
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt juni-juli 

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 och 
vårt Instagramkonto! 

 
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: 
▪ Inga motioner skickades in i juni. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i juni. 

 
Interpellationer: 
▪ Inga interpellationer skickades in i juni. 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under juni. Under juli månad 
hölls inga politiska möten i Region Kronoberg. 
 
Region Kronobergs budget 2023 
Socialdemokraterna skickade i slutet av maj in vårt budgetförslag för Region 
Kronoberg 2023. Det största fokuset ligger precis som våra tidigare budgetar på 
medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hela Socialdemokraternas 
budgetförslag för Region Kronoberg finns här. 

Några av förslagen i vårt budgetförslag: 
» Återinförande av höjt OB-tillägg för alla medarbetare 
» Mer pengar till löner 

juni-juli 2022 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.instagram.com/skronoberg/
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2022/06/Socialdemokraternas-forslag-till-budget-for-Region-Kronoberg-2023-S-version-justerad-2022-06-13.pdf


 

   

» Fler medarbetare ska få möjlighet att vidareutbilda sig och 
kompetensutvecklas med stöd av arbetsgivaren 

 
Budgetförslaget förlorade omröstningen på regionfullmäktige 16 juni. 
Budgetdebatten kan ses i efterhand via Region Kronobergs hemsida. Budgeten 
för Region Kronoberg 2023 kommer på grund av att det är valår behandlas och 
beslutas om i november igen, så än finns hopp om en socialdemokratisk budget 
för Region Kronoberg 2023. 

Verksamhetsbesök och andra träffar 
» 1/6 – Besök på Cliff Burton Museum, Ljungbergmuseet och Sagomuseet i 

Ljungby (S i Kulturnämnden) 
» 2/6 – Deltagande på seminarium om Transportbranschens framtid (Helen 

Bengtsson) 
» 21/6 – Debatt Synskadades riksförbund (Magnus Carlberg) 
» 17/6 – Valträff Företagarna (Henrietta Serrate & Robert Olesen) 

Träffar med fackförbund 
I juni träffade vi Kommunal för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.  

Socialdemokraterna i media 

2022-06-02: ”Skydda det svenska skogsbruket” - Dagens Samhälle 

(dagenssamhalle.se) 

2022-06-02: Serrate (S) vill ta över makten – och öppna ultraljud i Ljungby - P4 

Kronoberg | Sveriges Radio 

2022-06-09: Debattartikel i Magazinet: Vi ska ta kontrollen över sjukvården 

2022-06-11: S vill ha mer pengar till löner i regionen 

2022-06-11: Inför pensionärsrabatt på bussar och tåg! – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-06-15: Vem sitter regionpolitikern Henrietta Serrate (S) helst bredvid på 

en fest, Bo Frank (M) eller Eva Johnsson (KD)? (smp.se) 

2022-06-17: Alliansens budget vann med nio röster – detta vill de blågröna lägga 

pengarna på (smp.se) 

2022-06-17: S: Återinför höjt OB-tillägg för alla regionens medarbetare 

(vxonews.se) 

2022-06-17: Debattartikel i Växjöbladet Kronobergaren: Inför pensionärsrabatt 

på bussar och tåg 

2022-06-17: Debattartikel i Växjöbladet Kronobergaren: Återinför höjt OB-

tillägg för alla regionens medarbetare 

2022-06-21: Inför pensionärsrabatt på bussar och tåg (smp.se) 

2022-06-26: S vill ha rabatt för pensionärer på bussar och tåg » 

lokaltidningenvaxjo.se 

https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/webb-tv-fran-regionfullmaktige/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/eu-s-forslag-skulle-sla-hart-mot-svenskt-skogsbruk/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/eu-s-forslag-skulle-sla-hart-mot-svenskt-skogsbruk/
https://sverigesradio.se/artikel/serrate-s-vill-ta-over-makten-och-oppna-ultraljud-i-ljungby
https://sverigesradio.se/artikel/serrate-s-vill-ta-over-makten-och-oppna-ultraljud-i-ljungby
https://lokaltidningen-vaxjoalvesta.prenly.com/shared/article/s-vill-ha-mer-pengar-till-loner-i-regionen/4tacL9U5
https://www.smalanningen.se/2022-06-11/infor-pensionarsrabatt-pa-bussar-och-tag
https://www.smalanningen.se/2022-06-11/infor-pensionarsrabatt-pa-bussar-och-tag
https://www.smp.se/nyheter/vem-sitter-regionpolitikern-henrietta-serrate-s-helst-bredvid-pa-en-fest-bo-frank-m-eller-eva-johnsson-kd/
https://www.smp.se/nyheter/vem-sitter-regionpolitikern-henrietta-serrate-s-helst-bredvid-pa-en-fest-bo-frank-m-eller-eva-johnsson-kd/
https://www.smp.se/vaxjo/alliansens-budget-vann-med-nio-roster-detta-vill-de-blagrona-lagga-pengarna-pa/
https://www.smp.se/vaxjo/alliansens-budget-vann-med-nio-roster-detta-vill-de-blagrona-lagga-pengarna-pa/
https://www.vxonews.se/debatt/s-aterinfor-hojt-ob-tillagg-for-alla-regionens-medarbetare/
https://www.vxonews.se/debatt/s-aterinfor-hojt-ob-tillagg-for-alla-regionens-medarbetare/
https://www.smp.se/debatt/infor-pensionarsrabatt-pa-bussar-och-tag-3088113f/
https://lokaltidningenvaxjo.se/nyheter/s-vill-ha-rabatt-for-pensionarer-paa-bussar-och-taag/2899
https://lokaltidningenvaxjo.se/nyheter/s-vill-ha-rabatt-for-pensionarer-paa-bussar-och-taag/2899


 

   

2022-06-26: Arbetsskor - en viktig arbetsmiljöfråga – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-06-30: S: Arbetsskor - en viktig arbetsmiljöfråga (vxonews.se) 

2022-07-05: Öppna en offentlig vårdcentral i Älmhult – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-07-08: Satsa på regionens egna medarbetare – inte hyrpersonal – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-07-12: Avskaffa delade turer i Region Kronoberg – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-07-16: S: Satsa på regionens egna medarbetare – inte hyrpersonal 

(vxonews.se) 

2022-07-21: Arbetsskor – en viktig arbetsmiljöfråga (smp.se) 

2022-07-26: Alla barn har rätt till ett bra skollov – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-07-30: Debattartikel i Lokaltidningen Växjö Alvesta: 

Arbetsskor - en viktig arbetsmiljöfråga  

Sammanfattning i siffror 

   antal juni  antal 2022 

Inskickade motioner  0  2 

Inskickade skrivelser  0  2 

Ställda interpellationer  0  6 

Socialdemokraterna i media  21  106 

 
 
 
 

https://www.smalanningen.se/2022-06-26/arbetsskor---en-viktig-arbetsmiljofraga
https://www.smalanningen.se/2022-06-26/arbetsskor---en-viktig-arbetsmiljofraga
https://www.vxonews.se/debatt/s-arbetsskor-en-viktig-arbetsmiljofraga-c3210d35/
https://www.smalanningen.se/2022-07-05/oppna-en-offentlig-vardcentral-i-almhult
https://www.smalanningen.se/2022-07-05/oppna-en-offentlig-vardcentral-i-almhult
https://www.smalanningen.se/2022-07-08/satsa-pa-regionens-egna-medarbetare--inte-hyrpersonal
https://www.smalanningen.se/2022-07-08/satsa-pa-regionens-egna-medarbetare--inte-hyrpersonal
https://www.smalanningen.se/2022-07-12/avskaffa-delade-turer-i-region-kronoberg
https://www.smalanningen.se/2022-07-12/avskaffa-delade-turer-i-region-kronoberg
https://www.vxonews.se/debatt/s-satsa-pa-regionens-egna-medarbetare-inte-hyrpersonal-a68fb5b8/
https://www.vxonews.se/debatt/s-satsa-pa-regionens-egna-medarbetare-inte-hyrpersonal-a68fb5b8/
https://www.smp.se/debatt/arbetsskor-en-viktig-arbetsmiljofraga-176265c6/
https://www.smalanningen.se/2022-07-26/alla-barn-har-ratt-till-ett-bra-skollov
https://www.smalanningen.se/2022-07-26/alla-barn-har-ratt-till-ett-bra-skollov
https://lokaltidningen-vaxjoalvesta.prenly.com/shared/article/arbetsskor-en-viktig-arbetsmiljofraga/NO1l-wg5

