februari 2022

Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Regionnytt februari
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 och andra träffar
» Socialdemokraterna i media
» Sammanfattning i siffror

Förslag och frågor
Motioner:
▪ Inga motioner skickades in i februari.
Skrivelser:
▪ Skrivelse från Socialdemokraterna – Kartlägg Region Kronobergs arbete
med vård kopplat till sexuellt våld 2022-02-21
Interpellationer:
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Kommer färdtjänstresor till och
från vallokaler vara avgiftsfria? 2022-02-10

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under februari.
Regionfullmäktige 2 februari 2022
Här finns protokollet från regionfullmäktige 2 februari 2022. Här kan du se hela
eller delar av regionfullmäktige i efterhand.
▪

INTERPELLATIONER
Följande S-interpellationer debatterades:
» Interpellation från Socialdemokraterna – Varför ökar
administrationen i Region Kronoberg? 2022-01-17

»

»

Interpellation från Socialdemokraterna – Om bröstrekonstruktion
i Region Kronoberg 2021-11-09
Interpellation från Socialdemokraterna – Ökar antalet
återinläggningar i Region Kronoberg? 2021-11-08

Verksamhetsbesök och andra träffar
»
»
»
»
»

7/2 – Träff med Kommunal (Magnus Carlberg & Peter Freij)
21/2 – Träff med Osteoporosförbundet (Robert Olesen & Magnus
Carlberg)
22/2 – Träff med Vision (Robert Olesen)
24/2 – Träff med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
(Robert Olesen & Magnus Carlberg)
28/2 – Träff med Psykologförbundet (Robert Olesen & Magnus Carlberg)

Socialdemokraterna i media
2022-02-03: Lång väntan på nya bröst i Kronoberg
2022-02-03: Krönika i Kronobergaren: Vi ska stärka tryggheten för gravida
2022-02-03: S vill ha fler läkare i äldreomsorgen
2022-02-04: S kan avgöra sjukhusfrågan under fredagen
2022-02-04: Wångmar: Det avgör hur S röstar om nya sjukhuset
2022-02-04: S fäller avgörandet i sjukhusfrågan: “Inget lätt beslut att ta”
2022-02-04: S säger ja till nytt akutsjukhus utanför Växjö
2022-02-04: S avgör sjukhusfrågan: Det blir ett nytt sjukhus i Räppe
2022-02-04: S avgör sjukhusfrågan i Växjö: Säger ja till akutsjukhus i Räppe
2022-02-04: Ja-sidan har majoritet efter Socialdemokraternas besked om Räppe
2022-02-04: Majoritet för nybyggt sjukhus i Växjö
2022-02-04: Klart var Växjös nya sjukhus hamnar
2022-02-04: Skilda åsikter råder kring sjukhusbygget bland Räppeborna
2022-02-05: Läkarna och barnmorskorna har blivit färre – handläggarna fler
2022-02-07: Artikel i tidningen Vision nr 1 2022: Tidningen Visions journalistik
blev politik
2022-02-10: Artikel i Magazinet: Det blir ett nytt sjukhus i Räppe
2022-02-12: Gustav överraskade Henrietta och Alexander: Han kom en månad
för tidigt
2022-02-17: Valberedningen i S partidistrikt har presenterat sin lista till
regionfullmäktige
2022-02-17: Nu är det klart - det blir ett nytt sjukhus i Räppe
2022-02-17: Nyhetsflash på SMP: Serrate fortsätter i toppen – här är
Socialdemokraternas regionlista
2022-02-17: Carlberg nummer två på S regionlista: ”Mitt fokus kommer vara på
regionen”
2022-02-17: Hon klättar mot toppen – trea på S-listan i regionvalet

2022-02-17: Här är politikerna som tar plats på Socialdemokraternas regionlista
till valet
2022-02-21: Debattartikel i SMP: Digitalisering kräver både riskbedömningar
och konsekvensanalyser
2022-02-22: Hur blir det med färdtjänstresorna till vallokalerna i höst
2022-02-22: S vill stärka regionens arbete med vård efter sexuellt våld
2022-02-23: Debatt om nya sjukhuset
2022-02-24: Här kritiserar Liberalernas Filipsson S och M: ”Hur vågar ni satsa på
detta”
2022-02-24: Socialdemokraterna anställer – han blir ny politisk sekreterare
2022-02-26: Artikel i Lokaltidningen Växjö Alvesta: ”Moderatledda styret
saknar vilja att utveckla vården”
2022-02-26: Artikel i Lokaltidningen Växjö Alvesta: S vill ha avgiftsfria resor till
vallokalerna
2022-02-28: Nyhetsflash på SMP: Socialdemokraterna anställer politisk
sekreterare
2022-02-28: Kronobergspolitiker vill utesluta ryssar ur Östersjösamarbete
2022-02-28: Kronobergspolitiker vill avbryta samarbete med rysk region
2022-02-28: Politiker i Region Kronoberg vill utesluta Kaliningrad ur
Östersjösamarbete
Sammanfattning i siffror
Inskickade motioner
Inskickade skrivelser
Ställda interpellationer
Socialdemokraterna i media
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