oktober 2021

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:
▪ Motion från Socialdemokraterna – Risk- och konsekvensanalys krävs vid
alla beslut om digitalisering 2021-10-22
▪ Motion från Socialdemokraterna – Stärk bröstcancerscreeningen i
Kronoberg 2021-10-01
Skrivelser:
▪ Inga skrivelser skickades in i oktober.
Interpellationer:
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Om behandling av
magmuskeldelning i Region Kronoberg 2021-10-11
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Om Region Kronobergs arbete
mot våld och förtryck under och efter pandemin 2021-10-07

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under oktober.
Regionstyrelsen 12 oktober 2021
På regionstyrelsen la (S) bland annat egna yrkanden på verksamhetsplanen
2022.
Följande yrkanden fick (S) bifall på:

»
»
»

Delade turer ska avskaffas
Antalet studenter som gör praktik hos Region Kronoberg ska öka
Rätt till heltid ska garanteras

Följande yrkanden fick (S) avslag på:
» Höjda löner till medarbetarna genom mer pengar i lönerevisionen
» Möjligheten att erbjuda fler anställda hälsokontroller ska utredas
» Bredda utredningsuppdraget för jourverksamhet i primärvården
» Förtydligande av uppdrag under Ekonomi
Här finns hela protokollet från regionstyrelsen 12 oktober.
Regionfullmäktige 27 oktober 2021
Här finns protokollet från regionfullmäktige 27 oktober. Här kan du se hela
eller delar av regionfullmäktige i efterhand.
▪

NEJ TILL (S) FÖRSLAG TILL LÄNSTRAFIKTAXA 2022
Regionfullmäktige beslutade efter omröstning att anta den
moderatledda alliansens förslag till Länstrafiktaxa 2022. Det innebär
bland annat att (S) förslag om seniorkort och sommarlovskort för
skolungdomar inte blir verklighet nästa år.

▪

JA TILL NYTT PARKERINGSDÄCK VID LJUNGBY LASARETT
Regionfullmäktige beslutade att bygga ett parkeringsdäck vid Ljungby
lasarett. Det är en fråga (S) drivit länge, bland annat i skrivelser:
» Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett – när ska den lösas?
2020-11-17
» Angeläget med snabbt beslut för att förbättra om
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett 2019-09-12

▪

NEJ TILL (S) MOTION OM ATT TA FRAM RUTIN FÖR ATT KUNNA FATTA
BESLUT OM HUR REGIONENS ÖVERSKOTT SKA ANVÄNDAS
I april 2021 skickade Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) in en
motion om att ta fram en rutin för att kunna besluta om hur regionens
överskott ska användas. Motionen avslogs av regionens moderatledda
styre och Sverigedemokraterna.
Bakgrunden till motionen är att (S) vill att Region Kronobergs
medarbetare ska kunna ta del av eventuella överskott regionen gör.
2020 gick Region Kronoberg med överskott på 395 miljoner men (S)
förslag om att 10 % av överskottet skulle gå till medarbetarna avslogs
med hänvisning till bokföringstekniska hänseenden.

▪

INTERPELLATIONER
Följande S-interpellationer debatterades:
» Interpellation från Socialdemokraterna – Om behandling av
magmuskeldelning i Region Kronoberg 2021-10-11

»

Interpellation från Socialdemokraterna – Om Region Kronobergs
arbete mot våld och förtryck under och efter pandemin 2021-1007

Verksamhetsbesök
»
»
»

5/10 – Värnamo sjukhus (S-gruppen i regionstyrelsens arbetsutskott)
6/10 – Spelkollektivet i Väckelsång (S-gruppen i regionala
utvecklingsnämnden)
20/10 – Träff med läkare på kirurgin på Växjö lasarett

I oktober träffade vi även Reumatikerförbundet, olika S-föreningar och
anordnade regionalt (S)-forum med fokus på kvinnors hälsa.

Träffar med fackförbund
I oktober träffade vi Vårdförbundet för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna i media
2021-10-01: Skrota utredning om riksintressen i hälso- och sjukvården
2021-10-01: Utrota livmoderhalscancer i Kronoberg
2021-10-05: S i motion: Vill stärka bröstcancerscreeningen
2021-10-06: Regionen utreder återuppstart av ultraljud i Ljungby
2021-10-08: Debattartikel: Återinför ultraljud på Ljungby lasarett!
2021-10-10: S: Stärk bröstcancerscreeningen i Kronoberg
2021-10-14: Debattartikel i Magazinet: S: Återinför ultraljud på Ljungby
lasarett!
2021-10-14: Serrate kritisk: ”Det duger inte att skylla ifrån sig”
2021-10-14: ”Det är ynkligt att skylla ifrån sig”
2021-10-15: Debattartikel i Smålänningen: Vem styr Region Kronoberg?
2021-10-19: Efter coronapandemin: Förslag om screening av vårdpersonalens
hälsa
2021-10-20: Flera politiker vill se tydligare regler: Hur långt får man gå för att
kräva vaccinerad sjukvårdspersonal?
2021-10-20: Debatt: Återinför ultraljud på Ljungby lasarett
2021-10-21: En tryggare och mer begriplig sjukförsäkring
2021-10-25: Debattartikel i Smålänningen: Bröstcancerscreeningen i Kronoberg
behöver stärkas
2021-10-28: Problem med reseappen – förutsätter resa till Älmhult
2021-10-28: Klartecken för 100-miljonerssatsning i Ryssby
2021-10-31: En graviditetskomplikation – trots det opereras oftare män

Sammanfattning i siffror
antal oktober

antal 2021

Inskickade motioner
Inskickade skrivelser

2
0

8
6

Ställda interpellationer
Socialdemokraterna i media

2
18

10
121

