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Efter Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen - 

Nu har de första pengarna kommit! 
Ökade resurser till förlossningsvården var en av de 

satsningar Vänsterpartiet fick med i regeringens 

höstbudget. Nu har de första pengarna kommit och 

landstinget har fått fem miljoner kronor extra för 2015 

till satsningar på förlossningsvården och kvinnors 

hälsa. 

Det är en viktig satsning för att säkerställa trygga och 

säkra förlossningar för alla som Linda Fleetwood,    

landstingsråd för Vänsterpartiet, givetvis är nöjd med. 

– Man ska kunna känna sig trygg när man föder barn. Vi 

har en bra förlossningsvård i Kalmar län, men denna 

satsning ger oss möjlighet att bättre möta de utmaningar 

som vi står inför.  

– I våra budgetförhandlingar med regeringen har vi priori-

terat välfärdssatsningar som förbättrar kvinnors livsvillkor. 

Välfärden har fått stå tillbaka alldeles för länge och det 

har drabbat kvinnor särskilt hårt. Tack vare Vänsterpartiet 

satsas det nu på en jämlik och jämställd hälsa. Det är på 

tiden! 

Vänsterpartiet vill arbeta för en säkrare och tryggare  

förlossningsvård och kom därför i höstbudgeten överens 

med regeringen om en riktad satsning för att förstärka 

förlossningsvården. Satsningen kan också omfatta andra 

insatser för att förbättra kvinnors hälsa i syfte att uppnå 

en mer jämställd hälso- och sjukvård. Satsningen är på 

200 miljoner kronor 2015 och därefter 400 miljoner kronor 

per år. För landstinget i Kalmar län innebär det c:a fem 

respektive tio miljoner kronor. 

”– Man ska kunna känna 
sig trygg när man föder 
barn. Vi har en bra för-
lossningsvård i Kalmar 
län, men denna satsning 
ger oss möjlighet att 
bättre möta de utmaningar 
som vi står inför.” 

Linda Fleetwood (V) 
Landstingsråd 

Specialistutbildning för 
sjuksköterskor i fokus 
I riksdagen driver Vänsterpartiet frågan att införa betald specialist-

utbildning för sjuksköterskor. Det är en fråga som även Vård-

förbundet driver. I riksdagen har vi inte fått något gehör. Det har vi        

däremot fått i landstinget där vi är med och styr. Landstinget i    

Kalmar län blev därför först i Sverige med att införa detta. 

Det var en av de frågor som diskuterades när Vänsterpartiets riksdags- 

ledamot Lotta Johnsson Fornarve kom till Kalmar och tillsammans med 

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffade bland annat 

Vårdförbundets vice avdelningsordförande Tora Elfversson Dahlström. 

Man diskuterade också de satsningar som Vänsterpartiet drivit igenom i 

förhandlingarna med regeringen med fokus på kvinnors hälsa. Det är 

satsningar som givetvis är väldigt betydelsefulla inte minst för            

Vårdförbundets medlemmar. 

Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot (V), Tora Elfversson 

Dahlström, Vårdförbundet och Linda Fleetwood, landstingsråd (V) 



Landstingsplanen är klubbad! 
18-19 november var det landstingsfullmäktige på  Brofästet i Kalmar där landstingsplanen, som beskriver lands-

tingets verksamhet och mål för de kommande tre åren, var den stora punkten. Förutom sjukvård så handlar det 

också om kollektivtrafik,  kultur och folkhögskolor. 

Nöjda invånare, god hälsa bland              

invånarna och arbetsplatser som är attraktiva 

och utvecklande. Det är de tre huvudmålen i 

det rödgröna förslaget till landstingsplan för 

2016-2018. Denna, och budget för 2016, 

antogs slutligen efter nio timmars debatt och 

29 omröstningar. 

- I landstingsplanen tänker vi nytt, vi tänker 

modernt och vi tänker personcentrerat    

samtidigt som vi ökar fokus på klass och kön 

för att få en jämlik och jämställd folkhälsa och 

en modern vård, sa landstingsrådet Linda 

Fleetwood bland annat i sitt inlednings-

anförande. 

Landstinget kommer de kommande åren att 

gå på bred offensiv för att rekrytera nya  

medarbetare. Det är ett arbete som sker 

både på lång och kort sikt. En utfasning av 

bemanningsbolagen påbörjas också. Senast 2017 ska 

kostnaderna för bemanningsbolagen vara halverade. 

Detta lyfte Anders Svensson fram i debatten. 

- Att minska beroendet av bemanningsföretagen är en 

viktig fråga för att minska personalkostnaderna, men 

också för att få en högre patientsäkerhet och bättre    

arbetsmiljö, sa han bland annat.  

Som exempel på vad som görs och kommer att göras så 

nämnde han bland annat Sjukvårdssvenska för          

invandrare. Det är ett projekt som landstinget i Kalmar län 

var först med att införa och som nu lyfts upp på nationell 

nivå. Den satsningen fortsätter och 1,8 miljoner avsätts 

2016 för planerade utbildningar i sjukvårdssvenska och 

praktik för nyanlända med vårdbakgrund. 

Vänsterpartiets landstingsledamöter, Anders Svensson, Nybro, Lena Granath, Oskarshamn, Leif 

Svensson, Västervik och Linda Fleetwood Kalmar. Efter två dagars debatt, många vändor i talar-

stolen och åtskilliga omröstningar så kunde de konstatera att landstingsplanen för kommande år är 

antagen.  

- Det vi som landstingsmajoritet nu beslutat om är en landstingsplan för jämlik och jämställd folk-

hälsa och modern vård, säger landstingsrådet Linda Fleetwood nöjt. 

Vi i Vänsterpartiet vet, att ett jämlikt samhälle är en 

grundförutsättning för en god folkhälsa. De viktigaste 

förutsättningar för en god folkhälsa är en politik som 

syftar till att bygga starka sociala och ekonomiska 

skyddsnät. På landstingsnivå är det viktigt att sjuk-

vårdsresurserna planeras och utformas för att 

komma majoriteten av befolkningen tillgodo. 

Primärvården (hälsocentralerna) är basen i länets      

sjukvård. Här ska du få grundläggande hälso- sjukvård, 

möta familjeläkare och andra specialister och få hjälp 

med  förebyggande folkhälsoarbete. Den enskilt största 

satsningen i landstingets kommande budget görs därför 

på just primärvården. Inte minst för att vi vill säkerställa 

en tillgänglig vård även på de mindre orterna. 

Nästa år satsar den rödgröna landstingsmajoriteten 17 

miljoner kronor mer på primärvården. Den största delen 

av detta, 10 miljoner, avsätts särskilt till primärvården i 

glesbygd, utveckling av filialverksamhet och rekrytering 

av medarbetare. Vi vill också öka tillgängligheten ytterli-

gare genom att öppna för möjligheten för den som vill att 

träffa doktorn på en digital hälsocentral, via datorn. 

Dessutom har Vänsterpartiet i de framgångsrika förhand-

lingarna med regeringen fått med en satsning på kvinnors 

hälsa där Landstinget i Kalmar län bland annat får tre 

miljoner för att förstärka primärvården för de kvinnor som 

har sämst hälsa. 

 

Rödgröna satsningar på primärvård 



Nytt från landstinget 
Satsning för bättre vård för psykiskt sjuka 

Psykiskt sjuka får ofta sämre vård än andra då de drabbas av fysisk 

sjukdom. Dödligheten i exempelvis stroke och lungcancer är högre för 

dem med psykisk sjukdom. Landstinget i Kalmar län gör nu, som första 

landsting, en satsning för att åtgärda detta. 

Vid senaste landstingsstyrelsemötet antogs en handlingsplan som 

bland annat innebär att alla patienter under det första halvåret som de 

har kontakt med psykiatrisk mottagning också ska remitteras för     

konsultation på en av hälsovalsenheterna inom primärvården. En   

annan konkret åtgärd är att erbjuda avgiftsfri tobaksavvänjning för de 

patienter som är kopplade till psykiatrin. 

En handlingsplan för köfri vård 

Landstinget har nu antagit en strategi och en handlingsplan för att nå 

dit. Med köfri vård menas att patienten alltid ska veta vilket som är 

nästa steg i behandlingen och vid behov få en tid direkt i handen efter 

sitt besök.  

- Redan idag har landstinget i Kalmar län bland de kortaste köerna i 

Sverige. Det är bra, men vi ska ta ett ytterligare steg framåt. Vårt    

politiska mål är att tillgängligheten ska förbättras varje år och att   

landstinget 2018 ska ha en köfri vård, säger landstingsrådet Linda  

Fleetwood.  

- Även om ekonomin är ansträngd vill vi satsa 23 miljoner kronor extra 

nästa år för att minska väntetiderna. Av dessa ska sju miljoner kronor 

fördelas direkt till primärvården för att kunna ta emot fler patienter, sä-

ger Linda Fleetwood. 

Lyckat samtal om 

kultur och hälsa 
Det finns ett tydligt samband mellan kultur 

och hälsa och kultur kan på olika sätt verka 

hälsofrämjande och rehabiliterande. Det 

slog forskaren Gunnar Bjursell fast när 

Vänsterpartiets landstingsgrupp anordnade 

ett panelsamtal i Västervik om just kultur  

och hälsa. Vänsterpartiet har under lång tid 

drivit på för att arbetet med att utnyttja    

kulturens läkande och rehabiliterande kraft 

ska utnyttjas. 

– Idag vet vi alla om att det inte går att reparera 

alla sjukdomar vid landets sjukhus. Men det går 

att förebygga många sjukdomar genom att 

delta i kulturella evenemang, säger landstings-

ledamoten Leif Svensson 

Det var en kunnig panel som samtalade kring 

hur arbetet kring Kultur & Hälsa kan utvecklas i 

Landstinget i Kalmar län. Samtalet leddes av 

Lars Ohly, f.d partiledare (V) och känd som en 

stark förkämpe för kulturens betydelse i      

samhället. 

I panelen återfanns nämnda Gunnar Bjursell, 

professor i molekylärbiologi vid Karolinska   

Institutet, som har många år av forskning kring 

kulturens betydelse för hälsan med sig. Med i 

panelen fanns också Lars Övling, samordnare 

Föreningar i Tjust, Emma Gustavsson, projekt-

ledare Kultur&Hälsa-projektet Landstinget i 

Kalmar län, Sara Högelius (V), Landstings-

politiker Blekinge län och Linda Fleetwood (V), 

landstingsråd i Kalmar län. 

Under kvällen bjöds det på kultur med teater-

gruppen Teaterfabriken som fick publiken att 

resa på sig och börjar dansa zumba efter deras 

instruktioner. Under kvällen underhöll också 

trollkonstnären Janne Näsström och konst-

nären Jan Wiberg ”livemålade” under kvällen 

ett konstverk som sedan lottades ut till       

publiken. 

Landstingsrådet Linda Fleetwood praktisera en heldag på Nymålen i 

Oskarshamn. Nymålen är en behandlings- och aktivitetsgård där     

deltagarna får ta hand om djur och gård som del av sin rehabilitering. 

Här är hon ute med hundgruppen och promenerar. Fast Linda fick  

promenera med geten(!) istället. 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 



 Som många av er känner till pågår ett arbete med att 

omvandla Kalmar läns landsting och Region-

förbundet Kalmar län till en ny gemensam region-

bildning.  I parallella processer flyttas kulturpolitiken 

från regionförbund till landsting, utreds en ny region-

konstruktion och förbereds en ny ”storregion”            

tillsammans med andra regioner i Sverige – allt med 

lite olika tidtabeller dock. 

Om vi börjar i det mest lokala så har kulturfrågorna     

hanterats av en kulturberedning inom Regionförbundet 

(RF). Här har Linda Fleetwood med idogt arbete under 

förra mandatperioden skapat en bra kultur-beredning. 

Efter förra valet ”försvann” den dock plötsligt och under 

året har jag fått  ansvara för kulturfrågorna i RF. 1 januari 

2016 sjösätts nu en ny organisation där en politisk nämnd 

med fem ledamöter ska hantera kulturen under lands-

tingets paraply. Anders Svensson kommer att vara (V):s 

representant i det viktiga arbetet. Innehållet i kultur-

politiken kommer inte att förändras i nämnvärd           

utsträckning – men vi kan nog räkna med fortsatt kamp 

för dess plats och betydelse! 

Just nu intensifieras också frågan om hur en ny region-

kommun kan se ut i Kalmar län. Planer finns sedan länge 

på att genom att sammanföra Landstinget Kalmar län och 

Regionförbundet Kalmar län skapa en ny regional      

organisation, med samordningsvinster och större      

handlingskraft. Många regioner runtomkring oss har   

redan tagit det steget och med hjälp av en utredning av 

Kent Johansson så drivs nu arbetet framåt med mängder 

av diskussioner på alla nivåer från partigrupper och   

kommuner till landstingsfullmäktige och regionförbunds-

styrelse. En viktig knäckfråga (så här till jul!) är hur en bra 

samverkan direkt mellan regionens kommuner ska se ut 

och organiseras. Det är viktigt att vi alla tar del av       

utredningens   förslag och är aktiva i alla sammanhang 

där vi har tillträde. Ofta får ju vi i (V) rollen av att vara 

demokratins och folkets försvarare och med krav på insyn 

och medbestämmande. Se upp och säg ifrån!  

På nationell nivå lämnas 

inom kort också nästa 

omgång förslag kring hur 

hela landet ska formeras i 

större regioner än idag.    

Regeringen har redan 

gjort vissa tillkänna-

givanden som känns som 

att de kommer att peka 

med hela handen. Vi har 

en utveckling i Europa där 

EU driver  frågan om den    

regionala nivåns ökade 

betydelse. Här har vi 

också en debatt och 

kamp att föra som     

vänsterpartister. 

Vad händer i regionfrågan? 

Ragnar Olsson (V) 

ledamot styrelsen Regionförbundet 


