
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt februari 

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 – Ge fler regionanställda möjlighet till 

vidareutbildning 2021-02-02 
 

Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i februari. 

 
Interpellationer: 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 

Minska Region Kronobergs kostnader för besök hos nätläkarbolag 2021-
02-09 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 
Ekonomiska och miljömässiga besparingar kopplat till videomöten 2021-
02-04 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under februari. 
 
NEJ TILL (S) MOTION OM HÖJT FRISKVÅRDSBIDRAG 
I maj 2020 skickade Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) in en motion 
om att höja friskvårdsbidraget för Region Kronobergs medarbetare. På 
regionstyrelsens personalutskott 2 februari avslogs motionen av den styrande 

februari 2021 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Ge-fler-regionanställda-möjlighet-till-vidareutbildning-2021-02-02.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Ge-fler-regionanställda-möjlighet-till-vidareutbildning-2021-02-02.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Minska-Region-Kronobergs-kostnader-för-besök-hos-nätläkarbolag-2021-02-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Minska-Region-Kronobergs-kostnader-för-besök-hos-nätläkarbolag-2021-02-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Minska-Region-Kronobergs-kostnader-för-besök-hos-nätläkarbolag-2021-02-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ekonomiska-och-miljömässiga-besparingar-kopplat-till-videomöten-2021-02-04.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ekonomiska-och-miljömässiga-besparingar-kopplat-till-videomöten-2021-02-04.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ekonomiska-och-miljömässiga-besparingar-kopplat-till-videomöten-2021-02-04.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-H%C3%B6j-friskv%C3%A5rdsbidraget-f%C3%B6r-Region-Kronobergs-medarbetare-2020-05-11.pdf


 

   

alliansen och Sverigedemokraterna. Slutgiltigt beslut om motionen tas på 
regionfullmäktige 17 mars. 
 
(S) MOTION OM FLER MOBILA VÅRDVERKSAMHETER I KRONOBERG BESVARAS 
I november 2020 skickade Henrietta Serrate (S) in en motion om fler mobila 
verksamheter i Region Kronoberg. På hälso- och sjukvårdsnämnden 17 februari 
besvarades motionen med hänvisning till att ”en kartläggning av regionens 
redan etablerade mobila verksamheter pågår och utredning av potentiella 
utvecklingsmöjligheter kommer att vara en naturlig del av arbetet med 
Närmare Kronobergaren och omställningen till nära vård.” Slutgiltigt beslut om 
motionen tas på regionfullmäktige 17 mars. 

Verksamhetsbesök och digitala träffar 
I februari träffade vi representanter för Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF), restaurang Kök 11 i Växjö, Region Kronobergs 
kompetensmäkling, Destination Småland, Svenskt näringsliv, 
Riksidrottsförbundet, Företagarna, PRO Alvesta, smittskyddsläkaren, 
primärvårdschefen och Osteoporosförbundet. 

Träffar med fackförbund 
I februari har vi träffat Kommunal för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Vi har också bjudit in samtliga fackförbund till samtal inför budgetprocessen. 

Socialdemokraterna i media 
2021-02-02: Vill ge fler möjligheten att utbilda sig till sjuksköterska 
2021-02-06: Vill veta om regionen sparat pengar på att ha videomöten 
2021-02-11: S: Ge fler regionanställda möjlighet till vidareutbildning 
2021-02-11: Så vill S strypa pengaflödet till nätdoktorerna  
2021-02-14: S vill minska regionens kostnader för vårdappar – kan sluta betala 
för Kry och Min Doktor 
2021-02-18: Oppositionsrådet om mejlkonversationen: "Blev chockad" 
2021-02-26: Minska Region Kronobergs kostnader för nätläkarbolag 
 

Sammanfattning i siffror 

   antal februari antal 2021 

Inskickade motioner  1 1 

Inskickade skrivelser  0 3 

Ställda interpellationer  2 2 

Socialdemokraterna i media  7 19 

 
 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Fler-mobila-verksamheter-i-Region-Kronoberg-2020-11-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Fler-mobila-verksamheter-i-Region-Kronoberg-2020-11-11.pdf
https://www.smalanningen.se/artikel/vill-ge-fler-mojligheten-att-utbilda-sig-till-sjukskoterska
https://sverigesradio.se/artikel/vill-veta-om-regionen-sparat-pengar-pa-att-ha-videomoten
https://www.vxonews.se/nyheter/s-ge-fler-regionanstallda-mojlighet-till-vidareutbildning-446648c9/
https://www.smalanningen.se/artikel/sa-vill-s-strypa-pengaflodet-till-natdoktorerna
https://www.vxonews.se/nyheter/s-vill-minska-regionens-kostnader-for-vardappar-kan-sluta-betala-for-kry-och-min-doktor-dcddcc88/
https://www.vxonews.se/nyheter/s-vill-minska-regionens-kostnader-for-vardappar-kan-sluta-betala-for-kry-och-min-doktor-dcddcc88/
https://sverigesradio.se/artikel/oppositionsradet-om-mejlkonversationen-blev-chockad
https://www.smalanningen.se/logga-in/minska-region-kronobergs-kostnader-for-natlakarbolag

