
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt april 

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 

» Träffar med fackförbund 

» Socialdemokraterna i media 

» Sammanfattning i siffror 

 

Förslag och frågor 
 

Motioner: 
▪ Inga motioner skickades in i april. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga motioner skickades in i april. 

 
Interpellationer: 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 

Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa 
tjänster resultat 2020-04-29 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under april. 

 
Regionstyrelsens extra arbetsutskott med anledning av Coronapandemin 
Med anledning av Coronapandemin sammanträder regionstyrelsen en gång i 
veckan istället för en gång i månaden. Socialdemokraterna är aktiva genom att 
komma med förslag och ställa frågor. Några av frågorna vi lyft under april är: 
angeläget med besked om när mammografi och cellprovmottagning öppnar 
igen, transport till och från sjukhus för coronasjuka och att det är viktigt att 
folkvalda ledamöter och ersättare i Region Kronoberg får möjlighet att, utan 
tekniskt strul, delta på sammanträdena digitalt. Här finns protokoll från 

april 2020 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/protokoll/


 

   

regionstyrelsens extra arbetsutskott men även från andra nämnder och 
styrelser. 
 
(S) röstade nej till höjning av avgift för hörapparater 
I april har både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen fattat beslut 
om att höja avgiften för utprovning av hörapparat från 350 kr till 950 kr. 
Socialdemokraterna röstade båda gångerna nej till höjningen och föreslog med 
det att avgiften skulle förbli 350 kr. Här finns protokollet inklusive röstsiffror 
från hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen.  

Verksamhetsbesök 
På grund av rådande Coronapandemi genomfördes inga verksamhetsbesök i 
april. 

Träffar med fackförbund 
I april har vi träffat Vårdförbundet för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Socialdemokraterna i media 
2020-04-01: Debatt: Stor höjning av avgift för hörapparat riskerar öka 
ojämlikhet i vården  
2020-04-02: Debatt: ”Förebygg och förbered för ökad psykisk ohälsa” 
2020-04-03: Debatt: Region Kronoberg bör förbereda för ökad psykisk ohälsa 
2020-04-03: Debattartikel i socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken 
2020-04-05: Nu höjs priset för hörapparater 
2020-04-09: Artikel om Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) i 
socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken 
2020-04-09: Debatt: En annorlunda påsk med potential 
2020-04-10: Debatt: En annorlunda påsk med potential  
2020-04-12: Debatt: Välj gärna ett välfärdsyrke!  
2020-04-14: Alliansen i Kronoberg sänker vårdlönerna 
2020-04-15: Alliansen och SD sänker vårdpersonalens löner 
2020-04-16: Allianspartierna sänker vårdlönerna – mitt under coronakrisen 
2020-04-16: Vårdpersonal får sänkt lön – mitt i coronakrisen 
2020-04-17: Region sänker vårdpersonalens lön – mitt i coronakrisen: ''Jobbar 
obekväma tider med sämre lön'' 
2020-04-17: Politiker sänker vårdpersonalens löner – mitt under coronakrisen: 
”Tajmingen blev inte alldeles perfekt” 
2020-04-20: Debatt: Höjning av avgift för hörapparat riskerar öka ojämlikhet i 
vården 
2020-04-21: Beslut i regionstyrelsen – dyrare med hörapparat i Kronoberg 
2020-04-21: Debatt: Stor höjning av avgift riskerar öka ojämlikhet 
2020-04-22: Debatt: Stort söktryck till vårdutbildningar 
2020-04-24: ”Chockhöjning inom hörselvården upprör” i Växjöbladet 
Kronobergaren 
2020-04-27: Debatt i Smålänningen: En strak välfärd viktigare än någonsin 
2020-04-27: Det blir feriearbete - trots pandemin 
2020-04-28: Alvestapolitikern kan ta över klubban 

http://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/protokoll/
http://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/protokoll/
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/30e8f38809374a7e9db36750fc0408cd/protokoll-halso--och-sjukvardsnamnden-2020-04-01.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/95610446d3ff419d869ef58f5fdfa653/protokoll-regionstyrelsen-2020-04-21.pdf
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-stor-hojning-av-avgift-for-horapparat-riskerar-oka-ojamlikhet-i-varden/
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-stor-hojning-av-avgift-for-horapparat-riskerar-oka-ojamlikhet-i-varden/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forebygg-och-forbered-okad-psykisk-ohalsa-32136
https://www.smalanningen.se/artikel/corona-region-kronoberg-bor-forbereda-for-okad-psykisk-ohalsa
https://www.smalanningen.se/artikel/nu-hojs-priset-for-horapparater
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-en-annorlunda-pask-med-potential/
https://www.smp.se/article/en-annorlunda-pask-med-potential/
https://www.vxonews.se/nyheter/valj-garna-ett-valfardsyrke/
https://aip.nu/2020/04/14/alliansen-i-kronoberg-sanker-vardlonerna/
https://aktuelltfokus.se/alliansen-och-sd-sanker-vardpersonalens-loner/
https://www.etc.se/inrikes/allianspartierna-sanker-vardlonerna-mitt-under-coronakrisen
https://www.expressen.se/kvallsposten/vardpersonal-far-sankt-lon-mitt-i-coronakrisen-/
http://viralking.se/region-sanker-vardpersonalens-lon-mitt-i-coronakrisen-jobbar-obekvama-tider-med-samre-lon
http://viralking.se/region-sanker-vardpersonalens-lon-mitt-i-coronakrisen-jobbar-obekvama-tider-med-samre-lon
https://www.newsner.com/nyheter/politiker-sanker-varpersonalens-loner-mitt-under-coronakrisen-tajmingen-blev-inte-alldeles-perfekt/
https://www.newsner.com/nyheter/politiker-sanker-varpersonalens-loner-mitt-under-coronakrisen-tajmingen-blev-inte-alldeles-perfekt/
https://www.smp.se/article/hojning-av-avgift-for-horapparat-riskerar-oka-ojamlikhet-i-varden/
https://www.smp.se/article/hojning-av-avgift-for-horapparat-riskerar-oka-ojamlikhet-i-varden/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/dyrare-med-horapparat-i-kronoberg-beslut-i-regionstyrelsen
https://www.smalanningen.se/artikel/horsel-stor-hojning-av-avgift-riskerar-oka-ojamlikhet
https://www.smalanningen.se/artikel/samhalle-stort-soktryck-till-vardutbildningar
https://www.smalanningen.se/artikel/det-blir-feriearbete-trots-pandemin?fbclid=IwAR3ILxTn1xdo2_vF61q7Uvlvnhg2lHU9qk0dQsWEIlMU2UL0lulEojCANBg
https://nxt.smp.se/alvesta/alvestapolitikern-kan-ta-over-klubban/


 

   

2020-04-29: Debatt i Smålandsposten: Glädjande med stort söktryck till 
vårdutbildningar  
2020-04-29: Debatt: Se upp för lönedumpning i spåren av coronakrisen! 
2020-04-30: ”Första maj-firandet Livestremas” i Växjöbladet Kronobergaren 
2020-04-30: Debatt: En stark välfärd är viktigare nu än någonsin  
 

Sammanfattning i siffror 

   antal april antal 2020 

Inskickade motioner  0 2 

Inskickade skrivelser  0 10 

Ställda interpellationer  1 11 

Socialdemokraterna i media  27 92 

 
 

https://www.smalanningen.se/artikel/se-upp-for-lonedumpning-i-coronakrisens-spar
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-en-stark-valfard-ar-viktigare-nu-an-nagonsin/

