
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt september 

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 september. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i september. 

 
Interpellationer: 
▪ Inga interpellationer skickades in i september. 

Verksamhetsbesök och andra träffar 
» 1/9 – Träff med vårdpersonal från vårdcentralen i Lessebo och 

hemsjukvården i Lessebo kommun (Henrietta Serrate, Andreas Eidevåg 
Lars Altgård) 

» 2/9 – Verksamhetsbesök på vårdcentralen och serviceboendet Solängen i 
Ryd (Henrietta Serrate, Magnus Carlberg) 

» 5/9 Deltagande i samtal på Demokratitorget i Växjö (Henrietta Serrate, 
Tomas Thornell) 

» 6/9 – Deltagande på Handels avd. 9 valkickoff (Henrietta Serrate) 
» 8/9 – Regionvalsdebatt i SR P4 Kronoberg (Henrietta Serrate) 
» 8/9 – Panelsamtal om schyssta villkor, anordnat av LO-distriktet 

(Henrietta Serrate) 

september 2022 

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


 

   

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

Socialdemokraterna i media 

2022-09-06: Fler medarbetare ska ha rätt till utbildning – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-09-07: Valet: Så kulturintresserade är politikerna i regionens kulturnämnd 

2022-09-08: Podd: Hela valdebatten med regionpolitikerna - P4 Kronoberg | 

Sveriges Radio 

2022-09-08: TV: Häng med på dörrknackning där folk röstar minst: ”Vissa 

slänger röstkorten i soptunnan” (smalanningen.se) 

2022-09-08: C nobbar S: "Varför ändra något som fungerar" - P4 Kronoberg | 

Sveriges Radio 

2022-09-09: Förslaget att 21 regioner ska bli sex vårdområden: ”Vi behöver ta 

beslut nära invånarna” (smp.se) 

2022-09-09: S: Öka läkarnärvaro i äldreomsorgen och på särskilda boenden 

(vxonews.se) 

2022-09-09: Debatt: Avskaffa delade turer i Region Kronoberg (vxonews.se) 

2022-09-10: Satsa på personalen för bättre vård i Kronoberg (smp.se) 

2022-09-10: ”Vi har ett typiskt sossigt hem” (smp.se) 

2022-09-12: Regionvalet för S: ”Vi har gjort ett starkt val” (smp.se) 

2022-09-12: S och SD stora vinnarna i regionvalet - P4 Kronoberg | Sveriges 

Radio 

2022-09-12: Oklart kring styret i regionerna – hör statsvetarens analys | SVT 

Nyheter 

2022-09-13: Ovisst i regionvalet – men Alliansen vill fortsätta styra – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-09-15: Regionvalet klart – både S och M vill styra (smp.se) 

2022-09-30: Regionens anställda kan få rabatt i kollektivtrafiken (vxonews.se) 

 

Sammanfattning i siffror 

   antal september  antal 2022 

Inskickade motioner  0  2 

Inskickade skrivelser  0  2 

Ställda interpellationer  0  6 

Socialdemokraterna i media  16  156 

 
 
 
 

https://www.smalanningen.se/2022-09-06/fler-medarbetare-ska-ha-ratt-till-utbildning
https://www.smalanningen.se/2022-09-06/fler-medarbetare-ska-ha-ratt-till-utbildning
https://etidning.smp.se/shared/article/valet-sa-kulturintresserade-ar-politikerna-i-regionens-kultu/AOkD3VOo
https://sverigesradio.se/artikel/podd-hela-valdebatten-med-regionpolitikerna
https://sverigesradio.se/artikel/podd-hela-valdebatten-med-regionpolitikerna
https://www.smalanningen.se/2022-09-08/tv-hang-med-pa-dorrknackning-dar-folk-rostar-minst-vissa-slanger-rostkorten-i-soptunnan?fbclid=IwAR11ioMVWeTZqWVEBsNvuslromsFBTf9SmOO4XtDmcpQ5y5jCMNcJedTPaQ
https://www.smalanningen.se/2022-09-08/tv-hang-med-pa-dorrknackning-dar-folk-rostar-minst-vissa-slanger-rostkorten-i-soptunnan?fbclid=IwAR11ioMVWeTZqWVEBsNvuslromsFBTf9SmOO4XtDmcpQ5y5jCMNcJedTPaQ
https://sverigesradio.se/artikel/s-fick-kalla-handen-i-regiondebatten-varfor-andra-nagot-som-fungerar
https://sverigesradio.se/artikel/s-fick-kalla-handen-i-regiondebatten-varfor-andra-nagot-som-fungerar
https://www.smp.se/vaxjo/forslaget-att-21-regioner-ska-bli-sex-vardomraden-vi-behover-ta-beslut-nara-invanarna-46e7e993/
https://www.smp.se/vaxjo/forslaget-att-21-regioner-ska-bli-sex-vardomraden-vi-behover-ta-beslut-nara-invanarna-46e7e993/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-oka-lakarnarvaro-i-aldreomsorgen-och-pa-sarskilda-boenden/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-oka-lakarnarvaro-i-aldreomsorgen-och-pa-sarskilda-boenden/
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-avskaffa-delade-turer-i-region-kronoberg-c6c65e83/
https://www.smp.se/debatt/satsa-pa-personalen-for-battre-vard-i-kronoberg-9cd48ce5/
https://www.smp.se/feature/vi-har-ett-typiskt-sossigt-hem-a9731b69/
https://www.smp.se/vaxjo/regionvalet-for-s-vi-har-gjort-ett-starkt-val-b4960dcd/
https://sverigesradio.se/artikel/s-och-sd-stora-vinnarna-i-regionvalet
https://sverigesradio.se/artikel/s-och-sd-stora-vinnarna-i-regionvalet
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-gick-det-i-de-bada-regionvalen-statsvetaren-ger-sin-analys
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-gick-det-i-de-bada-regionvalen-statsvetaren-ger-sin-analys
https://www.smalanningen.se/2022-09-13/ovisst-i-regionvalet--men-alliansen-vill-fortsatta-styra
https://www.smalanningen.se/2022-09-13/ovisst-i-regionvalet--men-alliansen-vill-fortsatta-styra
https://www.smp.se/vaxjo/regionvalet-klart-bade-s-och-m-vill-styra-8bdf45fd/
https://www.vxonews.se/vaxjo/regionens-anstallda-kan-fa-rabatt-i-kollektivtrafiken/

