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Landstingsmajoritetens riktlinjer klara 
Offensiva satsningar trots tuff ekonomisk situation 

Den 4 maj presenterade landstingsmajoriteten de riktlinjer inför höstens budget som man arbetat med sen i januari. Det 

handlar till stora delar om att bygga vidare på de framgångar som lett till att landstinget i Kalmar län får goda resultat i jämfö-

relse med andra delar av landet och är "ett nationellt skyltfönster". Några av satsningarna som kan nämnas är: En köfri sjuk-

vård ska bli verklighet senast år 2018, cancervård ska ses som akutsjukvård med målet att alla patienter ska få behandling 

inom fyra veckor, stora satsningar på nya lokaler inom psykiatrin. Dessutom ska krafttag tas när det gäller rätt till heltid för 

alla anställda. Personcentrerad vård och patienternas och anhörigas möjlighet att vara delaktiga och få inflytande är en röd 

tråd genom riktlinjerna.  

Äntligen heltid!  

Efter mycket diskuterande och förhandlande har Vänster-

partiet lyckats få in målsättningar i riktlinjerna för 2016 

och framåt, där viktiga steg mot att erbjuda alla medarbe-

tare heltidstjänster tas.  

Samtalen i framför allt Personaldelegationen med i första 

hand (S) har lett fram till målsättningar som innebär att 

alla medarbetare ska tillfrågas om önskemål om heltids-

tjänster. Samtidigt ska samtliga annonseringar av nya 

tjänster alltid gälla heltid. Målet är att alla anställda ska 

ges rätt till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. 

- Ett genombrott som vi arbetat för under lång tid och som 

vänsterpartist känns det härligt att äntligen sätta ner foten 

i den här frågan. Nu blir det verkstad i en viktig jämställd-

hetsfråga! menar Ragnar Olsson, vänsterpartist i perso-

naldelegationen. 

Fokus på psykiatrin 

I riktlinjerna sätts fokus på psykiatrin. Dels genom nya 

lokalerna men även genom att innehållet och samverkan 

mellan alla olika instanser inom landstinget och med 

kommunerna utvecklas.  

Diskussionen om nya psykiatrilokaler i Kalmar, Oskars-

hamn och Västervik har pågått länge. Totalt kommer 

satsningen på nya psykiatrilokalerna i länet att kosta runt 

1,6 miljarder kronor. Eftersom landstinget har en stabil 

ekonomi som gör överskott varje år så kan satsningen 

göras utan att låna upp pengar. Det innebär att lands-

tinget slipper lägga pengar på räntor, utan kan använda 

alla pengar till sjukvården. 

Psykiatrin ska ha fortsatt fokus på bemötande och jobba 

mot sina fyra patientlöften. Obligatoriska utbildningar för 

medarbetare ska genomföras och varje enhet ska ha en 

hälsoinspiratör, som arbetar mot såväl personal som  

patienter. Patientinflytande ska intensifieras och         

patienternas möjligheter att kunna delta ska underlättas.  

Trycker extra på folkhälsan 

- Från Vänsterpartiets sida 

har vi tryckt extra på är folk-

hälsan där vi har fått in bra 

text om klass och kön och 

uppdrag kring det jämlika 

och jämställda arbetet, be-

rättar landstingsrådet Linda 

Fleetwood.  

- Dina medicinska behov ska 

avgöra vilken vård du får, 

inte vem du är, var du bor 

eller vad det kostar. 

Några exempel på skrivningar som nu tjänstemän och 

verksamheter  ska arbeta utifrån: 

• Landstinget ska i årsredovisningen särskilt redovisa 

de insatser som har genomförts för att uppnå en 

jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 

• Statistik för hälso- och sjukvården skall vara 

könsuppdelad och slutsatserna resultera till aktivite-

ter/handlingsplaner inom förvaltningarna 

• Landstingsplanen ska granskas och utvärderas uti-

från jämlikhet och jämställdhet 



Lyckat panelsamtal om missbruksvården 
Måndagen 20 april anordnade Vänster-

partiets landstingsgrupp ett panelsamtal om 

missbruksvårdens framtid och utveckling.  

En kunnig panel diskuterade och samtalad 

kring detta och om behov osv som är aktuella 

ur respektives perspektiv. Moderator var Karin 

Rågsjö (längst till vänster), riksdagsledamot (V) 

och sjukvårdspolitisk talesperson och i        

panelen deltog, förutom Björn Fries (tvåa från 

vänster), fd nationell narkotikasamordnare, 

representanter för Kalmar kommun, landstinget 

och stadsmissionen. 

Landstingsrådet Linda Fleetwood var mycket nöjd med kvällen. 

- Vi tycker att det är en oerhört viktig fråga som tyvärr alltför ofta kommer i skymundan. Det är även en komplex fråga då det 

är många samhällsaktörer som ska samverka på bästa sätt. Vi vet att vi har mycket mer att göra i vårt län, därför ville vi ha ett 

samtal både med dem som har nationell erfarenhet och de som jobbar med frågan här i Kalmar. 

När Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V) 

och sjukvårdspolitisk talesperson, var 

på besök i Kalmar var det självklart att 

boka in ett besök på sprutbytes-

programmet som bedrivs på länssjuk-

huset, eftersom Karin är mycket enga-

gerad i frågan. 

- Det är inte rimligt att politiker ska för-

vägra smittskydd för personer som      

injicerar droger. Att 800 personer varje år 

infekteras av hepatit C är inte humant och 

krockar med kravet på jämlik hälsa. Vi 

måste vända den negativa utvecklingen vi 

ser på hela narkotikaområdet i Sverige. 

Och vi kan börja med att ändra lag-

stiftningen för sprututbyte, var Karins 

(längst till höger på bilden) besked till 

pressen som var på plats vid besöket. 

Kalmar län var tidigt ute och in-

förde sprututbyte och används 

idag som föredöme i den         

nationella debatten där Karin   

driver frågan om att avskaffa det 

kommunala vetot. 

- Att ta bort kommunernas vetorätt 

och lägga över ansvaret för att 

bygga upp sprututbyte på lands-

tingen gör frågan till vad den är: 

en smittskydds- och hälsofråga. 

Sprutbyte är en hälsopolitisk åtgärd, inte 

en missbrukspolitisk åtgärd 

Vänsterpartiet anser att sprutbyte är ett självklart verktyg för att 

minska smittspridning (hiv, hepatit) men är också en hälsopolitisk 

åtgärd för att erbjuda alla övriga medicinska, sociala med flera insat-

ser som människor med missbruk kan ha behov av. Med enkla medel 

och till en liten kostnad kan man rädda liv på många unga människor 

som i dag lever med missbruk. Sprutbyte är också en viktig arena för 

att nå människor som injicerar droger. Det kan vara avgörande för att 

unga missbrukare får den hjälp och den motivation de behöver för att 

ta sig ur missbruket. 

Sprututbyte i endast i tre län är ett stort misslyckande politiskt. Fortfa-

rande styrs strategierna för missbrukspolitik på nationell-, regional- 

och kommunnivå samt synen på brukare av mer moral och myter än 

av erfarenhet och evidens. 

Karin Rågsjö, sjukvårdspolitisk talesperson: 
Sprutbyte handlar om rätten till jämlik hälsa 

Karin Rågsjö, riksdags-

ledamot (V) och    

sjukvårdspolitisk tales-

person 



Nytt från landstinget 
Start för Barn- och ungdomshälsan 

I slutet på mars startade Barn- och ungdomshälsan, landstingets nya 

verksamhet för barn och ungdomar med lättare psykiska besvär. Dit 

kan barn, ungdomar eller familjer vända sig för att få råd, stöd och  

behandling vid lättare psykiska besvär. Ofta kan det underlätta om man 

tidigt kommer i kontakt med en psykolog eller socionom för att hindra 

utveckling av allvarligare psykisk problematik. Den nya verksamheten 

tillhör primärvården och ska inte förväxlas med barn- och ungdoms-

psykiatrin (BUP), som tar hand om svårare fall av psykisk ohälsa. 

Länet i absolut toppklass i olika mätningar 

När den Nationella patientenkäten presenterades i april så visade det 

sig att akutmottagningarna i länet rankas fortsatt högst i landet när pati-

enterna får säga sitt. 

Länsborna är bland de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till 

vård. Det framgick när Vårdbarometern 2014 publicerades. 

Ytterligare en jämförande undersökning presenterades i april, nämligen 

kvalitetsregistret Swedeheart. Den visar att Västerviks sjukhus håller 

ställningarna som ett av de bästa i Sverige på hjärtsjukvård. 

Hej Ragnar Olsson. Du är ny som lands-

tingsgruppens ordförande den här mandat-

perioden. Hur har det varit? 

Jag är en stolt ordförande för Vänsterpartiets 

landstingsgrupp – ett fantastiskt roligt och be-

gåvat gäng människor från länets alla hörn som 

alla drar sitt strå till stacken i arbetet med att 

skapa det lyssnande landstinget – med solidari-

tet och omsorg i fokus. Jag ser fram emot att få 

höra av partimedlemmar från när och fjärran i 

arbetet med frågor och idéer!  

Vilka frågor arbetar du med och hur tycker 

du det är att arbeta med landstingsfrågor? 

För fyra år sen började jag för första gången 

jobba med landstingspolitik – ett val jag verklig-

en inte ångrat! Den här mandatperioden repre-

senterar jag (v) och den rödgröna majoriteten i 

personaldelegationen och backar upp vårt 

landstingsråd Linda Fleetwood i landstingssty-

relsen. Nytt för den här mandatperioden är att 

jag fått ett 40%-igt uppdrag att representera oss 

i Regionförbundets styrelse och arbetsutskott. 

Här är jag ansvarig för frågor kring utbildning, 

befolkning och ungdomars situation. Dessutom 

är jag särskilt glad för att jag kunnat “kämpa till 

mig” att få ansvar för de kulturfrågor som Reg-

ionförbundet ansvarar för – ett arbete som 

Linda skött med den äran under senare år. 

Dessutom är jag ersättare till Lena Granath i 

Trafikstyrelsen som leder KLT:s jätteviktiga 

arbete med kollektivtrafiken i länet – en annan 

av mina hjärtefrågor! 

Ragnar når du på: ragnar.olsson@lnu.se 
Presskonferens när landstingsmajoriteten hälsade den första kullen i sjukvårdssvenska 

för nyanlända välkomna till Högalid folkhögskola. 

Landstinget handskas inte enbart med sjukvård. 

Man driver även bland annat ett tvätteri i       

Västervik. Detta besökte de nyvalda landstings-

politikerna vid ett av sina utbildningstillfälle. 

Att vara ute i verksamheten är 

en viktig del för den vänster-

partistiska gruppen. Politiska 

sekreteraren Kaj Raving var 

exempelvis och praktiserade 

som under-sköterska på avd 

40 på Oskarshamns sjukhus. 



Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Vad är på gång hos landstingsvänstern just nu? 

I riktlinjerna slås det fast att Landstinget i Kalmar län ska utgå från ett nollvisionsarbete när det gäller suicid(självmord)-

förebyggande arbete. Det arbetet inleds med en Suicidpreventionskonferens den 19 maj där bland andra Linda Fle-

etwood deltar som ansvarigt landstingsråd. Goda exempel och metoder presenteras för förebyggande åtgärder på flera 

nivåer i samhället. Målet är att tillsammans starta upp det suicidförebyggande arbetet i Kalmar län! 

Den konferens om missbruksvård som nyligen genomfördes i Kalmar blev väldigt lyckad. Nu har planering påbörjats för 

att genomföra likartade konferenser i Västervik och Oskarshamn men utifrån andra områden. Dessa kommer att gå av 

stapeln till hösten och kommer preliminärt att handla om Hälsa & Kultur i Västervik samt om folkälsa i Oskarshamn. 

Landstingsrådet Linda Fleetwood 
gläds åt besked om gratis glasögon 
för alla barn med nedsatt syn 
Vänsterpartiet är nu överens med regeringen om en reform som leder till att 

alla barn i behov av glasögon ges rätt till glasögonbidrag. Den innebär att bi-

drag till glasögon ska ges till barn i åldern 8-19 år. Reformen ska införas i janu-

ari 2016. 

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V) menar att inget barn med synfel ska be-

höva vara utan glasögon p.g.a. föräldrarnas dåliga ekonomi och är såklart 

mycket nöjd över beskedet. 

– Glasögon för barn är en tydlig klassfråga och vi hade med bidrag till glasögon 

för barn som vallöfte i vårt landstingsprogram. Nu kan vi använda de pengarna 

till andra reformer istället. 


