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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:
▪ Inga motioner skickades in i maj.
Skrivelser:
▪ Inga skrivelser skickades in i maj.
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:
▪

RIKTADE HÄLSOSAMTAL INFÖRS
Under socialdemokratiskt styre beslutades 2018 att riktade hälsosamtal
för 50-åringar skulle införas i Kronoberg. Efter lång planering blir det nu
verklighet. När beslutet togs avstod den då moderatledda oppositionen,
då det var den rödgröna budgeten som styrde på helheten.
Socialdemokraterna kommer att ha med en fortsättning, där man ser
över möjligheten att införa hälsosamtal inom flera grupper, i vårt
budgetförslag för 2022. I exempelvis Region Jönköping har man
hälsosamtal för flera grupper (här kan man läsa mer).

Verksamhetsbesök och digitala träffar
I maj träffade vi representanter för förebyggande teamet i Region Kronoberg.
Vi har också hållit digitalt regionalt forum för alla medlemmar i Ljungby
arbetarekommun (6/5), Älmhult arbetarekommun (28/5) och för unga
medlemmar i Kronoberg (11/5).

Träffar med fackförbund
I maj träffade vi Kommunal för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna i media
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S: Regionen bör få besluta om överskottet (artikel i Smålänningen)
Mansvåld ett strukturproblem
Kronobergs behov av Stockholmsflyg ska tillgodoses även framöver
Tunga S-distrikt kräver slopat karensavdrag
Shekarabi: Låt förhandlingar avgöra karensfrågan
Tunga S-distrikt vill slopa karensdagen – permanent
Tunga S-distrikten sätter press: Slopa karensavdraget för gott
Tillfälligt permanent
S håller med – reglerna för glasögonbidrag för barn måste ändras
(S) vill se högre löner och mer OB-tillägg
Slopad karensdag om (S) får som de vill
S: Satsningar på medarbetarna i budgetförslaget

Sammanfattning i siffror
Inskickade motioner
Inskickade skrivelser
Ställda interpellationer
Socialdemokraterna i media
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