
 

 

 

  

 

 
oktober 2019 

Regionnytt 

I Regionnytt sammanfattar Socialdemokraterna i Region Kronoberg den gångna 
månaden. För mer information, frågor om beslut, siffror eller annat kontakta S-
gruppens politiska sekreterare Emelie Öberg på emelie.oberg@kronoberg.se eller 
070-984 48 42. 

Viktiga händelser i oktober: 
 Träffar med fackförbund. I oktober träffade vi Vision och 

Tjänstetandläkarna för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vision, 

Kommunal och Vårdförbundet deltog tillsammans med Henrietta Serrate 

och Robert Olesen på lunch med socialminister Lena Hallengren 18 oktober. 

 

 Verksamhetsbesök. I oktober har följande verksamheter besökts: 

 2019-10- 02 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen HR-

avdelningen i Växjö. 

 2019-10-07 besökte Robert Olesen vårdcentralen Växjöhälsan. 

 2019-10-09 besökte Robert Olesen Medicinska sekreterarbyrån i 

Växjö. 

 2019-10-14 besökte Robert Olesen Folktandvården i Moheda. 

 2019-10-16 besökte Henrietta Serrate dialysenheten på 

medicinkliniken i Ljungby. 

 2019-10-17 besökte Henrietta Serrate habiliteringen på 

Sigfridsområdet, detta i samband med att de höll öppet hus för att 

visa sina nya lokaler. 

 2019-10-18 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen receptionen 

på Centrallasarettet i Växjö tillsammans med socialminister Lena 

Hallengren och riksdagsledamot Monica Haider. 

 2019-10-21 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen 

rättspsykiatrin i Växjö. Med på besöket var även riksdagsledamöterna 

Monica Haider och Carina Ödebrink. 

 2019-10-23 besökte Robert Olesen vårdcentralen Birka i Växjö. 

 2019-10-24 besökte Henrietta Serrate kost och restauranger på 

Centrallasarettet i Växjö. 

 

Har du tips på verksamheter vi borde besöka? Skicka ett mejl hit! 

 

mailto:emelie.oberg@kronoberg.se
mailto:emelie.oberg@kronoberg.se


 

   

 Träffar med intresseorganisationer. Robert Olesen besökte 8 oktober 

Synskadades riksförbund Kronobergs arrangemang med anledning av Vita 

käppens dag, som i Kronoberg uppmärksammades hela veckan. 

 

 Inskickade skrivelser. I oktober har vi skickat in den här skrivelsen: 

 2019-10-03 Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott - Hur 

används pengarna från omställningsfonden TLO-KL 
 

 Inskickade motioner. I oktober har vi skickat in de här motionerna: 

 2019-10-01 Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region 

Kronoberg! 

 2019-10-09 Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris 

 2019-10-23 Få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafik 

 2019-10-28 Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviter 

för barn och unga under skollov 

 

 Regionfullmäktige 30 oktober. Socialdemokraterna deltog aktivt i 

debatterna på regionfullmäktige i oktober. 

 

Här kan du titta på hela eller delar av regionfullmäktige i repris. 

Här finns hela kallelsen inklusive beslutsunderlag till regionfullmäktige. 

 

 (S)-motioner på regionfullmäktige. Följande motioner från (S) 

behandlades på regionfullmäktige. Beslut i kursivt. 

 Inför sommarlovskort för unga i hela Kronoberg. Motionen 

avslogs. 

 Granska användningen av vårdvalsersättningen i 

primärvården i Kronoberg. Motionens första att-sats avslogs, andra 

att-satsen besvarades. 

 

Motionsdebatterna kan ses här under ärende 12 och 13. 

 

 Interpellationer på regionfullmäktige. En interpellation är en 

fråga i en folkvald församling från en enskild ledamot till en ledamot i 

ett presidie. Interpellationen ställs skriftligen och kräver ett utförligare 

svar som lämnas ut innan sammanträde, så att både den som ställer 

frågan och den som ska svara kan förbereda sig inför debatten. De 

här interpellationerna skickade socialdemokraterna in till 

regionfullmäktige 2019-10-30: 

 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-personalutskott-Hur-används-pengarna-från-omställningsfonden-TLO-KL-2019-10-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-personalutskott-Hur-används-pengarna-från-omställningsfonden-TLO-KL-2019-10-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Minska-matsvinnet-sälj-den-mat-som-blir-över-i-Region-Kronoberg-2019-10-01.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Minska-matsvinnet-sälj-den-mat-som-blir-över-i-Region-Kronoberg-2019-10-01.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Se-över-rutin-för-tandvård-till-sjukvårdskostnadspris-2019-10-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Få-fler-att-åka-gratis-till-vårdbesöket-med-kollektivtrafik-2019-10-23.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf191030
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/kallelse-rf-2019-10-30161174-0.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Inf%C3%B6r-sommarlovskort-f%C3%B6r-unga-i-hela-Kronoberg-2019-06-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Granska-anv%C3%A4ndningen-av-v%C3%A5rdvalsers%C3%A4ttningen-i-prim%C3%A4rv%C3%A5rden-i-Region-Kronoberg-2019-08-27.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Granska-anv%C3%A4ndningen-av-v%C3%A5rdvalsers%C3%A4ttningen-i-prim%C3%A4rv%C3%A5rden-i-Region-Kronoberg-2019-08-27.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf191030


 

   

 2019-09-17 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående individanpassad 

bröstcancerscreening 

 2019-10-04 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående framstegen på 

BUP  

 2019-10-07 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) om pensionsålder i Region Kronoberg 

 2019-10-11 Interpellation till personalutskottets ordförande 

Sven Sunesson (C) angående att vara hyrpersonal som bisyssla 

 2019-10-14 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående individanpassad 

bröstcancerscreening  

 

De skriftliga svaren på interpellationerna finns här och 

interpellationsdebatten kan ses här under ärende 18, 20, 21, 22 och 23. 

 

 Ledamöternas frågestund. Vid regionfullmäktiges sammanträden 

har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av 

sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. 

Följande frågor ställde S-politikerna: 

 

 Henrietta Serrate (S) ställde en fråga till hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om 

varför svarstiden för cellprov fortfarande är 3-4 månader i 

Region Kronoberg och när svarstiden kommer vara inom 

rimlig tid igen. 

 Robert Olesen (S) ställde en fråga till hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om 

vilket resultat anlitandet av ett privat bolag för att beta av 

köerna till röntgen fått. 

 Carl-Olof Bengtsson (S) ställde en fråga till regionstyrelsens 

ordförande Mikael Johansson (M) om Region Kronoberg har 

några yrkesmässiga relationer till Apotekstjänst AB.  

 

Ledamöternas frågestund kan ses här under ärende 4. 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-Vårdval-Primärvård-2019-09-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-Vårdval-Primärvård-2019-09-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-Vårdval-Primärvård-2019-09-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-framstegen-på-BUP-2019-10-04.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-framstegen-på-BUP-2019-10-04.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-framstegen-på-BUP-2019-10-04.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-om-pensionsålder-i-Region-Kronoberg-2019-10-07.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-om-pensionsålder-i-Region-Kronoberg-2019-10-07.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-personalutskottets-ordförande-Sven-Sunesson-C-angående-att-vara-hyrpersonal-som-bisyssla-2019-10-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-personalutskottets-ordförande-Sven-Sunesson-C-angående-att-vara-hyrpersonal-som-bisyssla-2019-10-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-individanpassad-bröstcancerscreening-2019-10-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-individanpassad-bröstcancerscreening-2019-10-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-angående-individanpassad-bröstcancerscreening-2019-10-14.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/interp-okt/interpellationssvar.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf191030
http://kronoberg.okv.se/rf191030


 

   

Media: 
2019-09-26: Alliansens sparpaket skapade debatt 

2019-10-01: Förslaget: Sälj överbliven mat från sjukhusen 

2019-10-02: Hyrpersonal inom sjukvården i Älmhult oroar: "Besvärligt läge" 

2019-10-04: Regionrådet (S) vill sälja matsvinnet från sjukhusen 

2019-10-04: (S)älj istället för att slänga 

2019-10-07: Partiet vill sälja överbliven mat 

2019-10-08: Intervju med Henrietta Serrate i Magasinet Tiden (nr 3, 2019). Karl 

Paine omnämns i samma nummer. 

2019-10-16: När får Kronoberg individanpassad bröstcancerundersökning? 

2019-10-22: ”Den akuta situationen måste lösas” 

2019-10-24: Henrietta Serrate vill bevaka, bevara och försvara 

2019-10-25: Debattartikel i Smålänningen: ”S vill satsa de 185 miljonerna på Region 

Kronobergs medarbetare” 

2019-10-25: Debatt: De nya pengarna ska läggas på rätt saker 

2019-10-27: Partiet vill få fler patienter att åka gratis kollektivtrafik 

2019-10-27: Få fler att ta buss och tåg till vården  

2019-10-30: ”Risken är att kön till BUP bara flyttas ett steg i vårdkedjan” 

2019-10-30: Politiker vände och vred på vårdvalets vara eller icke vara 

2019-10-31: Partiet vill införa lovpott – ska gå till avgiftsfria aktiviteter 

Aktuell statistik:  
  antal 2019 

Inskickade motioner 12 

Inskickade skrivelser 18 

Ställda interpellationer 20 

Ställda frågor på ledamöternas frågestund 20 

 

Här kan du ta del av alla motioner, skrivelser, interpellationer, enkla frågor och annat 

vi skickat in under 2019. 

 

Sammanträden november: 
 

11-nov S-gruppstyrelse 

12-nov Regionstyrelsens arbetsutskott 

13-nov Patientnämnden  

14-nov Trafiknämnden 

18-nov S-grupp 

https://www.smalanningen.se/article/alliansens-sparpaket-skapade-debatt/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7312661
https://www.smalanningen.se/article/hyrpersonal-inom-sjukvarden-oroar/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7314470
https://www.smalanningen.se/article/salj-istallet-for-att-slanga/
http://www.vxonews.se/nyheter/partiet-vill-salja-overbliven-mat/
https://tankesmedjantiden.se/tidningen/
https://tankesmedjantiden.se/tidningen/
https://www.smalanningen.se/artikel/nar-far-kronoberg-individanpassad-brostcancerundersokning
https://www.smalanningen.se/artikel/den-akuta-situationen-maste-losas
https://www.smalanningen.se/artikel/henrietta-serrate-vill-bevaka-bevara-och-forsvara
http://www.smp.se/article/de-nya-pengarna-ska-laggas-pa-ratt-saker/
http://www.vxonews.se/nyheter/partiet-vill-fa-fler-patienter-att-aka-gratis-kollektivtrafik/
http://www.smp.se/vaxjo/fa-fler-att-ta-buss-och-tag-till-varden/
https://www.smalanningen.se/artikel/risken-ar-att-kon-till-bup-bara-flyttas-ett-steg-i-vardkedjan
https://www.smalanningen.se/artikel/politiker-vande-och-vred-pa-vardvalets-vara-eller-icke-vara
http://www.vxonews.se/nyheter/partiet-vill-infor-lovpott-ska-ga-till-avgiftsfria-aktiviteter/
http://www.skronoberg.se/region-kronoberg/
http://www.skronoberg.se/region-kronoberg/


 

   

19-nov Regionstyrelse 

19-nov Organisationsutskott 

20-nov Regionala utvecklingsnämnden 

21-nov Kulturnämnden 

27-nov Regionfullmäktige 

28-nov Hälso- och sjukvårdsnämnden  
 


