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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 – Tillgängligheten i vården sommaren 

2023 2023-02-22 
▪ Interpellation från (S) i Region Kronoberg – Semester och bemanning av 

semesterperioder 2023 2023-02-22 
▪ Interpellation från (S) i Region Kronoberg – Det allvarliga läget i vården i Kronoberg 

2023-02-21 
▪ Interpellation från (S) i Region Kronoberg – Hur påverkar läkemedelsbristen Region 

Kronoberg? 2023-02-21 
 
Motioner: 

▪ Motion från (S) i Region Kronoberg – Höj grundbemanningen i vården 2023-02-15 
 
Skrivelser: 

▪ Skrivelse från (S) i Region Kronoberg – Angeläget med diskussion om 
färdtjänstreglementet 2023-02-21 

 

https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Tillgangligheten-i-varden-sommaren-2023-2023-02-22.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Tillgangligheten-i-varden-sommaren-2023-2023-02-22.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Semester-och-bemanning-av-semesterperioder-2023-2023-02-22.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Semester-och-bemanning-av-semesterperioder-2023-2023-02-22.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Det-allvarliga-laget-i-varden-i-Kronoberg-2023-02-21.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Det-allvarliga-laget-i-varden-i-Kronoberg-2023-02-21.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Hur-paverkar-lakemedelsbristen-Region-Kronoberg-2023-02-21.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Interpellation-fran-S-i-Region-Kronoberg-Hur-paverkar-lakemedelsbristen-Region-Kronoberg-2023-02-21.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Motion-fran-S-i-Region-Kronoberg-Hoj-grundbemanningen-i-varden-2023-02-15.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Skrivelse-fran-S-i-Region-Kronoberg-Angelaget-med-diskussion-om-fardtjanstreglementet-2023-02-21.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2023/02/Skrivelse-fran-S-i-Region-Kronoberg-Angelaget-med-diskussion-om-fardtjanstreglementet-2023-02-21.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 februari 2023. 

På regionfullmäktige var Socialdemokraterna aktiva bland annat under ledamöternas 
frågestund och i interpellationsdebatterna. Under sistnämnda debatterades på 
Socialdemokraternas begäran bland annat de höga kostnaderna för hyrpersonal och 
driftsstörningarna i kollektivtrafikens betal- och biljettsystem. 

Regionfullmäktige 8 februari 2023 kan ses i efterhand här. 

 

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! 

2023-02-01: Verksamhetsbesök avdelning 65 på Rättspsykiatriska kliniken 
2023-02-02: Verksamhetsbesök avdelning 33 och 34 på Växjö lasarett 
2023-02-03: Fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet, SACO och Vision gästade vårt 
regiongruppsmöte 
2023-02-09: Träff med ProLiv Kronoberg 
2023-02-09: Träff med Idé- och kunskapscentrum Kronoberg 
2023-02-09: Träff med sjuksköterskestudenter 
2023-02-13: Verksamhetsbesök på akutkliniken Växjö lasarett 
2023-02-15: Deltagande på invigningen av bårhuset på Växjö lasaretts nya lokaler 
2023-02-16: Fackträff Vårdförbundet 
2023-02-16: Verksamhetsbesök Diakonicentrum i Växjö 
2023-02-23 – 2023-02-24: Deltagande vid Sveriges kommuner och regioners politikerforum 
2023-02-24: Träff med Synskadades Riksförbund Kronoberg 
2023-02-28 - 2023-03-02: Verksamhetsbesök vid bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen 
 

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

2023-02-01: S kräver svar om länstrafikens biljettsystem (vxonews.se) 
2023-02-03: Ansvaret för hälso- och sjukvården är det moderatledda regionstyrets – inte 
Ivos (smp.se) 

https://kronoberg.okv.se/rf230208
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-kraver-svar-om-lanstrafikens-biljettsystem-8c028243/
https://www.smp.se/debatt/ansvaret-for-halso-och-sjukvarden-ar-det-moderatledda-regionstyrets-inte-ivos-8d1d5230/
https://www.smp.se/debatt/ansvaret-for-halso-och-sjukvarden-ar-det-moderatledda-regionstyrets-inte-ivos-8d1d5230/
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2023-02-05: Väntan på ambulans blir allt längre i Kronoberg – Smålänningen 
(smalanningen.se) 
2023-02-13: "Tre utbildningar på Grimslövs folkhögskola bör läggas ner" inslag i nyheter 
från P4 Kronoberg 13 februari 2023 - P4 Kronoberg | Sveriges Radio 
2023-02-14: Ansvaret för vården är det moderatledda regionstyrets – inte IVO:s – 
Smålänningen (smalanningen.se) 
2023-02-15: Socialdemokraterna vill höja bemanningen inom vården (vxonews.se) 
2023-02-16: KLART: Folkhögskolan lägger ner tre utbildningar: ”En budgetfråga helt 
enkelt” (smp.se)  
2023-02-21: Höj grundbemanningen i vården i Kronoberg (smp.se) 
2023-02-22: S vill höja grundbemanningen i vården - P4 Kronoberg | Sveriges Radio 
2023-02-27: Extern granskning för bättre kommunikation i Region Kronoberg (smp.se) 
 

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: 
     

 
 

https://www.smalanningen.se/2023-02-05/vantan-pa-ambulans-blir-allt-langre-i-kronoberg
https://www.smalanningen.se/2023-02-05/vantan-pa-ambulans-blir-allt-langre-i-kronoberg
https://sverigesradio.se/avsnitt/2108892#;;total_SS_start
https://sverigesradio.se/avsnitt/2108892#;;total_SS_start
https://www.smalanningen.se/2023-02-14/ansvaret-for-varden-ar-det-moderatledda-regionstyrets--inte-ivos
https://www.smalanningen.se/2023-02-14/ansvaret-for-varden-ar-det-moderatledda-regionstyrets--inte-ivos
https://www.vxonews.se/vaxjo/socialdemokraterna-vill-hoja-bemanningen-inom-varden/
https://www.smp.se/alvesta/klart-folkhogskolan-lagger-ner-tre-utbildningar-en-budgetfraga-helt-enkelt/
https://www.smp.se/alvesta/klart-folkhogskolan-lagger-ner-tre-utbildningar-en-budgetfraga-helt-enkelt/
https://www.smp.se/debatt/hoj-grundbemanningen-i-varden-i-kronoberg-73e97ccc/
https://sverigesradio.se/artikel/s-vill-hoja-grundbemanningen-i-varden
https://www.smp.se/vaxjo/extern-granskning-for-battre-kommunikation-i-region-kronoberg-7ca16a27/
http://www.skronoberg.se/
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.instagram.com/skronoberg/

