januari 2022

Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Regionnytt januari
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:
▪ Motion från Socialdemokraterna - Fler läkare i äldreomsorgen 2022-0131
Skrivelser:
▪ Inga skrivelser skickades in i januari.
Interpellationer:
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Varför ökar administrationen i
Region Kronoberg? 2022-01-17

Rapport från nämnder och styrelser
Inget särskilt att rapportera från januari månads nämnder och styrelser.

Verksamhetsbesök och andra träffar
»
»
»
»
»

17/1 – Träff med Vårdförbundet (Henrietta Serrate & Robert Olesen)
17/1 – Medlemsmöte om Växjö lasarett i Tingsryds arbetarekommun
(Henrietta Serrate & Robert Olesen)
19/1 – Medverkan på Kronobergs läns läkarförenings dialogmöte om
Växjö lasarett (Henrietta Serrate, Robert Olesen & Magnus Carlberg)
27/1 - Medlemsmöte om Växjö lasarett i Ljungby arbetarekommun
(Henrietta Serrate & Robert Olesen)
28/1 – Möte med elever från gymnasieskolor i Växjö (Henrietta Serrate)

Socialdemokraterna i media
2022-01-04: Krönika i Växjöbladet Kronobergaren: Dags att gå från ord till
handling – välfärdens medarbetare förtjänar bättre!
2022-01-05: TV: Regionen presenterar förslagen till ett nytt sjukhus i Växjö
2022-01-05: Inför rekordbeslutet – bygga nytt eller utveckla? Så många
miljarder kommer nya sjukhuset kosta – Smålänningen
2022-01-05: Här är de första bilderna på ett nytt akutsjukhus i Växjö
2022-01-10: Sjukhuset hänger i luften
2022-01-13: S-politiker kopplar in finansministern på slottsruinens förfall:
"Visste inte att det var så illa"
2022-01-13: TV: ”Vore vansinne att släppa makten om sjukhusen till staten” –
Smålänningen
2022-01-14: Carlberg (S) ersätter när regionrådet går på föräldraledighet –
pausar flera uppdrag i kommunen
2022-01-15: Regionrådet ska vara föräldraledig – han ersätter
2022-01-17: S: ”Ingen ung ska behöva må dåligt eller riskera att dö”
2022-01-20: Här är Växjös mest omskrivna politiker 2021
2022-01-21: Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom
hälso- och sjukvården
2022-01-21: Beskedet: Thoraxavtalet sägs inte upp
2022-01-21: Hotet mot thorax avvärjt – avtal sägs inte upp
2022-01-25: Repliksvar: Skolan måste ta mer ansvar
2022-01-25: M först ut att bestämma sig: ”Det blir ett nytt sjukhus i Räppe”
2022-01-25: Toppolitikernas plan för att stärka vården
2022-01-27: Liberalerna säger nej till Räppesjukhuset - vill ha återremiss:
"Helheten saknas"
2022-01-31: S vill ha fler läkare i äldreomsorgen

Sammanfattning i siffror
antal januari

antal 2022
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