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Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Regionnytt oktober
I Regionnytt sammanfattar Socialdemokraterna i Region Kronoberg den gångna
månaden. Alla våra regionala förslag & frågor samt kontaktuppgifter finns på
Socialdemokraterna i Kronobergs hemsida. Besök gärna vår Facebooksida!
Rubriker i Regionnytt:
» Förslag och frågor
» Rapport från nämnder och styrelser
» Verksamhetsbesök
» Träffar med fackförbund
» Socialdemokraterna i media
» Sammanfattning i siffror

Förslag och frågor
Motioner:
▪ Inga motioner skickades in i oktober.
Skrivelser:
▪ Skrivelse från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsen och
trafiknämnden – Region Kronoberg behöver en långsiktig plan för
kollektivtrafiken under Coronapandemin 2020-10-19
▪ Skrivelse från Robert Olesen (S) till hälso- och sjukvårdsnämnden – Stärk
läkemedelsförsörjningen i Kronoberg 2020-10-19
Interpellationer:
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) – När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i
Kronoberg? 2020-10-08
▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) –
Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg
2020-10-09

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under oktober.

Regionfullmäktige 28-29 oktober 2020
Här finns protokollet från regionfullmäktige 28-29 oktober. Här kan du se hela
eller delar av regionfullmäktige i efterhand.
Nej till (S) förslag till budget för Region Kronoberg 2021
Regionfullmäktige antog det moderatledda styrets förslag till budget för
2021. Socialdemokraternas budgetförslag finns här.
Nej till (S)-motion om att ta vara på föremål från våra lasarett
Regionfullmäktige avslog Motion från Socialdemokraterna – Glöm inte
lasarettens historia 2019-09-19.
Nej till (S) förslag om pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
Regionfullmäktige avslog i ärendet om Länstrafiktaxa 2021 (S) yrkande om
att ”De som fyllt 65 år, har Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg” eller
”Intyg för förmånstagare” från Försäkringskassan ska har rätt till samma
särskilda rabatt i kollektivtrafiken i Kronoberg som barn, unga och
studenter har. Med hänvisning till rådande pandemi och
folkhälsomyndighetens riktlinjer under denna ska beslutet genomföras så
fort det är möjligt ur smittskyddssynpunkt.” Det var tredje gången
regionfullmäktige avslog (S) förslag om samma rabatt för pensionärer som
för barn, unga och studenter.1
Ja till ny ersättningsmodell i Vårdval Primärvård
Regionfullmäktige antog en ny ersättningsmodell för Vårdval Primärvård
(dvs. vårdcentralerna i länet). Socialdemokraterna har sedan 2019 drivit
frågan om en ny ersättningsmodell bland annat i vårt budgetförslag för
2020. Den ersättningsmodell som nu antagits har arbetats fram över
partigränser och kan i stora drag sammanfattas med att den största delen
av ersättningen utgår ifrån patientens ålder och en mindre del fördelas
utifrån socioekonomiska faktorer.
Interpellationer
Följande interpellationer debatterades:
▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) –
Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg
2020-10-09
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) – När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i
Kronoberg? 2020-10-08
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) – Vad händer i arbetet med Nära vård 2020-09-23

1

Se (S) yrkande i ärendet om Länstrafiktaxa 2020 samt i beslut om Motion från
Socialdemokraterna – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken 2019-08-19 (beslut i
november 2019).

Följande interpellation sköts till kommande sammanträde:
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) –
Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa
tjänster resultat 2020-04-29
Ledamöternas frågestund
▪ Robert Olesen (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) om aktuellt läge för Region Kronobergs
screeningsprogram för mammografi och cellprovtagning.
▪ Matija Rafaj (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) om det finns eventuella brister i rutiner kring
kommunikation mellan olika avdelningar vad gäller Covid-smittade
patienter.
Upphandlingsunderlag till byggnation av lasarett i Växjö
Den 13 oktober fattade regionstyrelsen beslut om upphandlingsunderlag för
entreprenadkontrakt för nytt lasarett i Växjö. Här finns Socialdemokraternas
yrkande som också bifölls. Kommentar från Henrietta Serrate (S) 2:e vice
ordförande i regionstyrelsen:
- Socialdemokraterna har redan från dag ett i lyft vikten av att vi har bra
arbetsrättsliga villkor i byggnationen av nytt lasarett och att projektet gagnar
Kronoberg som län. Det märks i upphandlingsunderlaget att våra krav
hörsammats. Framåt kommer vi att fortsätta driva på för att se till att Region
Kronoberg tillsammans med den partner som utses har ordentliga kontroller på
att kraven som ställs efterföljs. Det kan exempelvis innebära att
stickprovskontroller genomförs och att diskussioner om hur många
entreprenörsled som är rimligt för att kunna garantera efterföljnad förs.

Verksamhetsbesök
På grund av rådande pandemi genomfördes inga verksamhetsbesök i oktober.

Träffar med fackförbund
I oktober deltog Henrietta Serrate på panelsamtal hos Kommunal Sydost.

Socialdemokraterna i media
2020-10-08: Debatt: ”Sverige ska jobba sig ut ur krisen”
2020-10-11: Metallarbetare från Alvesta ny ordförande för S
2020-10-14: Pensionärsrabatter och höjt OB-tillägg i S-budget
2020-10-20: Vill minska smittan genom särskilda bussar för skolelever
2020-10-20: Oppositionsrådet om lång väntetid: ”Spontant låter det inte bra”
2020-10-21: S vill ha särskilda bussar för skolelever
2020-10-26: Debatt: S: Region Kronobergs medarbetare förtjänar bättre
arbetsmiljö och arbetsvillkor
2020-10-26: ”Det är inte ett år för storslagna idéer” - dags för budgetdebatt i
regionen

2020-10-27: Debatt: Region Kronobergs medarbetare förtjänar bättre
arbetsmiljö och arbetsvillkor
2020-10-28: Debatt: Region Kronobergs medarbetare förtjänar bättre
arbetsmiljö och arbetsvillkor
2020-10-28: Misstänkt covid-smittad flyttades inom lasarettet
2020-10-29: Inga pappor på BB så länge smittan ökar
2020-10-29: Regionen klubbade igenom nästa års budget
2020-10-30: Vårdförbundet om att covid-patient flyttades inom lasarettet: "Jag
hoppas rutinerna följs"
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