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Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

 

I Regionnytt sammanfattar Socialdemokraterna i Region Kronoberg den gångna månaden.  

Rubriker i Regionnytt: 

» Förslag och frågor 
» Rapport från nämnder och styrelser 
» Verksamhetsbesök och träffar 
» Media 
» Kontakta oss! 

 

Här följer en sammanfattning av förslag och frågor som skickats in till Region Kronoberg. 

Interpellationer: 
▪ Interpellation från (S) i Region Kronoberg – Driftsstörningar i kollektivtrafikens betal- 

och biljettsystem 2023-01-24 
▪ Interpellation från (S) i Region Kronoberg – Region Kronobergs kostnader för 

försenade fakturabetalningar 2023-01-23 
▪ Interpellation från (S) i Region Kronoberg – Vilka konsekvenser får försenat avtal om 

hyrpersonal för Region Kronoberg 2023-01-23 
 
Motioner: 

▪ Inga motioner skickades in i januari 2023. 
 
Skrivelser: 

▪ Skrivelse från (S) i Region Kronoberg – Minskade statsbidrag till Grimslövs 
folkhögskola kräver ägartillskott och skrivelse till regeringen 2023-01-26 

▪ Skrivelse från (S) i Region Kronoberg – Korta väntetiderna på ambulans 2023-01-18 
▪ Skrivelse från (S) i Region Kronoberg – Bjud in till krissamtal för en fungerande 

akutklinik 2023-01-12 
 

https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-%E2%80%93-Driftsstorningar-i-kollektivtrafikens-betal-och-biljettsystem-2023-01-24.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-%E2%80%93-Driftsstorningar-i-kollektivtrafikens-betal-och-biljettsystem-2023-01-24.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-%E2%80%93-Region-Kronobergs-kostnader-for-forsenade-fakturabetalningar-2023-01-23.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-%E2%80%93-Region-Kronobergs-kostnader-for-forsenade-fakturabetalningar-2023-01-23.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-%E2%80%93-Vilka-konsekvenser-far-forsenat-avtal-om-hyrpersonal-for-Region-Kronoberg-2023-01-23.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-%E2%80%93-Vilka-konsekvenser-far-forsenat-avtal-om-hyrpersonal-for-Region-Kronoberg-2023-01-23.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Skrivelse-fran-S-i-Region-Kronoberg-Minskade-statsbidrag-till-Grimslovs-folkhogskola-kraver-agartillskott-2023-01-26.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Skrivelse-fran-S-i-Region-Kronoberg-Minskade-statsbidrag-till-Grimslovs-folkhogskola-kraver-agartillskott-2023-01-26.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Skrivelse-fran-Socialdemokraterna-Korta-vantetiderna-pa-ambulans-2023-01-18.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Skrivelse-fran-S-i-Region-Kronoberg-Bjud-in-till-krissamtal-for-en-fungerande-akutklinik-2023-01-12.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/01/Skrivelse-fran-S-i-Region-Kronoberg-Bjud-in-till-krissamtal-for-en-fungerande-akutklinik-2023-01-12.pdf
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Här följer en sammanfattning i urval av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i Region 
Kronobergs olika nämnder och styrelser i januari 2023. 

På hälso- och sjukvårdsnämnden 25 januari behandlades verksamhetsplanen för 2023. 
Socialdemokraterna yrkade där på att en handlingsplan för att nå Socialstyrelsens 
rekommendation om max 1100 invånare per primärvårdsläkare ska tas fram. Yrkandet fick 
bifall. Här kan du läsa mer. 

 

Här följer en sammanfattning i urval av månadens verksamhetsbesök och träffar. Om du har 
förslag på verksamheter vi ska besöka eller vill boka en träff – kontakta oss! 

2023-01-09: fackförbundet Kommunal 

 

Här följer en sammanfattning i urval av artiklar och inslag i media som Socialdemokraternas 
i Region Kronberg synts i. 

2023-01-12: Region Kronoberg: ”S beredda till krissamtal om akuten” (smp.se) 
2023-01-12: S kräver krissamtal om läget på akuten i Växjö (vxonews.se) 
2023-01-12: S kräver krissamtal om läget på akuten i Växjö – M öppna för samarbete - P4 
Kronoberg | Sveriges Radio 
2023-01-12: Regionpolitiker: ”Finns inga sådana beslut om gyn” (smp.se) 
2023-01-18: S vill korta ambulanstiderna i Kronoberg (vxonews.se) 
2023-01-18: Väntan på ambulansen blir allt längre – borde utredas (smalanningen.se) 
2023-01-21: Väntetiderna på ambulans har ökat i sex av åtta kommuner - P4 Kronoberg | 
Sveriges Radio 
2023-01-27: S vill se regionen rädda Grimslövs folkhögskola med egna pengar - P4 
Kronoberg | Sveriges Radio 
2023-01-31: Femtedel av utbildningsplatserna kapas: ”Handlar om mycket pengar” | SVT 
Nyheter 
 

 

https://www.skronoberg.se/aktuellt/s-vill-att-region-kronoberg-tar-fram-en-plan-for-max-1100-primarvardslakare-per-invanare/
https://www.smp.se/vaxjo/region-kronoberg-s-beredda-till-krissamtal-om-akuten-2b9c6dc0/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-kraver-krissamtal-om-laget-pa-akuten-i-vaxjo/
https://sverigesradio.se/artikel/s-kraver-krissamtal-om-laget-pa-akuten-i-vaxjo-m-oppna-for-samarbete
https://sverigesradio.se/artikel/s-kraver-krissamtal-om-laget-pa-akuten-i-vaxjo-m-oppna-for-samarbete
https://www.smp.se/vaxjo/regionpolitiker-finns-inga-sadana-beslut-om-gyn-71f092ab/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-vill-korta-ambulanstiderna-i-kronoberg-f6c267b8/
https://www.smalanningen.se/2023-01-18/vantan-pa-ambulansen-blir-allt-langre-borde-utredas
https://sverigesradio.se/artikel/vantetiderna-pa-ambulans-har-okat-i-sex-av-atta-kommuner
https://sverigesradio.se/artikel/vantetiderna-pa-ambulans-har-okat-i-sex-av-atta-kommuner
https://sverigesradio.se/artikel/s-vill-se-regionen-radda-grimslovs-folkhogskola-med-egna-pengar
https://sverigesradio.se/artikel/s-vill-se-regionen-radda-grimslovs-folkhogskola-med-egna-pengar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionens-folkhogskola-ska-kapa-en-femtedel-av-utbildningsplatserna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionens-folkhogskola-ska-kapa-en-femtedel-av-utbildningsplatserna
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På vår hemsida www.skronoberg.se finns alla våra regionalpolitiska förslag och 
kontaktuppgifter till våra regionpolitiker. 

Vi finns på Socialdemokraterna i Kronoberg (Facebook) och skronoberg (Instagram). Du kan också 
klicka på symbolerna nedan för att komma till direkt till våra sidor: 
     

 
 

http://www.skronoberg.se/
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.instagram.com/skronoberg/

