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Landstingsbudgeten har presenterats 
Den rödgröna landstingsmajoriteten har nu          

presenterat sitt förslag till landstingsbudget.    

Landstinget i Kalmar län är redan i ett nationellt  

perspektiv en föregångare i folkhälsoarbetet. Nu 

tas ytterligare steg. Folkhälsan liksom arbetet med 

ökad jämställdhet och jämlikhet har fått ett större 

utrymme i årets budget jämfört med tidigare år. 

Något som vänsterpartiets landstingsråd Linda 

Fleetwood är mycket nöjd över.  

– Jag är stolt över att budgeten genomsyras av    

folkhälsoperspektivet och ett stort fokus på           

jämställdhet och jämlikhet. Idag ser vi exempelvis 

hur psykiskt sjuka ofta har sämre hälsa och    

dessutom drabbas av sämre omhändertagande för 

kroppsliga sjukdomar alltför ofta. Det har varit viktigt 

för oss i Vänsterpartiet att lyfta in sådana frågor. 

Nu ska särskilda insatser göras för att utbilda personalen 

för att fånga upp personer med psykisk sjukdom som 

riskerar att falla mellan stolarna. Särskilda insatser ska 

också göras för att stödja personer med psykisk sjukdom 

att förbättra sina levnadsvanor. Även personer med  

funktionsnedsättning har ofta sämre hälsa än andra. 

Funktionshinderperspektivet ska därför in i alla delar av 

verksamheten och i allt beslutsfattande. 

Hela landstingssektorn har för närvarande en svår      

ekonomisk situation. Landstinget i Kalmar län är inget 

undantag men en i grunden mycket välskött ekonomi och 

verksamhet gör att 

läget ser bättre ut 

än på andra håll. 

Även om ekonomin 

är ansträngd kan 

därför 23 miljoner 

kronor läggas på 

nya satsningar 

nästa år. 

– Vi satsar 17 miljoner på primärvården, bland annat för 

att förbättra tillgängligheten på landsbygden. Vi satsar 

även på förbättrad psykisk hälsa och ett snabbare      

mottagande av flyktingar med sjukvårdsbakgrund. 

Landstinget har idag Sveriges kortaste väntetider. Nu 

satsar man på att göra vården helt köfri till 2018. Det ska 

ske genom ett nytt synsätt där patienterna hela tiden ska 

veta vad nästa steg är i vården och direkt kunna få en tid. 

Samtidigt ska delaktigheten bland patienterna öka genom 

så kallade vårdöverenskommelser. 

Budgeten innehåller också en del taxeförändringar. Bland 

annat görs en indexuppräkning av kollektivtrafiktaxorna 

med 2,5 procent (normal uppräkning) och egenavgiften 

för de kraftigt underfinansierade sjukresorna sjukresor 

höjs med 25 kronor. Det är den första höjningen sedan 

2009. Samtidigt höjs fribeloppet för sjukresor med 450 

kronor. 

I landstingets budget finns också flera förändringar som 

kommit till tack vare Vänsterpartiets förhandlingar med 

regeringen. Bland annat slopas flera avgifter.            

Mammografi 40-74 år blir avgiftsfri liksom tandvård upp 

till 21 (till 23 i ett andra steg). Barn och unga får         

glasögonbidrag och kostnadsfria läkemedel. Landstinget 

subventionerar redan idag preventivmedel upp till 26 år, 

men nu blir det dessutom helt gratis upp till 21. Dessutom 

kommer bidrag till särskilda satsningar. 

– Det är tack vare Vänsterpartiet som vi nu kan göra  

välbehövliga satsningar på bland annat kvinnosjukvården 

och psykisk ohälsa för barn och unga, avslutar Linda  

Fleetwood. 

”Jag är stolt över att 
budgeten genomsyras 
av folkhälsoperspektivet 
och ett stort fokus på 
jämställdhet och        
jämlikhet.” 

Linda Fleetwood (V) 
Landstingsråd 



Seminarium om HBTQ i sjukvården 
Hur är det att vara HBTQ (homo, bi, trans, queer) 

och arbeta i sjukvården i Kalmar län? Hur upplevs 

sjukvården som patient?  

Detta diskuterades i ett seminarium som Vänster-

partiets landstingsgrupp anordnade måndagen 7 

september, samma dag som Kalmarsunds Pride-

vecka inleddes. 

Samtalet leddes av Håkan Jörnehed, landstingsråd 

(V) och HBTQ-aktivist i Stockholm. I panelen         

återfanns Maria Sundin, RFSL:s förbundsstyrelse, 

Michelle Dobos Sandell, Vårdförbundet, Lollo        

Olausson, landstingets folkhälsoenhet och Linda   

Fleetwood, landstingsråd (V) Kalmar län. 

En rad rapporter har vittnat om hög grad av ohälsa inom HBTQ-gruppen. Hur kan sjukvården i Kalmar län ihop med andra 

aktörer förebygga och minska ohälsan bland HBTQ-personer? Vad kan landstinget göra och vilka andra aktörer är nödvän-

diga i arbetet?  Med utgångspunkt från dessa frågeställningar diskuterades psykisk respektive sexuell hälsa, bemötande i 

vården, vårdens kunskaper om HBTQ-personers liv och livsvillkor och, inte minst, hur arbetar vi bäst framåt?  

På riksnivå är Vänsterpartiet i opposition, men har förhandlat 

fram en gemensam budget med regeringen. Många av de     

satsningar som Vänster-partiet har fått  igenom där har stor   

betydelse för Landstinget i Kalmar län och dess invånare. Inte 

minst för kvinnorna. 

Befolkningen som helhet blir allt friskare och lever längre. Men     

skillnaderna i hälsa mellan olika grupper kvarstår eller ökar. Kvinnor 

är en av de grupper som har sämre hälsa än genomsnittet och även 

inom gruppen kvinnor finns stora  skillnader i hälsa. Dödligheten i 

åldersgruppen 35-64 år är exempelvis dubbelt så hög bland kvinnor 

med förgymnasial utbildning jämfört med kvinnor som har            

eftergymnasial utbildning. För att minska dessa klyftor har Vänster-

partiet i förhandlingarna med regeringen drivit och fått igenom flera 

reformer som innebär en utbyggd välfärd med fokus på kvinnors 

hälsa. 

Här är de reformer som Vänster-

partiet som Vänsterpartiet fått    

igenom och som berör Landstinget i 

Kalmar län. Dessutom har man fått 

igenom att sjukvården ska vara  

avgiftsfri för alla över 85 år, vilket 

är främst kvinnor, varv många har 

väldigt låga pensioner. Den         

modellen finns dock redan i Kalmar 

län. Det var nämligen härifrån man 

fick idén :) 

• Satsning på förlossningsvård och     

primärvårdens insatser för kvinnors 

hälsa 

• Förstärkta insatser inom psykiatri och 

psykisk hälsa för barn och unga vuxna 

• Kostnadsfri mammografi för alla kvinnor 

40 - 74 år ålder från 1 juli 2016 

• Kostnadsfria tandvård för unga till och 

med det 21 år från 2017 och till 23 år 

från 2018.  

• Alla preventivmedel erbjuds kostnads-

fritt till unga under 21 års ålder, från 1 

januari 2017.  

• Gratis medicin för barn från 1 januari 

2016. 

• Glasögonbidrag till barn från 1 januari 

2016 

Kvinnors hälsa viktigt för Vänsterpartiet 

– Vi är glada att ha fått igenom reformer som kommer att göra stor skillnad för kvinnors 

villkor och hälsa, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. 



Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Nytt från landstinget 
Landstinget tar över ansvaret för kulturen 
Övertagande av ansvaret för regional kulturverksamheten från Region-

förbundet i Kalmar län var en av frågorna som stod på agendan när 

landstingsfullmäktige sammanträdde 30 september. Dagen innan var 

det som vanligt gruppmöte där denna, och andra frågor, diskuterades 

igenom.  

– Landstinget kommer att få ansvaret både för ekonomi och           

verksamhet, det tycker jag är intressant, säger Ylva Bengtsson från 

Mörbylånga och får medhåll av Daniel Miletic från Emmaboda  

– Det kommer nog att bli bättre med den här omorganisationen, tror 

han. 

Daniel och Ylva fick inte själva vara med om att ta beslutet, men under 

fullmäktige sa ledamöterna som väntat ja till att landstinget tar över 

ansvaret för den regionala kulturverksamheten. Också fördelningen av 

regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisat-

ioner för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott kommer från 

2016 att hanteras av landstinget. Inom landstinget bildas en politisk 

nämnd på fem ledamöter, samtidigt som det skapas en tjänstemanna-

organisation för det nya ansvarsområdet. 

Västerviks sjukhus i topp bland AT-läkare 

Västerviks sjukhus hamnar återigen i topp när Sveriges Yngre Läkares 

Förening (SYLF) rankar bästa AT-ort i hela landet. Allmäntjänstgöring 

(AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som 

fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 måna-

der och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Det är fjärde året i 

rad som sjukhuset ligger bland de tre bästa. I år blev det en andraplats. 

Kristinebergs hälsocentral invigd 

Till en kostnad av 48 miljoner kronor har Oskarshamn fått en ny hälso-

central i Kristineberg. Trots att den nya hälsocentralen hållit öppet  

sedan i våras är det först i höst som den invigts under pompa och ståt. 

– Man har verkligen tänkt till med utformning både vad gäller miljö-

anpassning, personalenens arbetsmiljö och att man som besökare 

känner det tillgängligt och att man får en bra vård, säger Lena Granath, 

landstingsledamot från Oskarshamn.  

Hej Anders Svensson. Du är inne på din 

andra mandatperiod som ledamot i lands-

tingsfullmäktige. Kan du säga något om dig 

själv? 

Till vardags jobbar jag på fritidsgården Mejeriet 

i Nybro. Trycket är hårt med alla våra          

nyanlända och vi har också en omfattande   

LSS-verksamhet. Konserter och program-

verksamhet ingår liksom planering och        

fakturering.  

Jag fick frågan under en bandy-match med 

Nybro SK om jag kunde tänka mig att gå med i 

Vänsterpartiet. Samhällskunskap har alltid varit 

mitt favoritämne och med erfarenhet från arbete 

och fackligt jobb är det förstås Vänsterpartiet 

som gäller.  

I Landstingspolitiken kom jag med 2010. Att alla 

ska få en bra vård är den viktigaste frågan för 

mig liksom den tekniska utvecklingen inom      

E-hälsan. Kulturen och Folkhögskolorna finns 

också i mitt hjärta. Den här mandatperioden 

sitter jag i Primärvårds och tandvårds-

delegationen, Medborgarutskottet och          

Personaldelegationen.  

Jag känner att vi i Vänsterpartiet gör den stora 

skillnaden för en god vård för alla.  



Panelsamtal om Kultur & Hälsa 

F.d partiledaren (V) Lars Ohly leder ett spännande samtal om Kultur & Hälsa. 

Kultur kan på olika sätt verka hälsofrämjande och rehabiliterande. En kunnig panel med bl.a Gunnar Bjursell, professor i   

molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, samtalar om hur arbetet kring Kultur & Hälsa kan utvecklas i Landstinget i Kalmar 

län. Under kvällen bjuds på kultur med teatergruppen Teaterfabriken och trollkonstnären Janne Näsström. Konstnären Jan 

Wiberg ”livemålar”. Välkommen till en kostnadsfri kväll i kulturens och hälsans tecken! 

Aulan i Västerviks gymnasium 5 nov kl 18.00 

Vilken roll kan kulturen spela för att utveckla vården i 

Landstinget i Kalmar län? Att delta i kulturlivet, som 

besökare, publik eller genom att själv spela, sjunga 

eller måla, är centralt för människors livskvalitet och 

personliga utveckling. Vi vet idag att den psykiska 

ohälsan är en ökande kostnad inom sjukvården. Kan 

kulturen vara ett verktyg för att ändra på det? 

Alltmer uppmärksammas kulturens betydelse för en god 

hälsa. Kulturen som en betydelsefull faktor, både för att 

förebygga ohälsa, men även som en del i                       

tillfrisknandeprocessen, är en viktig fråga för              

Vänsterpartiet. Vi tror att om vi integrerar kulturen i     

hälsoarbetet så är det en framgångsfaktor på många sätt. 

Kulturellt skapande i alla dess former är både ett mål i sig 

och ett verktyg för att förstå och förändra samhället.    

Kulturen förtjänar en självklar plats i vården och ska vara 

tillgänglig för alla vare sig man har sjukdom, smärtor, 

funktionshinder eller ålderskrämpor. Vetenskapliga     

studier visar dessutom att kulturell aktivitet har ett      

samband med god hälsa. 

Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid         

Göteborgs universitet, som började forska om sambandet 

mellan kultur och hälsa för 15 år sedan, menar att kultur 

har klara och tydliga effekter på hälsan. Han är en av 

flera kunniga deltagare vid ett panelsamtal som        

Vänsterpartiet anordnar om hur kulturens förebyggande 

och läkande effekter kan bli en del i vårdens rehabilitering 

och behandling. 

Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik utgår från 

människans behov av meningsfulla sammanhang, där 

deltagande i kulturverksamheter främjar såväl kroppslig 

som psykisk hälsa. Vi ser fram emot vad panelen      

kommer fram till och tror att kulturen har en viktig roll i 

utvecklingen av vården i Landstinget i Kalmar län. 

Linda Fleetwood, landstingsråd (V) 

Lars Ohly, moderator  

Vilken roll kan kulturen spela för vårdens utveckling? 


