
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt september 

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 september. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i september. 

 
Interpellationer: 
▪ Inga interpellationer skickades in i september. 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under september. 
 
Regionfullmäktige 8 september 2021 
Här finns protokollet från regionfullmäktige 8 september. Här kan du se hela 
eller delar av regionfullmäktige i efterhand. 
 

▪ INTERPELLATIONER 
Följande S-interpellationer debatterades: 

» Interpellation från Socialdemokraterna – Angående 
vaccinationstakten i Kronoberg 2021-08-12 

» Interpellation från Socialdemokraterna – Hur går det med 
bredbandsutbyggnaden i Kronoberg 2021-07-26 

 

september 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.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/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


 

   

Trafiknämnden 15 september 2021 
Under ärende Länstrafiktaxa 2022 yrkade Socialdemokraterna på: 
 

» Ett seniorkort i kollektivtrafiken ska införas på prov under en två-
årsperiod. Seniorkortet ska kosta 200 kr per period (30 dagar) och gälla 
för resor dygnet runt i hela länet. Utvärderingen ska visa vilka effekter 
Seniorkortet fått på resandeantal och ekonomi samt följas av beslut om 
att förlänga satsningen i befintlig eller justerad form alternativt att inte 
förlänga satsningen. Kortet ska kunna köpas av den som fyllt 65 år, har 
intyg från Försäkringskassan "Intyg för förmånstagare" eller 
Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg" 

» Samma pris för enkelbiljett som gäller för barn och unga ska gälla för 
den som fyllt 65 år, har intyg från Försäkringskassan "Intyg för 
förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg". 

» Fritt eller reducerat sommarlovskort för barn och unga ska införas. 
» I syfte att stärka besöksnäringen och uppmuntra regioninvånare att resa 

kollektivt inom regionen även under sommaren ska ett slags sommarkort 
i kollektivtrafiken för alla resenärer införas.  

» Resor med kollektivtrafik till vårdbesök, tandvårdsbesök och blodgivning 
ska alltid vara avgiftsfria vid uppvisande av kallelse.  

 
Yrkandena avslogs av SD, C, L KD och M. Här finns protokollet från 
trafiknämnden 15 september.  

Verksamhetsbesök och träffar 
» 13/9 – Dialog med medborgare om inriktningsbeslut nytt sjukhus 

(Henrietta Serrate & Robert Olesen) 
» 14/9 – Pensionärsrådet i Region Kronoberg (Henrietta Serrate) 
» 20/9 – Dialog med (S) i Region Stockholm (Henrietta Serrate) 
» 20/9 – infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (Henrietta Serrate & 

Robert Olesen) 
» 21/9 – Besök med retoriktema i klasser på NOT/Teknikum 
» 24/9 - Representanter för En väg in, bannahus och Barnens bästa gäller! 

i Kronoberg tillsammans med socialminister Lena Hallengren (Henrietta 
Serrate & Robert Olesen) 

» 27/9 – Elflygdag på Småland Airport (Henrietta Serrate) 

Träffar med fackförbund 
I september träffade vi Vårdförbundet för samtal om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor. Henrietta Serrate besökte också Kommunal-HST medlemsmöte 
22/9 och Läkarföreningens medlemsmöte 30/9. 

Socialdemokraterna i media 

2021-09-02: Krönika i Växjöbladet Kronobergaren: I höst kanske det äntligen 

händer – Sverige får sin första kvinnliga statsminister 

2021-09-06: Regionpolitikerna: Mer statligt styrd vård både bra och dåligt 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/017384774b6944afa8b759303ff5e6e6/trafiknamndens-protokoll-2021-09-15---for-visning.pdf
https://www.smp.se/vaxjo/regionpolitikerna-mer-statligt-styrd-vard-bade-bra-och-daligt-a702e2e1/


 

   

2021-09-21: Tomas Eneroth presenterade budgeten i Växjö: ”En jättetydlig 

investering i hela landet”  

2021-09-23: Inga löner i Region Kronoberg ska ligga under riksgenomsnittet  

2021-09-24: De riktiga powerkvinnorna 

2021-09-24: Debatt: Inga löner i Region Kronoberg ska ligga under 

riksgenomsnittet 

2021-09-24: Inga löner i Region Kronoberg ska ligga under riksgenomsnittet  

Sammanfattning i siffror 

   antal september antal 2021 

Inskickade motioner  0 6  

Inskickade skrivelser  0 6  

Ställda interpellationer  0 8 

Socialdemokraterna i media  7 103 

 
 

https://www.smp.se/vaxjo/tomas-eneroth-presenterade-budgeten-i-vaxjo-en-jattetydlig-investering-i-hela-landet-38df04bb/
https://www.smp.se/vaxjo/tomas-eneroth-presenterade-budgeten-i-vaxjo-en-jattetydlig-investering-i-hela-landet-38df04bb/
https://www.smalanningen.se/artikel/inga-loner-i-region-kronoberg-ska-ligga-under-riksgenomsnittet
https://www.smp.se/feature/de-riktiga-powerkvinnorna-6ca94d2a/
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-inga-loner-i-region-kronoberg-ska-ligga-under-riksgenomsnittet-b676523a/
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-inga-loner-i-region-kronoberg-ska-ligga-under-riksgenomsnittet-b676523a/
https://www.smp.se/debatt/inga-loner-i-region-kronoberg-ska-ligga-under-riksgenomsnittet-0dd76416/

