maj 2020

Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Regionnytt maj
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 i Region Kronoberg- Höj
friskvårdsbidraget för Region Kronobergs medarbetare 2020-05-11
Skrivelser:
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Hur arbetar Region
Kronoberg med behandling av allergiska besvär 2020-05-07
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Hemgång efter förlossning –
statistik och åtgärder kopplat till Coronapandemin 2020-05-06
▪ Skrivelse till trafiknämnden – Subventionera kommunernas pris för
ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken 2020-05-18
Interpellationer:
▪ Inga interpellationer skickades in i maj.

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under maj.
Regionstyrelsens extra arbetsutskott med anledning av Coronapandemin
Med anledning av Coronapandemin sammanträder regionstyrelsen en gång i
veckan istället för en gång i månaden. Socialdemokraterna är aktiva genom att
komma med förslag och ställa frågor. Några av frågorna vi lyft under maj är:
hur blir det med sommarjobben i regionen under coronapandemin, blir det

något sommarlovskort för skolungdomar i år, hur väl förberedda är regionen på
rehabilitering av covidpatienter och hur sker och garanterar regionen säkerhet
vid transporter av sjuka och avlidna covidpatienter. Här finns protokoll från
regionstyrelsens extra arbetsutskott men även från andra nämnder och
styrelser.

Verksamhetsbesök
På grund av rådande Coronapandemi genomfördes inga verksamhetsbesök i
maj.

Träffar med fackförbund
Inga formella träffar med fackförbund i maj.

Socialdemokraterna i media
2020-05-01: Han vill bli S-ordförande
2020-05-01: Digitalt första maj får godkänt: ”Jag känner stor stolthet”
2020-05-05: Debatt: ”Se upp för lönedumpning i Coronakrisens spår”
2020-05-08: Debatt: Vi (S)kulle gått!
2020-05-11: S-förslag: Höjt bidrag till alla regionanställda
2020-05-11: Förslag: Höj friskvårdsbidraget för regionanställda
2020-05-19: Region Kronoberg skriver till regeringen och riksdagens gruppledare
med anledning av covid-19
2020-05-19: Regionen vädjar om mer stöd
2020-05-19: Region Kronoberg vänder sig till regeringen
2020-05-20: Regionpolitiker: Vill du göra oss sällskap, Amanda Lind?
2020-05-28: Nu har Hanaslövs nya sommaraktivitet rullat igång
2020-05-29: Debatt: Vi måste bromsa den kulturella segregationen
2020-05-29: Debatt: Konflikten mellan stad och land är en konflikt mellan klass
och klass
2020-05-29: Debatt i Smålänningen: Det behövs inte fler pekpinnar i vården
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