
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt juni-augusti 

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 – Fler YH-utbildningar i Region 

Kronoberg 2021-08-02 
▪ Motion från Socialdemokraterna – Inför chattfunktion på 1177.se 2021-

07-05 
▪ Motion från Socialdemokraterna – Utrota livmoderhalscancer i Kronoberg 

2021-06-28 
▪ Motion från Socialdemokraterna – Inga löner i Region Kronoberg ska ligga 

under riksgenomsnittet 2021-06-23 

 
Skrivelser: 
▪ Skrivelse från Socialdemokraterna – Utred möjlighet att införa 

friskvårdstimme för regionens medarbetare 2021-07-19 
 

Interpellationer: 
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Angående vaccinationstakten i 

Kronoberg 2021-08-12 
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Hur går det med 

bredbandsutbyggnaden i Kronoberg 2021-07-26 

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

juni-augusti 2021 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Fler-YH-utbildningar-i-Region-Kronoberg-2021-08-02.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Fler-YH-utbildningar-i-Region-Kronoberg-2021-08-02.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Inf%C3%B6r-chattfunktion-p%C3%A5-1177.se-2021-07-05.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Inf%C3%B6r-chattfunktion-p%C3%A5-1177.se-2021-07-05.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Utrota-livmoderhalscancer-i-Kronoberg-2021-06-28.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Utrota-livmoderhalscancer-i-Kronoberg-2021-06-28.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Inga-l%C3%B6ner-i-Region-Kronoberg-ska-ligga-under-riksgenomsnittet-2021-06-23.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Inga-l%C3%B6ner-i-Region-Kronoberg-ska-ligga-under-riksgenomsnittet-2021-06-23.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Utred-m%C3%B6jlighet-att-inf%C3%B6ra-friskv%C3%A5rdstimme-f%C3%B6r-regionens-medarbetare-2021-07-19.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Utred-m%C3%B6jlighet-att-inf%C3%B6ra-friskv%C3%A5rdstimme-f%C3%B6r-regionens-medarbetare-2021-07-19.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ang%C3%A5ende-vaccinationstakten-i-Kronoberg-2021-08-12.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ang%C3%A5ende-vaccinationstakten-i-Kronoberg-2021-08-12.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Hur-g%C3%A5r-det-med-bredbandsutbyggnaden-i-Kronoberg-2021-07-26.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Hur-g%C3%A5r-det-med-bredbandsutbyggnaden-i-Kronoberg-2021-07-26.pdf


 

   

Regionfullmäktige 15–16 juni 2021 
Här finns protokollet från regionfullmäktige 15–16 juni. Här kan du se hela eller 
delar av regionfullmäktige i efterhand. 
 

▪ NEJ TILL (S) BUDGETFÖRSLAG FÖR REGION KRONOBERG 2022 
Regionfullmäktige beslutade efter omröstning att anta den 
moderatledda alliansens förslag till budget. Här finns 
Socialdemokraternas förslag till budget för Region Kronoberg 2022. 
 

▪ (S) MOTION OM ATT GE FLER REGIONANSTÄLLDA MÖJLIGHET TILL 
VIDAREUTBILDNING BESVARADES 
I februari 2021 skickade Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) in 
en motion om att ge fler regionanställda möjligheter till 
vidareutbildning. Motionen besvarades. 

Verksamhetsbesök och digitala träffar 
I juni-augusti träffade vi representanter för Region Kronobergs YH-utbildningar, 
samordnarna för yrkes-SM 2022 (som hålls i Växjö) och besökte bränsleföretaget 
Strandmöllan i Ljungby. Vi har också haft digitalt regionalt forum för alla 
medlemmar i Tingsryd arbetarekommun (28/6), Uppvidinge arbetarekommun 
(23/8) och Alvesta arbetarekommun (26/8). 

Träffar med fackförbund 
I juni-augusti träffade vi Kommunal för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor 
och IF Metall för att diskutera regional utveckling och arbetsmarknad. 

Socialdemokraterna i media 

2021-06-07: Robert Olesen (S): ”Jag är emot marknadshyror” 

2021-06-11: Vårt budgetför(S)lag i korthet: Mer pengar i lönerevisionen och 

seniorkort i kollektivtrafiken 

2021-06-15: Vårt budget för(S)lag i korthet: mer pengar i lönerevisionen och 

seniorkort i kollektivtrafiken 

2021-06-15: Vårt budgetför(S)lag i korthet: mer pengar i lönerevisionen och 

seniorkort i kollektivtrafiken 

2021-06-15: Rafaj (S) frågade om Favörtomten - så resonerar regionen 

2021-06-15: Nästan alla inom regionen får sin semester - men inte på BB 

2021-06-16: KLART: Alliansens budget styr Region Kronoberg 2022 

2021-06-16: Alliansens budget gick igenom – SD lade ner sina röster 

2021-06-17: Debatt ballade ur - budget anklagades för att vara nazistisk 

2021-06-19: S vill höja lönerna i Region Kronoberg (artikel i Lokaltidningen 

Växjö Alvesta) 

2021-06-20: Regionens nya budget klubbad – SD ändrade sig 

2021-06-23: S: Inga löner i Regionen ska ligga under riksgenomsnittet 

2021-06-23: S föreslår: Inga löner under rikssnittet 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/9c4cc5e169334f868ad5d2ea43a9d602/protokoll-regionfullmaktige-2021-06-15---2021-06-16_utlamnande.pdf
https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/webb-tv-fran-regionfullmaktige/
https://www.skronoberg.se/region-kronoberg/var-regionala-politik/vara-budgetforslag/
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ge-fler-regionanst%C3%A4llda-m%C3%B6jlighet-till-vidareutbildning-2021-02-02.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ge-fler-regionanst%C3%A4llda-m%C3%B6jlighet-till-vidareutbildning-2021-02-02.pdf
https://lokaltidningenvaxjo.se/nyheter/robert-olesen-s-jag-ar-emot-marknadshyror/1194
https://www.smalanningen.se/logga-in/vart-budgetfor-s-lag-i-korthet-mer-pengar-i-lonerevisionen-och-seniorkort-i-kollektivtrafiken
https://www.smalanningen.se/logga-in/vart-budgetfor-s-lag-i-korthet-mer-pengar-i-lonerevisionen-och-seniorkort-i-kollektivtrafiken
https://www.smp.se/debatt/vart-budgetfor-s-lag-i-korthet-mer-pengar-i-lonerevisionen-och-seniorkort-i-kollektivtrafiken-02b78a83/
https://www.smp.se/debatt/vart-budgetfor-s-lag-i-korthet-mer-pengar-i-lonerevisionen-och-seniorkort-i-kollektivtrafiken-02b78a83/
https://www.vxonews.se/debatt/vart-budgetfor-s-lag-i-korthet-mer-pengar-i-lonerevisionen-och-seniorkort-i-kollektivtrafiken/
https://www.vxonews.se/debatt/vart-budgetfor-s-lag-i-korthet-mer-pengar-i-lonerevisionen-och-seniorkort-i-kollektivtrafiken/
https://www.smalanningen.se/logga-in/rafaj-s-fragade-om-favortomten-sa-resonerar-regionen
https://www.smalanningen.se/artikel/nastan-alla-inom-regionen-far-sin-semester-men-inte-pa-bb
https://sverigesradio.se/artikel/klart-alliansens-budget-styr-region-kronoberg-2022
https://www.smp.se/vaxjo/alliansens-budget-gick-igenom-sd-lade-ner-sina-roster-15b547ae/
https://www.smalanningen.se/artikel/debatt-ballade-ur-budget-anklagades-for-att-vara-nazistisk
https://www.vxonews.se/nyheter/regionens-nya-budget-klubbad-sd-andrade-sig-a37b0a71/
https://www.vxonews.se/nyheter/s-inga-loner-i-regionen-ska-ligga-under-riksgenomsnittet-a3bbb92b/
https://www.smalanningen.se/artikel/s-foreslar-inga-loner-under-rikssnittet


 

   

2021-06-29: S vill utrota livmoderhalscancer 

2021-07-06: Socialdemokraterna i Region Kronoberg vill ha en chattfunktion 

(artikel i SMP) 

2021-07-08: (S) vill att chattfunktion införs på 1177 Kronoberg (artikel i 

Magazinet) 

2021-07-13: (S) vill att chattfunktion införs på 1177 Kronoberg 

2021-07-19: Socialdemokraterna vill ha friskvårdstimme för regionens anställda 

2021-07-19: S vill utreda friskvårdstimme för regionens medarbetare 

2021-07-20: S-förslag till regionen: Utred möjligheten till friskvårdstimme! 

2021-07-23: Hur kan Region Kronoberg underlätta din vård? 

2021-07-28: Politiker rasar efter rasistiska krav i vården 

2021-08-02: Socialdemokraterna vill se fler YH-utbildningar i regionen 

2021-08-04: S vill ha fler yrkeshögskoleutbildningar i Region Kronoberg 

2021-08-12: S vill ha svar om vaccinationstakten: "Kronoberg ligger efter" 

2021-08-24: (S) vill se ännu mer satsningar på kollektivtrafiken 

2021-08-30: Dags att utreda friskvårdstimme för regionens medarbetare 

(debattartikel i Smålänningen) 

2021-08-31: Nu är det dags för dubbelspår Alvesta–Växjö 

Sammanfattning i siffror 

  
 antal juni-

augusti 
antal 2021 

Inskickade motioner  4 6  

Inskickade skrivelser  1 6  

Ställda interpellationer  2 8 

Socialdemokraterna i media  28 96 

 
 

https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-utrota-livmoderhalscancer
https://www.vxonews.se/nyheter/s-vill-att-chattfunktion-infors-pa-1177-kronoberg/
https://sverigesradio.se/artikel/socialdemokraterna-vill-ha-friskvardstimme-for-regionens-anstallda
https://www.vxonews.se/nyheter/s-vill-utreda-friskvardstimme-for-regionens-medarbetare-134312b6/
https://www.smalanningen.se/artikel/s-forslag-till-regionen-utred-mojligheten-till-friskvardstimme
https://www.smalanningen.se/artikel/hur-kan-region-kronoberg-underlatta-din-vard
https://www.svtplay.se/video/32035751/lokala-nyheter-smaland/svt-nyheter-smaland-28-juli-18-15-1?position=;;total_SS_start
https://www.smp.se/nyheter/socialdemokraterna-vill-se-fler-yh-utbildningar-i-regionen-b1419690/
https://www.vxonews.se/nyheter/s-vill-ha-fler-yrkeshogskoleutbildningar-i-region-kronoberg/
https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-ha-svar-om-vaccinationstakten-kronoberg-ligger-efter
https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-se-annu-mer-satsningar-pa-kollektivtrafiken
https://www.smp.se/debatt/nu-ar-det-dags-for-dubbelspar-alvesta-vaxjo-ec235945/

