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HBTQ i sjukvården 
Hur är det att vara HBTQ och arbeta i sjukvården i  

Kalmar län? Hur upplevs sjukvården som patient? 

Måndagen 7 september, när Kalmarsunds Pridevecka 

inleds, så anordnar Vänsterpartiets landstingsgrupp 

ett panelsamtal som diskuterar HBTQ i sjukvården 

utifrån både personal- och patientperspektiv.  

En rad rapporter har vittnat om hög grad av ohälsa inom 

HBTQ-gruppen. Transpersoner uppvisade generellt den 

sämsta hälsan. Men även inom gruppen bisexuella och 

homosexuella finns påtagliga problem med ohälsa. Själv-

mordsförsök är tre gånger så vanligt bland unga homo- 

och bisexuella kvinnor jämfört med heterosexuella kvinnor i samma ålder. Personer med HIV stigmatiseras och sjukdomen 

är fortfarande kopplad till rädsla, avståndstagande och skam. Hur kan sjukvården i Kalmar län ihop med andra aktörer före-

bygga och minska ohälsan bland HBTQ-personer? Vad kan landstinget göra och vilka andra aktörer är nödvändiga i       

arbetet?  

Samtalet, som leds av Håkan Jörnehed, landstingsråd (V) och HBTQ-aktivist i Stockholm, kommer handla om psykisk     

respektive sexuell hälsa. Bemötande i vården. Vårdens kunskaper om HBTQ-personers liv och livsvillkor. Hur arbetar vi bäst 

framåt? Kanske avslutar vi med några lättsamma snabbfrågor i HBTQ-kunskap.  

Välkomna till Café Storken, Stagneliusgatan 14, måndagen 7/9 kl 18.00 för ett spännande samtal. 

Viktiga V-märkta satsningar i budgeten 

På riksplan är nu      

budgetförhandlingarna 

mellan Vänsterpartiet 

och regeringen klara. 

För landstingets del är 

det många välkomna 

satsningar som Vänster-

partiet har drivit        

igenom. 

Redan sedan tidigare är 

flera viktiga satsningar 

klara, som gratis glas-

ögon och gratis medicin för barn. Samt, inte minst, en 

satsning på förlossningsvården. 

Satsningar på kvinnors hälsa har varit prioriterade för 

Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna och det syns   

tydligt i de satsningar som presenterats. 

- Det är välkomna satsningar på jämlik 

hälsa med särskilt fokus på kvinnors 

hälsa. Det gläder mig, säger landstings-

rådet Linda Fleetwood (V). 

Några satsningar tycker Linda är värda 

att nämna särskilt: 

En förstärkning sker nu på primär-

vårdens arbete med kvinnors hälsa. 

Satsningen ska särskilt riktas mot kvinnor 

med sämst hälsa, vilket ofta är kvinnor 

med låg socioekonomisk status. 

Avgiftsfri mammografiscreening. Mammografi-

screening blir avgiftsfri redan från 1 juli 2016. 

Avgiftsfria preventivmedel upp till och med 20 år. 

Avgiftsfria preventivmedel till ungdomar och unga vuxna 

upp till och med 20 år från 1 juli 2017. 



Avgiftsfri kollektivtrafik - en het fråga 

Kollektivtrafiken har varit en het fråga under sen-

sommaren, och är det fortfarande. Det är främst två 

frågor det har handlat om.  

Att Migrationsverket köpt busskort till samtliga asyl-

sökande i länet 

Vänsterpartiets förslag om att införa avgiftsfri       

kollektivtrafik för pensionärer 

Det har flera gånger     

framställts som om 

dessa två frågor hänger 

ihop. Är det så och vad 

är sant och vad är 

falskt av allt som fram-

förts i den stundtals 

upphetsade debatten? 

Vi bad vår representant 

i Trafikstyrelse, Lena       

Granath, reda ut detta. 

Om vi börjar med     

frågan om dessa två 

frågor hänger ihop, är det så? 

Nej, förslaget om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik för 

pensionärer lämnades in redan för två år sedan. Långt 

innan uppgörelsen med Migrationsverket ens kom på tal. 

Hur ställer sig Vänsterpartiet till uppgörelsen med 

Migrationsverket? 

Busskorten till de asylsökande är en integrationsinsats - 

som vi såklart tycker är mycket positiv – och som en bra 

affär för KLT. Det är en uppgörelse med många vinnare. 

De asylsökande givetvis, som slipper isolering och får 

större möjlighet att integreras i det svenska samhället. 

Detta ökar i sin tur möjligheten till arbete och egen för-

sörjning.  

Boende på landsbygd och småorter vinner på att fler re-

ser kollektivt på linjer med litet underlag eftersom det är 

resandeunderlaget som avgör om linjen blir kvar eller 

inte. I Västerviks kommun har exempelvis flera linjer öpp-

nats igen nu när resandeunderlaget har ökat. Detta gyn-

nar främst unga och äldre, som är de som är mest bero-

ende av kollektivtrafik. 

KLT och landstinget vinner också på fler resande på linjer 

med litet underlag, liksom på att man får en stabil intäkt 

och en vinst som kan gå till utveckla kollektivtrafiken.  

Samhället som helhet vinner på att kostnaderna minskar 

och skatteintäkterna ökar när fler asylsökande kommer i 

arbete och utbildning genom förbättrad integration. Det 

kallar vi en lyckad integrationsinsats och ett bra exempel 

på vilken viktig roll kollektivtrafiken kan spela i samhället. 

Det har sagts att det är landstinget som bekostar 

busskorten för de asylsökande. Är det så? 

Nej, det handlar om en affärsuppgörelse som går ut på 

att Migrationsverket köper biljetter till samtliga asylsö-

kande i länet. Självklart har man kunnat förhandla till sig 

en bra rabatt på en sån affär, men KLT och landstinget 

tjänar fortfarande fem miljoner på affären. 

Vad kostar uppgörelsen för migrationsverket? 

De betalar sex miljoner för busskorten, men de hade 

även innan kostnader för resor för de asylsökande. Dess-

utom innebar hanteringen av enskilda bussbiljetter en hel 

del administration för Migrationsverket som man nu kan 

spara in på. Vid något tillfälle har man sagt att det blir ett 

nollsummespel, men det vet man inte än. Att vinsten i 

form av bättre integration är stor vet man däremot säkert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför vill då Vänsterpartiet införa avgiftsfri kollektiv-

trafik för pensionärer? 

Som Vänsterpartister är vår målsättning att kollektivtrafi-

ken ska vara avgiftsbefriad för alla. Att införa avgiftsfri 

kollektivtrafik för pensionärer vore ett viktigt steg i rätt 

riktning. 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 mo-

bila om de kunde ta bussen oftare. 

I media har det framställts som att frågan är avgjord 

och att avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer är 

uteslutet. Vad säger du om det? 

Frågan har över huvud taget inte diskuterats i Trafiksty-

relsen ännu. Än mindre har vi fått se någon utredning. 

Frågan kanske inte avgörs i år, men det viktigaste för oss 

är inte att det går fort utan att det blir av. 

”Som Vänsterpartister är vår 

målsättning att kollektivtrafiken ska 

vara avgiftsbefriad för alla. Att införa 

avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer 

vore ett viktigt steg i rätt riktning. ” 

- Lena Granath (V)                          

ledamot i Trafikstyrelsen 



Nytt från landstinget 
Ny landstingsdirektör 

Krister Björkegren har utsetts till ny lands-

tingsdirektör för Landstinget i Kalmar län efter 

att Alf Jönsson  i början av juni avslutade sin 

tjänst för att bli ny regiondirektör för Region 

Skåne. 

Krister Björkegren är 45 år och civilekonom. 

Han har flera ledarskapsutbildningar och har 

arbetat i olika ledande roller inom såväl        

Landstinget i Kalmar län, som Jönköpings 

och Östergötlands län.   Krister var tidigare 

utvecklingsdirektör och chef för utvecklings- 

och folkhälsoenheten. 

- Krister och jag har haft ett gott samarbete kring bland annat folkhälso- 

och jämställdhetsfrågor i hans tidigare roll som utvecklingsdirektör och 

han har visat ett stort engagemang i frågorna. Jag ser fram emot att 

dessa frågor nu kan lyftas upp än mer på dagordningen, säger     

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood. 

Länets sjukhus har bäst lokalvård... 

Efter att det tidigare har larmats om stora brister så har nu länets sjuk-

hus istället landets bästa lokalvård. Det visar en jämförelse mellan 16 

landsting/regioner.  

… och bäst sjukhusmat... 
Samma jämförelse bekräftar resultaten från Nationella patientenkäten i 

höstas, att landstinget har Sveriges bästa sjukhusmat. 

… och erbjuder nybakat bröd 
Dessutom får nu patienter och restaurangen på Länssjukhuset i Kalmar 

nybakat bröd, som kommer direkt från ugnarna i sjukhusets eget    

produktionskök. 

Sedan tidigare bakas matbrödet till          

restaurangen på Västerviks sjukhus på plats. 

Under hösten 2015 är det planerat att köket 

på Oskarshamns sjukhus ska börja baka 

både till patienter och restauranggäster. 

Landstings-
projekt väckte 
uppmärksamhet 
i Almedalen 
De senaste åren har landstingsmajoriteten 

varje sommar anordnat ett seminarium un-

der Almedalsveckan. Så även i år. 

I år handlade seminariet om Snabbspår för 

nyanlända. Dvs att landstinget i egen regi har 

startat svenskutbildning för nyanlända med 

sjukvårdsbakgrund för att snabbare ta tillvara 

på deras kompetens. 

- Det här är ett guldläge för sjukvården att 

snabbt få ny sjukvårdspersonal, vilket behövs. 

Att vi arbetar offensivt för att snabbt identifiera 

sjukvårdskompetens bland nyanlända in-

vandrare samt erbjuda dessa kurser i sjuk-

vårdssvenska vinner alla parter på, berättar 

landstingsrådet Linda Fleetwood som var på 

plats i Almedalen. 

Sultan Alshalaldeh (ovan tillsammans med 

Linda) var en av två deltagarna på utbildningen 

som följde med till Almedalen för att kunna be-

rätta om sina upplevelser och vad som behövs 

göras för att de ännu snabbare ska kunna börja 

jobba.  

Seminariet blev väldigt uppmärksammat, vilket 

ledde till att Linda och studenterna bjöds in till 

flera andra seminarier där de fick möjlighet att 

diskutera frågan med såväl arbetsmarknads-

ministern som cheferna för Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan.  



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? 

Efter en lugn sommar drar nu landstingspolitiken igång igen. De årliga brukarträffarna är en viktig tradition som det hålls 

hårt på, även om vi i år testar en ny modell där vi träffar flera föreningar samtidigt. Dessa träffar inleds 8 september och 

håller på ända in i november. Drygt 30 länsföreningar är inbjudna för att ge sina synpunkter på landstingets verksamhet 

ur sina perspektiv.  

Snart drar också diskussionerna kring det kommande plan- och budgetarbetet kommit igång på allvar. Landstingets    

budget fastställs i november, men fram till dess är det en lång process av stötande och blötande och kattrakande med 

resurser som dessvärre inte räcker till allt man önskar.  

Nyligen blev det officiellt att KLT i sin kommande kollektivtrafikupphand-

ling kommer kräva övertagande för all personal. Det är ett krav som Kom-

munal har drivit och som Vänsterpartiet hela tiden har stöttat. 

Oron har tidigare varit stor bland bussförarna då de inte varit garanterade att få 

behålla sina jobb om en ny entreprenör tar över. Vänsterpartiets landstingsråd 

Linda Fleetwood är nöjd över att ansträngningarna att värna bussförarnas an-

ställningstrygghet har gett resultat. 

Om inte kravet på personalövertagande ställs i upphandlingen så riskerar fast 

anställd personal att tvingas söka om sina tjänster när en ny entreprenör kom-

mer in. I värsta fall med sämre villkor. 

– Att en förare som skött sitt jobb i 25 år plötsligt ska riskera mista sin fasta 

anställning är fullkomligt orimligt. För oss i Vänsterpartiet har det hela tiden 

varit självklart att stötta Kommunal i deras krav att vinnande entreprenör ska ta 

över befintlig personal, säger Linda Fleetwood. 

Frågan om personalövertagande är viktig för Vänsterpartiet både lokalt och 

nationellt. Vänsterpartiet har i riksdagen drivit frågan att detta måste förtydligas 

antingen genom ny lagstiftning eller genom klargörande av nuvarande lagstift-

ning och har pressat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Beskedet 

från Kalmar län ger nu viktiga signaler. 

Linda Fleetwood deltar 

på Vänsterdagarna 

Hur driver man feministisk politik i 

landstinget i Kalmar län?  

Den frågan ska landstingsrådet Linda 

Fleetwood få svara på under Vänster-

dagarna i Malmö. Då deltar hon i en 

panel tillsammans med andra ledande      

kommun- och landstingspolitiker som 

satt feminismen på dagordningen.   

Tillsammans ska de samtala om sitt 

arbete och dela med sig av sina bästa 

feministiska förslag och hur man kan 

förverkliga dem i sin kommun eller sitt 

landsting. 

Kultur & Hälsa-samtal i 

Västervik 

Att integrera kultur i vården kan på olika 

sätt verka förebyggande, hälsofräm-

jande och rehabiliterande. Det är en 

fråga som Vänsterpartiet drivit under 

lång tid.  

Den 5 november anordnas i Västervik 

ett panelsamtal under ledning av Lars 

Ohly kring Kultur & Hälsa och hur vi i 

Kalmar län kan utveckla arbete med 

detta. Mer information kommer... 


