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Vecka: 24 (13-19/6 —2022) 
 
 

HEJ!  
  
Vad har hänt den senaste veckan?   

Gruppmöte Regionfullmäktigegruppen i Malmö. Vi träffades för att bl.a. gå 
igenom ärendena på tisdagens Regionfullmäktige i Kristianstad. 
 
Kort möte med Socialdemokraterna i Bjuvs kommuns Verkställande utskott och 
styrelse. Naturligtvis är det mesta som diskuteras och arbetas med kopplat till 
pågående valrörelse. #2022 Vår kommun kan bättre! 
 
Regionfullmäktige i Kristianstad Regionfullmäktige - Region Skåne (skane.se) 
med bl.a. följande på dagordning; Årsredovisning 2021, Miljöredovisning 2021, 
Motioner, Interpellationer och Frågor. 
 
Frukostmöte med Civilminister Ida Karkiainen (s) www.regeringen.se/sveriges-
regering/finansdepartementet/ida-karkiainen/, på Grand Hotell i Helsingborg 
med representanter ifrån styrelsen för ”Familjen Helsingborg” (11 kommuner i 
Nordvästra Skåne). Vi pratade om samarbete, samarbete, samarbete och då 
framför allt mellan kommunerna, men även mellan kommuner och region, samt 
mellan kommuner och staten. Vi måste mellan kommunerna samarbeta 
ännu mer och ibland på helt nya sätt för klara av att hålla en god service 
till våra medborgare även i framtiden. Tack Ida, det väldigt trevligt att 
träffas!  
 
Invigning Spargrisen Loppis, Socialpsykiatrin. Jag och Inga Bakken 
representerade Socialdemokraterna vid invigningen på Storgatan 6 i 
Bjuv.  Vi överlämnade en blomma och lite godis och önskade dem all 
lycka till med Loppisen.  
 

 
Seneftermiddag/kväll blev det dags för lite valarbete och 
vi var ett glatt gäng som begav oss till Ekeby och 
knackade dörr och många trevliga samtal. 
 
 
 
 

Kollektivtrafiknämnden www.skane.se/politik-och-demokrati/Politiska-organ-
A-till-O/sammantrade/?sid=3708921 sammanträde i Hässleholm och på 
dagordningen fanns bland annat om att fortsätta arbetet att hitta kloka lösningar 
för Kollektivtrafik på Landsbygden, där en enig nämnd tog beslut att fortsätta och 
utveckla arbetet. 
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Digitalt morgonmöte med (S)-märkta gruppledare för Kommunstyrelsen i Skåne. 
Med på mötet vara bl.a. Niklas Karlsson, Ordförande för S i Skåne, och Henrik 
Fritzon, vår gruppledare i Regionen. 
 
Digitalt styrelsemöte Ängelholms Flygplats. Detta var första gången jag är med i 
detta sammanhang sedan jag blev invald. Resandet ökar något, men 
Pandemistödet ifrån regeringen är verkligen behövligt. 
 
Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1? 
Styrelsemöte med Omsorg i Bjuv AB 
Verksamhetsbesök inom Bjuvs kommun x 2 
Kommunfullmäktige 
Foto/Film inför valet 
Rundtur i Ekeby med Nils Nilsson (c) 
Träff med Kommunal 
Intervju 
Besök med riksdagens gruppledare Annelie Karlsson hos Kommunal 
Lunchmöte med Näringslivsrådet 
Midsommarafton 
 

Med vänlig hälsning, 
 
Ulrika Thulin (s)  
Oppositionsråd i Bjuvs kommun 
 


