
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt januari 

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 januari. 
 

Skrivelser: 
▪ Skrivelse från Robert Olesen (S) till hälso- och sjukvårdsnämnden – Värt 

att utreda möjlighet till självtestning för Waranpatienter 2021-01-28 
▪ Skrivelse från Socialdemokraterna – Flygplatsen i framtiden 2021-01-26 
▪ Skrivelse från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsen – Screena 

medarbetarnas psykiska hälsa för rätt stöd i rätt tid 2021-01-14 
 

Interpellationer: 

▪ Inga interpellationer skickades in i januari. Nästa regionfullmäktige är 

27 mars 2021. 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under januari. 
 
NEJ TILL KONKURRENSUTSÄTTNING AV KULTURPARKENS VERKSAMHETER 
På regionstyrelsen den 26 januari behandlades ärendet om Revidering av 
bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för 
Kulturparken Småland AB. Socialdemokraterna föreslog men fick ej igenom att 

januari 2021 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Robert-Olesen-S-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Värt-att-utreda-möjlighet-till-självtestning-för-Waranpatienter-2021-01-28.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Robert-Olesen-S-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Värt-att-utreda-möjlighet-till-självtestning-för-Waranpatienter-2021-01-28.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Socialdemokraterna-Flygplatsen-i-framtiden-2021-01-26_-002.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Henrietta-Serrate-S-till-regionstyrelsen-Screena-medarbetarnas-psykiska-hälsa-för-rätt-stöd-i-rätt-tid-2021-01-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Henrietta-Serrate-S-till-regionstyrelsen-Screena-medarbetarnas-psykiska-hälsa-för-rätt-stöd-i-rätt-tid-2021-01-14.pdf


 

   

en formulering i ägardirektiven om att ”pröva om delar av verksamheten kan 
konkurrensutsättas.” skulle strykas.  

Verksamhetsbesök och digitala träffar 
I januari träffade vi representanter för Arbetsförmedlingen i Kronoberg, 
Barnahus Kronoberg och palliativt centrum digitalt. 

Träffar med fackförbund 
I januari har vi träffat Vårdförbundet för samtal om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor. 

Socialdemokraterna i media 
2021-01-06: Heta listan: 30 mäktigaste under 30 i svensk politik 
2021-01-06: Rosengren listas som Sveriges mäktigaste politiker under 30 
2021-01-06: Oliver Rosengren utsedd till mäktigaste unga politikern 
2021-01-06: Växjöpolitiker etta på lista över mäktigaste politiker 
2021-01-06: Politik: Två unga Växjöpolitiker med på listan som mäktigaste i 
Sverige 
2021-01-07: Flera Kronobergspolitiker på topplista 
2021-01-08: Amo handboll är Ann-Charlotte och Leonidas liv: "Vi lever med 
detta laget" 
2021-01-14: Regionens anställda föreslås testas för psykisk ohälsa 
2021-01-17: S vill utreda ohälsan hos regionens medarbetare 
2021-01-21: Oppositionsrådet stack emellan med vaccinering 
2021-01-28: S vill sätta extern utredare på flygplatsen 
2021-01-28: S kräver att blodpatienternas självtest utreds 
 

Sammanfattning i siffror 

   antal januari antal 2021 

Inskickade motioner  0 0 

Inskickade skrivelser  3 3 

Ställda interpellationer  0 0 

Socialdemokraterna i media  12 12 

 
 

https://www.expressen.se/nyheter/heta-listan-30-maktigaste-under-30-i-svensk-politik/
https://www.vxonews.se/nyheter/rosengren-listas-som-sveriges-maktigaste-politiker-under-30-923e1ce6/
https://sverigesradio.se/artikel/7640576
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vaxjopolitiker-etta-pa-lista-over-maktigaste-politiker
https://www.smp.se/vaxjo/politik-tva-unga-vaxjopolitiker-med-pa-listan-som-maktigaste-i-sverige-bf111730/
https://www.smp.se/vaxjo/politik-tva-unga-vaxjopolitiker-med-pa-listan-som-maktigaste-i-sverige-bf111730/
https://www.smalanningen.se/artikel/flera-kronobergspolitiker-pa-topplista
https://sverigesradio.se/artikel/7641443
https://sverigesradio.se/artikel/7641443
https://www.smp.se/vaxjo/regionens-anstallda-foreslas-testas-for-psykisk-ohalsa-b8b385db/
https://www.vxonews.se/nyheter/s-vill-utreda-ohalsan-hos-regionens-medarbetare-e172e1f8/
https://www.smp.se/almhult/oppositionsradet-stack-emellan-med-vaccinering-90d00521/
https://www.smp.se/vaxjo/s-vill-satta-extern-utredare-pa-flygplatsen-26f6d08b/
https://sverigesradio.se/artikel/s-kraver-att-blodpatienternas-sjalvtest-utreds

