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Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Regionnytt november
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 november.
Skrivelser:
▪ Inga skrivelser skickades in i november.
Interpellationer:
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Om bröstrekonstruktion i
Region Kronoberg 2021-11-09
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Ökar antalet återinläggningar i
Region Kronoberg? 2021-11-08

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under november.
Regionfullmäktige 24 november 2021
Här finns protokollet från regionfullmäktige 24 november. Här kan du se hela
eller delar av regionfullmäktige i efterhand.
▪

(S) MOTION OM INGA LÖNER UNDER RIKSGENOMSNITT BESVARADES
I juni 2021 skickade Henrietta Serrate (S), Peter Freij (S), Helen
Bengtsson (S) och Robert Olesen (S) in en motion om att inga löner i

Region Kronoberg ska ligga under riksgenomsnittet. Motionen besvarades
av regionens moderatledda styre och Sverigedemokraterna.
▪

(S) MOTION OM ATT UTROTA LIVMODERHALSCANCER BESVARADES
I juni 2021 skickade Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) in en
motion om att genom flera åtgärder utrota livmoderhalscancer i Region
Kronoberg. Motionen besvarades av regionens moderatledda styre och
Sverigedemokraterna.

▪

(S) MOTION OM ATT INFÖRA CHATTFUNKTION PÅ 1177.SE
BESVARADES
I juli 2021 skickade Robert Olesen (S) in en motion om att införa en
chattfunktion på 1177.se. Motionen besvarades av regionens
moderatledda styre och Sverigedemokraterna. (S) har ockås tidigare lyft
frågan, bl.a. i en skrivelse 2019.

▪

(S) MOTION OM FLER YH-UTBILDNINGAR I REGION KRONOBERG
BESVARADES
I augusti 2021 skickade Henrietta Serrate (S) in en motion om att verka
för fler YH-utbildningar i Region Kronoberg. Motionen besvarades.

▪

INTERPELLATIONER
Behandlingen av och debatten kring av (S) inskickade interpellationer
sköts till regionfullmäktige i februari 2022.

Verksamhetsbesök och träffar
»
»
»
»
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»
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»
»
»
»

2/11 – Vårdförbundets träff om kvinnors hälsa (Henrietta Serrate)
10/11 – Regionala pensionärsrådet (Henrietta Serrate)
18/11 – Seniormässan i Växjö (Henrietta Serrate & Magnus Carlberg)
19/11 – Vetenskapshuset Markaryd (S-gruppen i regionala
utvecklingsnämnden)
15/11 – Föreningen Växjö forum (Henrietta Serrate & Robert Olesen)
16/11 – Regionalt (S)-forum om Växjö lasarett
17/11 – Folktandvården Tingsryd (S-gruppen i hälso- och
sjukvårdsnämnden)
17/11 – Älmhult arbetarekommuns politikerskola (Henrietta Serrate &
Robert Olesen)
18/11 – Angelstad S-förenings medlemsmöte (Henrietta Serrate)
25/11 – Kvinnokliniken (Henrietta Serrate)
29/11 – Amnesty (Henrietta Serrate)
29/11 – Föreningen Växjö forums öppna möte (Henrietta Serrate)
29/11 – S-möte i Vislanda (Robert Olesen)

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

Socialdemokraterna i media
2021-11-01: Debatt: Stärk bröstcancerscreeningen i Kronoberg!
2021-11-02: Regionpolitikerna får svara på tre snabba frågor om yrkesbristen
2021-11-05: 100 S-profiler: Skriv under förbudet mot kärnvapen
2021-11-06: Samhällsservicen ska finnas oavsett var man bor i Sverige
2021-11-08: Alla bröst är lika mycket värda – tunna, täta, unga eller gamla
2021-11-08: Kronobergarna tar plats i S högsta ledning
2021-11-08: Lokal politiker tar plats i Socialdemokraternas högsta ledning
2021-11-08: Kronobergarna tar plats i S högsta ledning
2021-11-11: Vi bygger landet mer jämlikt – rapport från (S) kongress (Henrietta
Serrate (S) krönika i Växjöbladet Kronobergaren)
2021-11-23: Öka jämställdheten i hälso- och sjukvården i Kronoberg
2021-11-24: Lokala kommentarer om Sveriges första kvinnliga statsminister
(Smålandsposten)
2021-11-25: Regionpolitikerna positiva till införandet av OPT
2021-11-25: Sjuksköterskor säger upp sig från regionen för att höja sin lön
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