
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt augusti 

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 augusti. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i augusti. 

 
Interpellationer: 
▪ Inga interpellationer skickades in i augusti. 

Verksamhetsbesök och andra träffar 
» 7/8 – Deltagande i panelsamtal på SSUs valläger (Henrietta Serrate) 
» 11/8 – Träff med Bröstcancerföreningen Kronoberg (Henrietta Serrate, 

Marianne Nordin) 
» 17/8 – Debatt hos pensionärsorganisationerna Kronoberg (Henrietta 

Serrate) 

» 18/8 – Handslag med Kommunal hälso- och sjukvård och trafik Kronoberg 
(Henrietta Serrate, Robert Olesen, Helen Bengtsson, Magnus Carlberg) 

» 20/8 – Öppet möte om hälso- och sjukvård (Henrietta Serrate, 
socialminister Lena Hallengren) 

» 20/8 – Panelsamtal om förlossningsvård, tillsammans med andra partier 
(Henrietta Serrate) 

» 22/8 – Verksamhetsbesök BUP Växjö (Henrietta Serrate) 
» 24/8 – Livesänd debatt i Smålänningen (Henrietta Serrate) 

augusti 2022 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.instagram.com/skronoberg/


 

   

Träffar med fackförbund 
I augusti träffade vi SYLF, Vårdförbundet och Kommunal för samtal om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor.  

Socialdemokraterna i media 

2022-08-05: Krönika av Henrietta Serrate i Växjöbladet kronobergaren – Alla 

barn har rätt till ett bra skollov 

2022-08-05: Återinför höjt OB-tillägg – Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-08-06: Återinför höjt OB-tillägg för alla regionens medarbetare (smp.se) 

2022-08-08: Därför behövs en ny majoritet i Region Kronoberg – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-08-12: Artikel i Växjöbladet Kronobergaren – Bra arbetsmiljö och 

lönevillkor för regionens medarbetare viktigaste valfrågan 

2022-08-12: Debattartikel i Växjöbladet Kronobergaren – Avskaffa delade turer 

i Region Kronoberg 

2022-08-17: Socialminister till Växjö – ska ha öppet möte om hälso- och 

sjukvården (vxonews.se) 

2022-08-18: Valdebatt: Regionpolitiker grillades av pensionärer (smp.se) 

2022-08-18: S och Kommunal överens om tre punkter om de röda vinner 

regionvalet (smp.se) 

2022-08-18: Region Kronoberg behöver en ny personalpolitik – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-08-19: Politiker från olika partier ska samtala om förlossningsvården 

(vxonews.se) 

2022-08-19: Frågor inför valet: Henrietta Serrates svar (smp.se) 

2022-08-19: Inför regionvalet: Henrietta Serrate (S) vill återinföra borttagna ob-

tillägg i vården (smp.se) 

2022-08-20: Ministern besökte kvinnojouren Blenda – ”Kan betyda skillnad 

mellan liv och död ” (smp.se) 

2022-08-20: S och kommunal skakar hand – tre åtgärder ska genomföras om 

partiet vinner valet (vxonews.se) 

2022-08-20: Fler anställda i vården ska ha rätt till utbildning 

(lokaltidningenvaxjo.se) 

2022-08-21: Handslag för att höja OB-tillägget – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-08-22: Ja eller nej till offentlig vårdcentral i Älmhult – så tycker partierna 

(smp.se) 

2022-08-23: Duellen: Vi höjer valpulsen med tv-dueller – de är först ut – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-08-24: Köbildning när röstningen drog igång: ”Många vet inte om att de 

får rösta” – Smålänningen (smalanningen.se) 

https://www.smalanningen.se/2022-08-05/aterinfor-hojt-ob-tillagg
https://etidning.smp.se/shared/article/aterinfor-hojt-ob-tillagg-for-alla-regionens-medarbetare/e3Nq_aCw
https://www.smalanningen.se/2022-08-07/darfor-behovs-en-ny-majoritet-i-region-kronoberg
https://www.smalanningen.se/2022-08-07/darfor-behovs-en-ny-majoritet-i-region-kronoberg
https://www.vxonews.se/vaxjo/socialminister-till-vaxjo-ska-ha-oppet-mote-om-halso-och-sjukvarden-4d870c88/
https://www.vxonews.se/vaxjo/socialminister-till-vaxjo-ska-ha-oppet-mote-om-halso-och-sjukvarden-4d870c88/
https://www.smp.se/vaxjo/valdebatt-regionpolitiker-grillades-av-pensionarer-f369231a/
https://www.smp.se/vaxjo/s-och-kommunal-overens-om-tre-punkter-om-de-roda-vinner-regionvalet-6378072a/
https://www.smp.se/vaxjo/s-och-kommunal-overens-om-tre-punkter-om-de-roda-vinner-regionvalet-6378072a/
https://www.smalanningen.se/2022-08-18/region-kronoberg-behover-en-ny-personalpolitik
https://www.smalanningen.se/2022-08-18/region-kronoberg-behover-en-ny-personalpolitik
https://www.vxonews.se/vaxjo/politiker-fran-olika-partier-ska-samtala-om-forlossningsvarden-34f10b86/
https://www.vxonews.se/vaxjo/politiker-fran-olika-partier-ska-samtala-om-forlossningsvarden-34f10b86/
https://www.smp.se/vaxjo/fragor-infor-valet-henrietta-serrates-svar-959cc845/
https://www.smp.se/vaxjo/infor-regionvalet-henrietta-serrate-s-vill-aterinfora-borttagna-ob-tillagg-i-varden-0f49f054/
https://www.smp.se/vaxjo/infor-regionvalet-henrietta-serrate-s-vill-aterinfora-borttagna-ob-tillagg-i-varden-0f49f054/
https://www.smp.se/vaxjo/ministern-besokte-kvinnojouren-blenda-kan-betyda-skillnad-mellan-liv-och-dod-5d279cf4/
https://www.smp.se/vaxjo/ministern-besokte-kvinnojouren-blenda-kan-betyda-skillnad-mellan-liv-och-dod-5d279cf4/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-och-kommunal-skakar-hand-tre-atgarder-ska-genomforas-om-partiet-vinner-valet-a2129e71/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-och-kommunal-skakar-hand-tre-atgarder-ska-genomforas-om-partiet-vinner-valet-a2129e71/
https://lokaltidningen-vaxjoalvesta.prenly.com/shared/article/s-fler-anstallda-i-varden-ska-ha-ratt-till-utbildning/qwh2iili
https://lokaltidningen-vaxjoalvesta.prenly.com/shared/article/s-fler-anstallda-i-varden-ska-ha-ratt-till-utbildning/qwh2iili
https://www.smalanningen.se/2022-08-21/handslag-for-att-hoja-ob-tillagget
https://www.smalanningen.se/2022-08-21/handslag-for-att-hoja-ob-tillagget
https://www.smp.se/almhult/ja-eller-nej-till-offentlig-vardcentral-i-almhult-sa-tycker-partierna-121eaca1/
https://www.smp.se/almhult/ja-eller-nej-till-offentlig-vardcentral-i-almhult-sa-tycker-partierna-121eaca1/
https://www.smalanningen.se/2022-08-23/duellen-vi-hojer-valpulsen-med-tv-dueller--de-ar-forst-ut
https://www.smalanningen.se/2022-08-23/duellen-vi-hojer-valpulsen-med-tv-dueller--de-ar-forst-ut
https://www.smalanningen.se/2022-08-24/kobildning-nar-rostningen-drog-igang-manga-vet-inte-om-att-de-far-rosta
https://www.smalanningen.se/2022-08-24/kobildning-nar-rostningen-drog-igang-manga-vet-inte-om-att-de-far-rosta


 

   

2022-08-24: Så vill regiontopparna säkra lasarettets bemanning – se vår 

livesända duell – Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-08-25: Facket om personalläget: ”Mycket tufft och ansträngt” – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-08-25: Politiker och sjukhuschefen svarar om akuten: ”De har haft tuffa 

år” (smp.se) 

2022-08-25: Miljarder står på spel för sjukhuset i Växjö – när byggpriserna 

skenar | SVT Nyheter 

2022-08-26: Debattartikel i Växjöbladet Kronobergaren – Maktskifte krävs för 

bättre arbetsvillkor 

2022-08-26: S: Fler medarbetare ska ha rätt till utbildning (vxonews.se) 

2022-08-26: Debatt: Maktskifte krävs för bättre arbetsvillkor i Region Kronoberg 

(vxonews.se) 

2022-08-26: "Statlig styrning över vården ett hot" (smalanningen.se) 

2022-08-26: KD till attack mot regiontopparna: "Fult att skrämma väljarna" – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-08-30: Maktskifte krävs för bättre arbetsvillkor i Region Kronoberg 

(smp.se) 

2022-08-30: Köer och privat vård avgör regionvalet - Dagens Samhälle 

(dagenssamhalle.se) 

2022-08-30: Köer och privat vård avgör regionala valen (omni.se) 

2022-08-30: Köer och privat vård avgör regionala valen (msn.com) 

2022-08-31: Maktskifte krävs för bättre arbetsvillkor i Region Kronoberg – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

Sammanfattning i siffror 

   antal augusti  antal 2022 

Inskickade motioner  0  2 

Inskickade skrivelser  0  2 

Ställda interpellationer  0  6 

Socialdemokraterna i media  34  140 

 
 
 
 

https://www.smalanningen.se/2022-08-24/sa-vill-regiontopparna-sakra-lasarettets-bemanning--se-var-livesanda-duell
https://www.smalanningen.se/2022-08-24/sa-vill-regiontopparna-sakra-lasarettets-bemanning--se-var-livesanda-duell
https://www.smalanningen.se/2022-08-25/facket-om-personallaget-mycket-tufft-och-anstrangt
https://www.smalanningen.se/2022-08-25/facket-om-personallaget-mycket-tufft-och-anstrangt
https://www.smp.se/vaxjo/politiker-och-sjukhuschefen-svarar-om-akuten-de-har-haft-tuffa-ar-2f62768d/?fbclid=IwAR00GrKJtg5BK9cwtnUXQSd0Ncmx1Gn4siBqhOPDf30Dos8RC9V8vcEHOVY
https://www.smp.se/vaxjo/politiker-och-sjukhuschefen-svarar-om-akuten-de-har-haft-tuffa-ar-2f62768d/?fbclid=IwAR00GrKJtg5BK9cwtnUXQSd0Ncmx1Gn4siBqhOPDf30Dos8RC9V8vcEHOVY
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/efter-skenande-priser-l-kraver-ny-kalkyl-pa-sjukhuset
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/efter-skenande-priser-l-kraver-ny-kalkyl-pa-sjukhuset
https://www.vxonews.se/debatt/s-fler-medarbetare-ska-ha-ratt-till-utbildning-c53b424e/
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-maktskifte-kravs-for-battre-arbetsvillkor-i-region-kronoberg-3e3ed769/
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-maktskifte-kravs-for-battre-arbetsvillkor-i-region-kronoberg-3e3ed769/
https://etidning.smalanningen.se/shared/article/statlig-styrning-over-varden-ett-hot/AVuPrE7w
https://www.smalanningen.se/2022-08-26/kd-till-attack-mot-regiontopparna-fult-att-skramma-valjarna
https://www.smalanningen.se/2022-08-26/kd-till-attack-mot-regiontopparna-fult-att-skramma-valjarna
https://www.smp.se/debatt/maktskifte-kravs-for-battre-arbetsvillkor-i-region-kronoberg-1da1450c/
https://www.smp.se/debatt/maktskifte-kravs-for-battre-arbetsvillkor-i-region-kronoberg-1da1450c/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/koer-och-privat-vard-avgor-regionvalet/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/koer-och-privat-vard-avgor-regionvalet/
https://omni.se/koer-och-privat-vard-avgor-regionala-valen/a/dngXBO
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/k%c3%b6er-och-privat-v%c3%a5rd-avg%c3%b6r-regionala-valen/ar-AA11gUQW
https://www.smalanningen.se/2022-08-30/maktskifte-kravs-for-battre-arbetsvillkor-i-region-kronoberg
https://www.smalanningen.se/2022-08-30/maktskifte-kravs-for-battre-arbetsvillkor-i-region-kronoberg

