
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt oktober-december 

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 oktober-december. 

 
Skrivelser: 
▪ Inga skrivelser skickades in i oktober-december. 

 
Interpellationer: 
▪ Inga interpellationer skickades in i oktober–december. 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under oktober-december.  
 
Region Kronobergs budget 2023 
Regionfullmäktige debatterade i november 2022 de olika budgetförslagen för 
Region Kronoberg 2023. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet la fram ett 
gemensamt förslag. Det största fokuset låg, precis som våra tidigare budgetar, 
på medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hela Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets budgetförslag för Region Kronoberg finns här. 

Budgetförslaget förlorade omröstningen på regionfullmäktige. Budgetdebatten 
kan ses i efterhand via Region Kronobergs hemsida. 

oktober-december 2022 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.instagram.com/skronoberg/
https://www.skronoberg.se/region-kronoberg/var-regionala-politik/vara-budgetforslag/
https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/webb-tv-fran-regionfullmaktige/


 

   

Verksamhetsbesök och andra träffar 
» 17/11 – Träff med ProLiv (Henrietta Serrate) 
» 14/11 – Region Kronobergs pensionärsråd (Henrietta Serrate) 

Träffar med fackförbund 
I december träffade vi Vårdförbundet för samtal om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor. 

Socialdemokraterna i media 

2022-10-12: Erfarne politikern föreslås ta plats i regionens presidium 

(vxonews.se) 

2022-10-13: Krönika i Växjöbladet Kronobergaren: Bröstcancervården, precis 

som annan vård, får inte vara ett lotteri 

2022-10-13: Region Kronoberg: Förslag om kommunläkare utreds (smp.se) 

2022-10-17: Kommunläkare kan införas i Region Kronoberg (vxonews.se) 

2022-10-18: Henrietta Serrate summerar regionvalet: Socialdemokraterna går i 

fortsatt opposition (smp.se) 

2022-10-18: Socialdemokraterna ratas i regionen: ”Väljer hellre M och därmed 

SD som samarbetspartner än oss” – Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-10-18: S får fortsätta i opposition: ”Beklagar verkligen det” (vxonews.se) 

2022-10-19: Så kan alliansen fortsätta styra regionen – med hjälp av S eller SD - 

P4 Kronoberg | Sveriges Radio 

2022-10-19: Alliansen i Region Kronoberg fortsätter styra i minoritet - Se 

pressträffen här (smp.se) 

2022-10-19: Alliansen fortsätter styra Region Kronoberg: ”Vi inser att det är ett 

svårt läge” (smp.se) 

2022-10-19: Regionvalet: Alliansen vill styra Kronoberg i minoritet | SVT 

Nyheter  

2022-10-19: De ska styra sjukvården – detta innebär nya politiska läget – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-10-20: Blå Region fortsätter (smp.se) 

2022-10-23: Här är Växjöpolitikerna som fått 2.0 på högskoleprovet 

(vxonews.se) 

2022-10-24: S och V i samarbete i regionen: ”Kraftfull opposition” (vxonews.se) 

2022-10-24: Så planerar SD använda sin vågmästarroll i regionen (smp.se) 

2022-10-25: Ny budget ska klubbas i regionen – partierna presenterar 

gemensamt förslag (vxonews.se) 

2022-10-26: Klart: De väljs in i presidiet i regionfullmäktige (vxonews.se) 

2022-10-26: De tar plats i regionfullmäktige i Kronoberg (vxonews.se) 

2022-10-26: Fortsatt borgerligt styre i Kronoberg (lakartidningen.se) 

https://www.vxonews.se/vaxjo/erfarne-politikern-foreslas-ta-plats-i-regionens-presidium/
https://www.vxonews.se/vaxjo/erfarne-politikern-foreslas-ta-plats-i-regionens-presidium/
https://www.smp.se/vaxjo/region-kronoberg-forslag-om-kommunlakare-utreds-4a2a1258/
https://www.vxonews.se/vaxjo/kommunlakare-kan-inforas-i-region-kronoberg/
https://www.smp.se/vaxjo/henrietta-serrate-summerar-regionvalet-socialdemokraterna-gar-i-fortsatt-opposition-fe01605e/
https://www.smp.se/vaxjo/henrietta-serrate-summerar-regionvalet-socialdemokraterna-gar-i-fortsatt-opposition-fe01605e/
https://www.smalanningen.se/2022-10-18/socialdemokraterna-ratas-i-regionen-valjer-hellre-m-och-darmed-sd-som-samarbetspartner-an-oss
https://www.smalanningen.se/2022-10-18/socialdemokraterna-ratas-i-regionen-valjer-hellre-m-och-darmed-sd-som-samarbetspartner-an-oss
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-far-fortsatta-i-opposition-beklagar-verkligen-det/?fbclid=IwAR2vaLf17KGHtuYzYCnIgnDng8XN8c5nxTAWw8U_G45Mje_Z2MqrUWP0QdI=
https://sverigesradio.se/artikel/sa-kan-alliansen-fortsatta-styra-regionen-med-hjalp-av-s-eller-sd
https://sverigesradio.se/artikel/sa-kan-alliansen-fortsatta-styra-regionen-med-hjalp-av-s-eller-sd
https://www.smp.se/vaxjo/alliansen-i-region-kronoberg-presenterar-samarbete-smp-direktsander-9e88012f/
https://www.smp.se/vaxjo/alliansen-i-region-kronoberg-presenterar-samarbete-smp-direktsander-9e88012f/
https://www.smp.se/vaxjo/alliansen-fortsatter-styra-region-kronoberg-vi-inser-att-det-ar-ett-svart-lage-a859a590/
https://www.smp.se/vaxjo/alliansen-fortsatter-styra-region-kronoberg-vi-inser-att-det-ar-ett-svart-lage-a859a590/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionvalet-alliansen-vill-styra-kronoberg-i-minoritet
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionvalet-alliansen-vill-styra-kronoberg-i-minoritet
https://www.smalanningen.se/2022-10-19/de-ska-styra-sjukvarden--detta-innebar-nya-politiska-laget
https://www.smalanningen.se/2022-10-19/de-ska-styra-sjukvarden--detta-innebar-nya-politiska-laget
https://www.smp.se/ledare/bla-region-fortsatter-508fbdf6/
https://www.vxonews.se/vaxjo/har-ar-vaxjopolitikerna-som-fatt-2-0-pa-hogskoleprovet-c0412120/
https://www.vxonews.se/vaxjo/har-ar-vaxjopolitikerna-som-fatt-2-0-pa-hogskoleprovet-c0412120/
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-och-v-i-samarbete-i-regionen-kraftfull-opposition-7b37b682/
https://www.smp.se/vaxjo/sa-planerar-sd-anvanda-sin-vagmastarroll-i-regionen-f3c90455/
https://www.vxonews.se/vaxjo/ny-budget-ska-klubbas-i-regionen-partierna-presenterar-gemensamt-forslag-62028b74/
https://www.vxonews.se/vaxjo/ny-budget-ska-klubbas-i-regionen-partierna-presenterar-gemensamt-forslag-62028b74/
https://www.vxonews.se/vaxjo/klart-de-tar-plats-i-presidiet-i-regionfullmaktige/
https://www.vxonews.se/vaxjo/de-tar-plats-i-regionfullmaktige-i-kronoberg/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/10/fortsatt-borgerligt-styre-i-kronoberg/


 

   

2022-10-26: Han blir ny ordförande i Kronobergs regionfullmäktige | SVT 

Nyheter 

2022-10-27: Alliansen fortsätter styra regionen - med stöd av SD » 

lokaltidningenvaxjo.se 

2022-11-15: S vill stoppa prishöjningen i kollektivtrafiken (vxonews.se) 

2022-11-16: Ännu ingen allmän testning för prostatacancer i Kronoberg – avgörs 

i december – Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-11-22: Flera lokala namn med toppuppdrag i regionen – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-11-22: Högerregeringens nya klimatpolitik bryter en lång tradition att 

sträva efter förbättrade klimatåtgärder (smp.se) 

2022-11-24: Slopat investeringsstöd får stora konsekvenser för Kronoberg 

(smp.se) 

2022-11-26: S föreslår nya namn som gruppledare i Region Kronoberg - 

Lokaltidningen Växjö Alvesta (prenly.com) 

2022-11-26: Slopat investeringsstöd får stora konsekvenser för Kronoberg – 

Smålänningen (smalanningen.se) 

2022-11-30: Fler kvinnor i regionfullmäktige: "Vi jobbar internt med feminism" 

(smp.se) 

2022-11-30: Alliansens budget gick igenom – röster från SD avgjorde (smp.se) 

2022-11-30: Här är nya toppolitikerna – de tar över i regionen – Smålänningen 

(smalanningen.se) 

2022-12-12: Region Kronoberg sticker ut hakan: ”Ingen risk att vi behöver skära 

i sjukvården” | SVT Nyheter 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning i siffror 

  
 Antal oktober - 

december 
  

antal 2022 

Inskickade motioner  0   2 

Inskickade skrivelser  0   2 

Ställda interpellationer  0   6 

Socialdemokraterna i media  33   211 

 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/han-blir-ny-ordforande-i-kronobergs-regionfullmaktige
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/han-blir-ny-ordforande-i-kronobergs-regionfullmaktige
https://lokaltidningenvaxjo.se/vaxjo/alliansen-fortsatter-styra-regionen-med-stod-av-sd/3423
https://lokaltidningenvaxjo.se/vaxjo/alliansen-fortsatter-styra-regionen-med-stod-av-sd/3423
https://www.vxonews.se/vaxjo/s-vill-stoppa-prishojningen-i-kollektivtrafiken/
https://www.smalanningen.se/2022-11-16/annu-ingen-allman-testning-for-prostatacancer-i-kronoberg--avgors-i-december
https://www.smalanningen.se/2022-11-16/annu-ingen-allman-testning-for-prostatacancer-i-kronoberg--avgors-i-december
https://www.smalanningen.se/2022-11-22/flera-lokala-namn-med-toppuppdrag-i-regionen
https://www.smalanningen.se/2022-11-22/flera-lokala-namn-med-toppuppdrag-i-regionen
https://www.smp.se/debatt/hogerregeringens-nya-klimatpolitik-bryter-en-lang-tradition-att-strava-efter-forbattrade-klimatatgarder-cb060908/
https://www.smp.se/debatt/hogerregeringens-nya-klimatpolitik-bryter-en-lang-tradition-att-strava-efter-forbattrade-klimatatgarder-cb060908/
https://www.smp.se/debatt/slopat-investeringsstod-far-stora-konsekvenser-for-kronoberg-56493abf/
https://www.smp.se/debatt/slopat-investeringsstod-far-stora-konsekvenser-for-kronoberg-56493abf/
https://lokaltidningen-vaxjoalvesta.prenly.com/p/lokaltidningen-vaxjo-alvesta/2022-11-26/a/s-foreslar-nya-namn-som-gruppledare-i-region-kronoberg/4341/780633/34094115
https://lokaltidningen-vaxjoalvesta.prenly.com/p/lokaltidningen-vaxjo-alvesta/2022-11-26/a/s-foreslar-nya-namn-som-gruppledare-i-region-kronoberg/4341/780633/34094115
https://www.smalanningen.se/2022-11-26/slopat-investeringsstod-far-stora-konsekvenser-for-kronoberg
https://www.smalanningen.se/2022-11-26/slopat-investeringsstod-far-stora-konsekvenser-for-kronoberg
https://www.smp.se/vaxjo/fler-kvinnor-i-regionfullmaktige-vi-jobbar-internt-med-feminism-52f5a691/
https://www.smp.se/vaxjo/fler-kvinnor-i-regionfullmaktige-vi-jobbar-internt-med-feminism-52f5a691/
https://www.smp.se/vaxjo/alliansens-budget-gick-igenom-roster-fran-sd-avgjorde-7848bb0c/
https://www.smalanningen.se/2022-11-30/har-ar-nya-toppolitikerna--de-tar-over-i-regionen
https://www.smalanningen.se/2022-11-30/har-ar-nya-toppolitikerna--de-tar-over-i-regionen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionen-ingen-risk-att-vi-behover-skara-ner-i-sjukvarden
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionen-ingen-risk-att-vi-behover-skara-ner-i-sjukvarden

