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Framgångsrikt år för psykiatrin 

- Det har varit ett framgångsrikt år för psykiatrin trots de 

stora utmaningar som inte minst bemanningssituationen 

innebär. Den situationen är dock inte unik för Kalmar län 

och många satsningar görs för att lösa rekryteringen.  

Det sa Linda Fleetwood, som har ansvar för psykiatrin 

når årsredovisningen för 2014 diskuterades. Hon        

passade också på att lyfta lite av allt bra som gjorts inom 

psykiatri. 

- Man har satsat mycket på utbildning och satsning på 

självskadeproblematik och i Västervik har vi satsat på att 

utveckla ätstörningsenhetens viktiga verksamhet. 

Nu byggs framtidens psykiatri!  
Ett av de största och viktigaste besluten under fullmäktige 

gick obemärkt förbi i debatten Efter att landstinget under 

flera år satsat på att renovera våra sjukhus så är det nu 

dags för psykiatrilokalerna att byggas om. I Vimmerby har 

man redan kommit igång och på landstingsfullmäktige 

togs beslut om att starta arbetet i Kalmar. Senare i år tas 

motsvarande beslut för Oskarshamn och Västervik. Det 

är jättestora investeringar det handlar om i hela länet.  

- Tack vare att vi har ordning på ekonomin och ett     

överskott varje år så kan investeringarna göras utan att 

låna upp pengar. Då kan pengarna gå till verksamhet 

istället för till räntor, säger Linda Fleetwood. 

2014 - framgångsrikt år för landstinget 
Landstingsfullmäktige sammanträdde under onsdagen 3 juni i Borgholm då bland annat årsredovisningen          

behandlades. Där lyfter revisorerna särskilt fram bland annat  psykiatrins framgångsrika arbete med särskilda 

barnombud, som de föreslår ska vara en förebild för hela sjukvården. Det är dock inte bara psykiatrin som har nått 

framgångar och fått utmärkelser under året utan årsredovisningen visar goda resultat på en rad olika områden. Inte 

minst att Landstinget i Kalmar län, till skillnad från många andra, visar på plusresultat i ekonomin. 

- Det har på många sätt varit ett oerhört framgångsrikt år tack vare våra skickliga medarbetare. Men det betyder inte 

att det saknas utmaningar och saker vi behöver bli betydligt bättre på, säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

Ett axplock av de goda resultat som landstinget fått i nationella mätningar under 2014 



Konferens för färre självmord 

Rapport från  

Folkhälsoutskottet 
Vi i Folkhälsoutskottet hade vårt senaste möte på 

Vimmerby folkhögskola och till eftermiddagen 

hade vi bjudit in de folkhälsoansvariga från      

Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner. 

Det blev en mycket bra träff där vi fick ta del av 

varandras arbete och knyta kontakter. Vi har valt 

att ha två kontaktpolitiker från folhälsoutskottet 

som har "ansvar" för tre kommuner som de ska 

träffa regelbundet och allra helst tillsammans. Vi 

hoppas på att detta ska möjliggöra ett bra samar-

bete mellan kommunerna och landstinget men 

även mellan kommunerna själva.  

Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner var 

mycket nöjda med träffen, inte bara för kontakten 

med oss i landstinget utan även för att de fick lära 

av varandra och såg hur de skulle kunna sam-

verka och göra ett bättre jobb tillsammans. Till 

hösten har vi en träff med folkhälsoansvariga först 

från Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommu-

ner sedan från Oskarshamn, Högsby och Möns-

terås. Våra södra kommuner Torsås, Nybro och 

Emmaboda ska vi träffa det första vi gör 2016.  

Linda Fleetwood 

Landstingsråd 

En bild från den nya hjälpmedelscentralen i Västervik. Det är en 

viktig satsning på en depå för fritidshjälpmedlen för barn och 

unga som vi är glada för att den äntligen blir av.  

Varje år får hjälpmedelscentralen hundra tusen för att köpa in 

olika hjälpmedel som kan behövas för att barn med funktions-

variationer ska kunna delta som andra barn på fritiden. Allt ifrån 

pulkor och skridskokälkar till cyklar ingår i utbudet. Man får 

låna ett fritidshjälpmedel i två veckor i taget för att till     

exempel kunna delta i aktiviteter som skolutflykter, men 

också att prova de hjälpmedel som finns, för att om man 

sedan vill, själv köpa in sitt eget. 

Efterlängtad hjälp-
medelscentral på plats 

Den 19 maj arrangerade landstinget en konferens 

kring självmord (suicid) med målet att tillsammans 

med kommunerna och övriga samhällsaktörer starta 

upp ett förebyggande arbete i länet. Forum i     

Oskarshamn fylldes med över 250 deltagare som fick 

lyssna på gripande  patientberättelser och           

framgångsrikt arbete av bla Räddningstjänsten i   

Jönköping.  

På eftermiddagen anordnades workshops i grupper och 

nu håller resultaten på att sammanställas för att resultera 

i en gemensam handlingsplan med förslag på insatser 

som man tillsammans kan göra för att förebygga       

självmord.  

- Denna handlingsplan kommer vi att använda i Ledning i 

samverkan där regionförbundet, landstinget och de tolv              

kommunerna träffas. Om ett halvår tänkte vi från Folk-

hälsoutskottet höra efter med alla övriga aktörer, dvs som 

polis och räddningstjänst hur de har jobbat med frågan i 

bland annat sina krisplaner. Om ett år vill vi genomföra ett 

uppföljnings-seminarie med alla och hoppas på att då 

kunna ta del av gott arbete på bred front, säger        

landstingsrådet Linda Fleetwood 

Landstinget erbjuder även kurs för att bli instruktör i 

Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen ska ge           

behörighet till att organisera och ge egna kurser. Som en 

Första hjälpen-instruktör får en lära ut hur en känner igen 

och ingriper vid kriser, tar emot information och hur man 

bekräftar och uppmuntrar till att söka psykiatrisk hjälp.  

Suicide Zero som också informerade om sitt viktiga    

arbete på konferensen har en utmaning om att göra ett 

HOPP och sprida budskapet om att våga prata suicid. 

Detta hopp gjorde alla medarbetare och politiker på 

landstingshuset måndagen 1 juni.  

På bilden ser man landstingsrådet Linda Fleetwood mitt i 

hoppet. Se hela filmen på hemsidan, ltkalmar.se, och gör 

ett HOPP du med!  



Nytt från landstinget 

Ett rökfritt Kalmar län 2025 
Landstinget i Kalmar län har, som andra landsting i landet, anslutit sig 

till opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 

2025. En tydlig strategi och handlingsplan ska arbetas fram för att nå 

målet. Vi vill ta krafttag mot rökningen och gå före, och försöka få med 

länets kommuner och andra landsting i landet i projektet.  

Landstingsdirektören flyttar till Skåne 

Landstingsdirektören Alf Jönsson slutar sin tjänst vid Landstinget i  

Kalmar län. Han har varit landstingsdirektör under drygt tio år och  

verksam vid landstinget i 28 år i olika chefspositioner. Istället kommer 

Alf att bli ny regiondirektör för Region Skåne. 

Landstinget tar över prideflaggan 
- Det är oerhört viktigt att visa att vi står upp för allas lika värde. Det 

gäller att detta också omsätts i handling i landstingets alla              

verksamheter, sa Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood 

(längst till höger) som var med och tog emot Pride-flaggan som ska 

vaja utanför Landstingshuset under juni månad. 
Hej Leif Svensson, Västervik. Du är         

nygammal som landstingsledamot den här 

mandatperioden. Kan du beskriva lite vem 

du är? 

Min bild av mig själv är en tre-barns far i två 

förhållanden varav det senaste sedan 33 år 

tillbaka. Gick med i partiet på 70-talet och drogs 

direkt in i landstingsarbete, där jag också blev 

invald under två perioder på 70- och 80-talet.  

Därefter blev deltagande i partiet endast i 

nämnder och styrelser, så jag är ålderman i 

Miljö-och Byggnadsnämnden. När barnen nu 

har flugit ut tar jag upp aktivitetsgraden som förr 

och sitter nu i både kommunfullmäktige och 

landstingsfullmäktige och sitter som ordförande 

för lokalorganisationen. Dessutom sitter jag 

med i två styrelser inom politiken. De frågor 

som intresserar mig mest är miljö, natur,    

byggnader och att vända på landstingspolitiken 

till mer preventivt arbete.  

Vid samtal med en moderat revisor vid senaste 

landstingsfullmäktige nämnde jag mitt intresse 

för preventivt arbete för honom, varvid han sa 

att det höll vi ju på med för 30-40 år sedan. Mitt 

svar var att då är det ju dags att något händer 

nu.  

Eftersom jag har varit sjuksköterska i 40 år och 

arbetat med skolhälsovård i 30 år vill jag även 

att våra barn ska få det bättre och det kan   

endast ske genom att stötta föräldrarna på olika 

sätt.  



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? 

Landstingspolitiken går nu efter vårens hets in i en betydligt lugnare period. Ännu blir det dock inte ledigt. Planeringen 

inför höstens brukarträffar ska göras klar och inbjudningar ska skickas ut. Dessutom har landstingsmajoriteten sitt årliga 

seminarie under Almedalsveckan där landstingsrådet Linda Fleetwood deltar för Vänsterpartiet.  

I år handlar det projektet för nyanlända med sjukvårdsbakgrund. Hon ska också vara med på ett seminarie som          

Migrationsverket håller i där hon ska berätta om samma projekt och få chansen att skicka med lite tips till bland annat 

arbetsmarknadsministern Ylva Johansson. På vänsterpartiets dag på lördagen ska Linda även vara med och hålla ett 

seminarie om jämlik vård tillsammans med bland annat Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska riksdagsledamot Karin Rågsjö.  

(V)i har redan påbörjat resan 
SD och KD i Oskarshamn debatterar på insändarsidan om att  man borde 

införa gratis kollektivtrafik för pensionärer och om vem som vill det mest. 

Vad de uppenbarligen missat är att Vänsterpartiet redan har sett till att ett 

sånt arbete är på gång vilket Vänsterpartiets representanter i KLT:s trafik-

styrelse påpekade genom insändaren nedan. 

Som Vänsterpartister är vår målsättning att kollektivtrafiken ska vara avgifts-

befriad för alla. Därför har vi redan lagt ett förslag i KLT om att införa gratis 

kollektivtrafik för pensionärer i hela länet. Det vore ett viktigt steg i rätt riktning. 

Ur ett samhällsperspektiv kan förslaget leda till stor nytta då det ger           

pensionärerna ett rikare liv. Frågan håller nu på att beredas av KLT. 

Förutom den miljövinst det innebär att få till en ökning av kollektivtrafiken på 

bekostnad av biltrafiken hoppas vi att avgiftsbefrielsen leder till ökat resande 

och minskad isolering bland äldre. Många pensionärer har dessvärre små   

inkomster och skulle bli mycket mer mobila om de kunde ta bussen oftare. 

Sedan tidigare har Vänsterpartiet sett till att Nattstopp nu införts i hela länet. En 

åtgärd för att öka tryggheten hos dem som åker kollektivt kvällstid. Vi har även 

lagt ett förslag för att göra det enklare, säkrare och därmed attraktivare för 

småbarnsföräldrar att åka kollektivt genom att låta förälder med barnvagn åka 

utan avgift. 

Att skapa en kollektivtrafik som är både attraktiv och lättillgänglig är en        

prioriterad fråga för Vänsterpartiet. Att låta pensionärer åka utan avgift är en av 

flera viktiga åtgärder vi vill se för att åstadkomma detta. Vi har alltså redan  

påbörjat det arbete ni nu håller på och diskuterar. (V)i har redan påbörjat resan 

mot gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Lena Granath (V), ledamot trafikstyrelsen 

Ragnar Olsson (V), ersättare trafikstyrelsen 

Utredning om ny region 

En utredning som ska beslutas om av 

landstingsfullmäktige innebär att lands-

tinget 1 januari 2019 kan landstinget 

komma att bilda regionkommun och 

överta det regionala utvecklings-

ansvaret i länet. 

Utredningen ska ge svar på den nya 

regionkommunens uppdrag, lägga   

förslag på hur frågor som handlagts av 

Regionförbundet i fortsättningen ska 

hanteras, lägga förslag på besluts-

processer och organisation och ta fram 

genomförande- och tidplan. 


