
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt mars 

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 

» Verksamhetsbesök och andra träffar 

» Socialdemokraterna i media 

» Sammanfattning i siffror 

 

Förslag och frågor 
 

Motioner: 
▪ Inga motioner skickades in i mars. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i mars. 

 
Interpellationer: 
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Hur går det med 

digitaliseringen i vården 2022-03-17 
▪ Interpellation från Socialdemokraterna – Behovet av fler syn- och 

hörselinstruktörer i Kronoberg 2022-03-14 

Verksamhetsbesök och andra träffar 
» 1/3 – Träff med SPES (Riksförbundet för Suicidprevention och 

efterlevandestöd) i Kronoberg (Robert Olesen & Magnus Carlberg) 
» 8/3 – Träff med Hörselskadades riksförbund Kronoberg (Robert Olesen & 

Magnus Carlberg) 
» 9/3 – Träff med medicinska sekreterare (Robert Olesen) 
» 14/3 – Träff med Vårdförbundet (Robert Olesen & Magnus Carlberg) 
» 17/3 – Deltagande på Kollektivavtalets dag med LO-facken i Växjö 

(Robert Olesen & Magnus Carlberg) 
» 23/3 – Träff med förtroendevalda inom Kommunal (Magnus Carlberg) 
» 29/3 – Verksamhetsbesök akuten och akutvårdsavdelningen Växjö 

lasarett (Robert Olesen & Magnus Carlberg) 

mars 2022 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.instagram.com/skronoberg/
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/Interpellation-fran-Socialdemokraterna-Hur-gar-det-med-digitaliseringen-i-varden-2022-03-17.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/Interpellation-fran-Socialdemokraterna-Hur-gar-det-med-digitaliseringen-i-varden-2022-03-17.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/Interpellation-fran-Socialdemokraterna-Behovet-av-fler-syn-och-horselinstruktorer-i-Kronoberg-2022-03-14.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/Interpellation-fran-Socialdemokraterna-Behovet-av-fler-syn-och-horselinstruktorer-i-Kronoberg-2022-03-14.pdf


 

   

» 30/3 – Träff med Kommunals arbetsplatsombud och skyddsombud 
(Magnus Carlberg) 

» 30/3 – Deltagande i paneldebatt om ungas psykiska hälsa (Robert 
Olesen) 

» 31/3 – Verksamhetsbesök äldrepsykiatrin Sigfridsområdet (Robert Olesen 
& Magnus Carlberg) 

» 31/3 – Träff med Läkarförbundet (Robert Olesen & Magnus Carlberg) 
» 31/3 – Träff med Rotary (Henrietta Serrate) 

Träffar med fackförbund 
I mars träffade vi Läkarförbundet för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.  

Socialdemokraterna i media 

2022-03-02: Beslut klubbat – nytt akutsjukhus ska byggas i Växjö | SVT Nyheter 

2022-03-02: Jättebyggnad på Ljungby lasarett klubbad: ”En historisk dag” | SVT 

Nyheter 

2022-03-02: Klart: Regionen har beslutat att bygga ett nytt sjukhus i Räppe 

(smp.se) 

2022-03-02: TV: Historiska beslutet taget – nytt sjukhus byggs i Räppe – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-03-02: Sjukhus byggt på optimism (smp.se) 

2022-03-02: Ja till nytt sjukhus i Växjö: Vad händer nu? (smp.se) 

2022-03-03: Ukrainska medborgare får åka gratis kollektivtrafik i Kronoberg 

(smp.se) 

2022-03-03: Klart: Växjös nya sjukhus byggs i Räppe (vxonews.se) 

2022-03-03: Ukrainare får åka gratis buss i Kronobergs län – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-03-03: Klart: Nytt sjukhus byggs i Räppe » lokaltidningenvaxjo.se 

2022-03-03: Nytt sjukhus i Växjö för 8 miljarder - Dagens Samhälle 

(dagenssamhalle.se) 

2022-03-03: Ukrainare får åka gratis buss i Kronobergs län (smalanningen.se) 

2022-03-04: Bra personalpolitik är regionvalets viktigaste fråga – inte byggnader 

(smp.se) 

2022-03-05: Artikel i Lokaltidningen Växjö Alvesta: S anställer ny politisk 

sekreterare 

2022-03-05: Region Kronoberg i protest mot Ryssland » lokaltidningenvaxjo.se 

2022-03-08: Quiz: Känner du igen Carolina Klüft och Henrietta Serrate? (smp.se) 

2022-03-09: Debatt: Snabbt grusade förhoppningar (sydostran.se) 

2022-03-10: Artikel i Magazinet: Historiskt sjukhusbeslut klubbat 

2022-03-12: Dålig nationell bostadspolitik från KD, M och SD drabbar också 

Kronoberg (smp.se) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tva-nya-sjukhus-till-kronobergs-lan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ja-till-ny-jattebyggnad-pa-ljungby-lasarett
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ja-till-ny-jattebyggnad-pa-ljungby-lasarett
https://www.smp.se/vaxjo/klart-regionen-har-beslutat-att-bygga-ett-nytt-sjukhus-i-rappe-02164911/
https://www.smp.se/vaxjo/klart-regionen-har-beslutat-att-bygga-ett-nytt-sjukhus-i-rappe-02164911/
https://www.smalanningen.se/2022-03-02/tv-historiska-beslutet-taget--nytt-sjukhus-byggs-i-rappe
https://www.smalanningen.se/2022-03-02/tv-historiska-beslutet-taget--nytt-sjukhus-byggs-i-rappe
https://www.smp.se/ledare/sjukhus-byggt-pa-optimism-afd0bfc7/
https://www.smp.se/vaxjo/ja-till-nytt-sjukhus-i-vaxjo-vad-hander-nu-f2e008a6/
https://www.smp.se/vaxjo/ukrainska-medborgare-far-aka-gratis-kollektivtrafik-i-kronoberg-602da067/
https://www.smp.se/vaxjo/ukrainska-medborgare-far-aka-gratis-kollektivtrafik-i-kronoberg-602da067/
https://www.vxonews.se/vaxjo/klart-vaxjos-nya-sjukhus-byggs-i-rappe/
https://www.smalanningen.se/2022-03-03/ukrainare-far-aka-gratis-buss-i-kronobergs-lan
https://www.smalanningen.se/2022-03-03/ukrainare-far-aka-gratis-buss-i-kronobergs-lan
https://lokaltidningenvaxjo.se/nyheter/klart-nytt-sjukhus-byggs-i-rappe/2688
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/nytt-sjukhus-i-vaxjo-for-8-miljarder-kritiken-vad-hander-om-vi-inte-har-rad/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/nytt-sjukhus-i-vaxjo-for-8-miljarder-kritiken-vad-hander-om-vi-inte-har-rad/
https://www.smalanningen.se/2022-03-03/ukrainare-far-aka-gratis-buss-i-kronobergs-lan
https://www.smp.se/debatt/bra-personalpolitik-ar-regionvalets-viktigaste-fraga-inte-byggnader-3d38b2c3/
https://www.smp.se/debatt/bra-personalpolitik-ar-regionvalets-viktigaste-fraga-inte-byggnader-3d38b2c3/
https://lokaltidningenvaxjo.se/nyheter/region-kronoberg-i-protest-mot-ryssland/2696
https://www.smp.se/vaxjo/quiz-kanner-du-igen-carolina-kluft-och-henrietta-serrate/
https://www.sydostran.se/insandare/debatt-snabbt-grusade-forhoppningar-744bc4a5/
https://www.smp.se/debatt/dalig-nationell-bostadspolitik-fran-kd-m-och-sd-drabbar-ocksa-kronoberg-388573bc/
https://www.smp.se/debatt/dalig-nationell-bostadspolitik-fran-kd-m-och-sd-drabbar-ocksa-kronoberg-388573bc/


 

   

2022-03-12: Bra personalpolitik är regionvalets viktigaste fråga – inte byggnader 

– Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-03-23: Moderaterna är bra på att komma med tomma löften i opposition 

(smp.se) 

2022-03-24: Friskvårdsbidraget höjs i Region Kronoberg – första gången på 16 år 

(smp.se) 

2022-03-24: Friskvårdsbidraget höjs i Region Kronoberg (vxonews.se) 

2022-03-31: Politikerna om för- och nackdelar med den nära vården (smp.se) 

 

Sammanfattning i siffror 

   antal mars antal 2022 

Inskickade motioner  0 1 

Inskickade skrivelser  0 1 

Ställda interpellationer  2 4 

Socialdemokraterna i media  24 78 

 
 
 
 

https://www.smalanningen.se/2022-03-12/bra-personalpolitik-ar-regionvalets-viktigaste-fraga--inte-byggnader
https://www.smalanningen.se/2022-03-12/bra-personalpolitik-ar-regionvalets-viktigaste-fraga--inte-byggnader
https://www.smp.se/debatt/moderaterna-ar-bra-pa-att-komma-med-tomma-loften-i-opposition-a1e2eec8/
https://www.smp.se/debatt/moderaterna-ar-bra-pa-att-komma-med-tomma-loften-i-opposition-a1e2eec8/
https://www.smp.se/vaxjo/friskvardsbidraget-hojs-i-region-kronoberg-forsta-gangen-pa-16-ar-8ba13065/
https://www.smp.se/vaxjo/friskvardsbidraget-hojs-i-region-kronoberg-forsta-gangen-pa-16-ar-8ba13065/
https://www.vxonews.se/vaxjo/friskvardsbidraget-hojs-i-region-kronoberg/
https://www.smp.se/vaxjo/politikerna-om-for-och-nackdelar-med-den-nara-varden-c60b80f0/

