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Efter Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen - 

Nu får alla barn hjälp till glasögon 

Från och med 1:a mars kan alla barn som behöver 

glasögon få bidrag till det. Reformen är ett resultat 

av Vänsterpartiets krav i budgetförhandlingarna 

med S/MP-regeringen.  

– Glasögon är ett nödvändigt hjälpmedel för många 

barn. Något de behöver för att se vad läraren skriver 

på tavlan. Föräldrarnas ekonomi ska inte avgöra om 

barnen kan hänga med i undervisningen, säger Linda 

Fleetwood, landstingsråd för Vänsterpartiet. 

Sedan tidigare finns ett glasögonbidrag för barn t.o.m. 

sju års ålder. Nu kommer även barn och unga i åldern 

8-19 år omfattas. Bidraget är på upp till 800 kr och kan 

användas till glasögon eller kontaktlinser. En förutsätt-

ning är att en optiker bedömer att barnet behöver glas-

ögon. 

– Ingen föräldrar ska behöva välja mellan att betala 

hyran och att köpa glasögon till barnen. Jag har själv 

varit ensamstående mamma och vet hur svårt det är 

att få pengarna att räcka, säger Linda Fleetwood. 

Och alla barn får gratis läkemedel  
Från årsskiftet får alla barn under 18 år receptbelagd medicin, som i dag ingår i hög-

kostnadsskyddet, gratis. Även det är ett krav som har drivits av Vänsterpartiet i budget-

förhandlingarna med S/MP-regeringen. Reformen ska jämna ut hälsoskillnaderna mellan 

olika socioekonomiska grupper i samhället och garantera att alla barn får den vård de 

behöver. 

Från början var det tänkt att reformen skulle börja gälla redan från sommaren 2015, men den 

fördröjdes av att Alliansen och SD röstade ner den första budgeten. 

- För oss i Vänsterpartiet är det självklart att ingen förälder ska behöva stå inför valet att betala 

räkningarna eller köpa astmamedicin till sitt barn. Vi vill ha en välfärd att lita på och då ska barn 

få den medicin de behöver oavsett föräldrarnas ekonomi, säger Hélène Carlsson i             

Vänsterpartiets landstingsgrupp. 

Glasögonbidraget och gratis medicin är ett par av flera satsningar för att motverka barn-

fattigdom som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingarna med regeringen. 



På mötet i februari träffade nämnden Kulturrådet för att 

titta på vilka nationella intresse som finns för Rockarkivet 

i Hultsfred, Astrid Lindgrens näs i Vimmerby och the 

Glass Factory i Emmaboda.  

– Dessa kulturinstitutioner är förstås viktiga för vårt lands 

kulturhistoria. Ett stort nationellt intresse måste visas för 

dessa verksamheter i Kalmar län. 

– Att förbättra den fysiska vården för psykiskt sjuka är 

bokstavligen en fråga om liv och död, säger Linda      

Fleetwood, landstingsråd för Vänsterpartiet. Hon hoppas 

nu att fler landsting ska följa efter. 

Att psykiskt sjuka lever betydligt kortare än andra är väl 

dokumenterat och enligt undersökningar som Social-

styrelsen gjort så riskerar psykiskt sjuka att inte få samma 

fysiska vård som andra. Landstinget i Kalmar län har nu 

antagit en handlingsplan för att säkerställa att psykiskt 

sjuka med fysiska sjukdomar uppmärksammas i vården. 

Den gäller från årsskiftet och är en viktig satsning för att 

säkerställa en jämlik vård för alla som Linda Fleetwood är 

mycket nöjd med. 

– Personer som lider av psykisk sjukdom kräver mer 

stöd. Det är viktigt att det stödet finns, säger hon. 

Handlingsplanen är inriktad på fem områden med      

praktiskt genomförbara åtgärder där fokus ligger på    

individanpassning. Patienterna inom psykiatrin ska ges        

förutsättningar att själva påverka sin hälsa. 

Eftersom landstinget är först ut med den här typen av 

handlingsplan så kommer det att följas upp regelbundet. 

En första utvärdering görs om ett år. Linda Fleetwood tror 

dock inte på en snabb lösning utan tror att det kommer att 

ta tid att komma tillrätta med problemet. Det viktiga är 

dock att det i slutänden blir en positiv förändring för    

patienterna och en jämlik vård för alla. 

– Hos många psykiskt sjuka finns ett djupt rotat miss-

troende mot den fysiska vården. Att återvinna det       

förtroendet blir en stor utmaning – som vi måste klara. 

Landstinget tar krafttag för bättre   
fysisk vård för psykiskt sjuka 
Personer som lider av psykisk sjukdom har högre sjuklighet och större risk att dö i fysiska sjukdomar, exempelvis 

hjärt- kärlsjukdomar och cancer, än andra. Den förväntade livslängden är förkortad med upp till 20 år. Det är en   

utmaning för alla landsting, men få gör något åt det. Landstinget i Kalmar län tar nu krafttag för att komma tillrätta 

med problemet. 

Landstinget tog vid årsskiftet över ansvaret för reg-

ional kulturverksamhet och en ny Kulturnämnd     

bildades. Nämnden kommer bland annat att behandla 

stödet till kulturinstitutioner, studieförbund och    

organisationer. Kulturnämnden träffades första 

gången i början av januari för ett första delbeslut om 

budget till de regionala kulturverksamheterna. Vid det 

andra mötet i slutet av februari var budgeten med på 

agendan för beslut om fördelning och uppräkning av 

de statliga och regionala kulturmedlen till 2016 års 

nivå. 

Anders Svensson är Vänsterpartiets ledamot i nämnden 

och ser fram emot spännande utmaningar och            

möjligheter för utveckling av kulturen i Kalmar län. 

– Till att börja med kommer den nya kulturnämnden att 

lägga tid och engagemang på att hitta formerna för sitt 

arbete och lära känna och teckna överenskommelser 

Landstinget har tagit över kulturen 



Nytt från landstinget 
Allt bättre hjärtsjukvård i länet 

Swedehearts kvalitetsindex är ett mått på vården vid alla sjukhus som 

tar emot hjärtinfarktpatienter. Kvalitetsindexet baseras på elva åtgärder 

som rekommenderas med hög prioritet i Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för hjärtsjukvård. Där framgår att hjärtsjukvården i länet fortsät-

ter att bli bättre och att Västerviks sjukhus håller ställningarna som ett 

av de bättre i Sverige på hjärtsjukvård. 

Högt förtroende och god tillgänglighet 

Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård 2015, presenterades av 

Socialstyrelsen i januari och visar att Landstinget i Kalmar län har högt 

förtroende för vården, god tillgänglighet till vård och låga kostnader. 

Även på flera områden har landstinget bra siffror i rapporten.  

Samtidigt är det en större andel självmord i Kalmar län än i riket som 

helhet. 

- Här pågår ett arbete tillsammans med kommuner, andra myndigheter 

och organisationer för att minska antalet självmord genom att tidigt 

upptäcka dem som drabbats av psykisk ohälsa och se till att de får 

professionell hjälp, säger landstingsrådet Linda Fleetwood. 

Patientmedverkan i sjukvårdsledningen 

Landstinget i Kalmar län är först ut med att ha patientmedverkan direkt 

i den högsta sjukvårdsledningen. Detta är en del i att landstinget     

arbetar efter en särskild strategi för medborgare, patient och när-

ståendes medverkan. Detta innebär att personer som har erfarenhet av 

att vara patient eller närstående har möjlighet att medverka och med 

sina kunskaper och erfarenheter bidra till att förbättra kvalitet och    

patientens upplevelse i vården. 

Spaning från Trafikstyrelsen 

Beskedet att Klt ändrar inställning, tar bort om-

bordsavgiften på 10:- som infördes vid års-

skiftet, är mycket glädjande! Detta var något 

som vi ifrågasatte från start, men också något 

som gör det svårare för sällanresenären att 

faktiskt vilja välja att åka kollektivt. 

Det är oerhört viktigt att kollektivtrafiken är till-

gänglig och lätt att resa med, och att då tvinga 

alla resenärer till appar och olika resekort blir 

ett hinder både för den som tycker att teknik 

kan vara svårt, men också för de som inte vill 

låsa fast pengar på reskassa eller periodkort. 

Så toppen att avgifterna slopades! 

Övrigt jobbar vi bla med att marknadsföra När-

trafiken. Detta är en trafik som finns på lands-

bygden och i en del tätorter och är en flexibel 

kollektivtrafik för alla och är en komplement till 

den linjelagda trafiken. Skillnaden är att du själv 

beställer din resa i förväg, och att om ingen 

beställt turen så sparar vi på miljön genom att 

inga tomma bussar körs. 

Utredningen om prisprodukter är kraftigt för-

senad och kommer förhoppningsvis till        

sommaren. Där har vi blivit lovade svaren på de 

utredningsuppdrag som tidigare representanter 

i trafikstyrelsen, Ragnar Olsson och Bertil Dahl 

begärt. Det handlar om fri kollektivtrafik för 

pensionärer och för vuxen med småbarn i  

barnvagn.  

Ser verkligen fram emot 

den utredningen och hur 

vi senare ska kunna 

driva frågan vidare! 

Tack för mig,  

Lena Granath 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

När landstingsgruppen hade möte i Hultsfred så passade man på att 

göra ett studiebesök på Rockarkivet där. Den ideella organisationen 

Svenskt Rockarkiv bildades sommaren 1993. Anledningen var att 

mycket av det material som skildrade den svenska rockens pionjärtid 

riskerade att försvinna. Nu är verksamheten hotad på grund av brist på 

resurser. Rockarkivets representant Stefan Ölvebring och landstings-

gruppen var helt överens om att Rockarkivet borde ses som ett riks-

intresse. Landstingsrådet Linda Fleetwood lovade att för landstings-

gruppens räkning lyfta frågan till riksnivå och våra företrädare där. 



Vad är på gång hos landstingsvänstern just nu? 

Verksamhetsbesöken som den rödgröna majoriteten som vanligt genomför under våren har påbörjats och sammanlagt 

kommer 40-50 kliniker, hälsocentraler osv att besökas. Det är tidskrävande men viktigt eftersom det är det enda sättet att 

få en verklig inblick i hur det ser ut bortom pappershögarna. Det är också ett bra sätt att följa upp alla de synpunkter som 

kommer upp vid besöken från länets brukarföreningar. Dessa äger rum under hösten.  

Utöver dessa majoritetsgemensamma besök så genomför vi såklart studiebesök, träffar organisationer och personer osv i 

egen regi också.  Har du en verksamhet eller organisation du vill att vi ska se? Hör i så fall av dig till oss. 

 

När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet blir 

det statsbudgetar som tydligt förbättrar vår ge-

mensamma välfärd och gör den mer rättvis. I år och 

de kommande åren genomförs en rad reformer som 

vi krävt och fått igenom. En del handlar om att laga 

de hål i välfärdsnätet som har blivit under åtta år av 

borgerlig politik med växande klyftor och krympande 

resurser till välfärden. En annan del handlar om att 

bygga ut välfärden. 

Många reformer handlar om för-

bättringar inom vården. Reformerna    

kommer att göra skillnad för många, 

framförallt för kvinnor, unga och barn. 

Avgiftsfri mammografi, avgiftsfria    

preventivmedel till unga och en stor 

satsning på ungas psykiska hälsa är 

några av de viktiga välfärdsreformer som Vänsterpartiet 

har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. 

Vi tar steg i välfärdsbygget som inte har tagits förut och vi 

ser att det gör  skillnad för sjukvården i Kalmar län. 

Gratis medicin för barn: Ingen ska behöva välja mellan att 

köpa medicin eller att köpa vinteroverall till sitt barn.   

Därför är vi glada över att nu efter nyår så är medicin, 

inom läkemedelsförmånen, gratis för alla barn upp till 18 

år. 

Glasögonbidrag till alla barn med behov: Alla landsting 

har ett glasögonbidrag för barn upp till 7 år. Från första 

mars har detta utökats genom en satsning som ger alla 

som behöver glasögon upp till 19 år glasögonbidrag,  

oavsett var i Sverige de bor. 

Riktade satsningar på kvinnors hälsa: Hälsa är en klass-

fråga. Kvinnor med endast grundskoleutbildning är den 

grupp som haft sämst hälsoutveckling. Det är också så 

att kvinnors hälsoproblem som till exempel stress och 

hjärtproblem upptäcks för sent, det ska vården blir bättre 

på att fånga upp. 

Avgiftsfri mammografi: Bröstcancer är den vanligaste 

cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden och den 

ökar dessutom. Samtidigt som bröstcancer blir vanligare, 

ökar chansen att överleva sjukdomen. Ungefär hälften av 

alla fall av bröstcancer upptäcks vid screening med  

mammografi. För att nå ännu fler kvinnor görs därför en 

satsning på avgiftsfri mammografi från 1 juli 2016. 

Förbättrad förlossningsvård: Vi vill arbeta för en säkrare 

och tryggare förlossningsvård och kom därför överens 

med regeringen om en riktad satsning. Satsningen inne-

bär även andra insatser för att förbättra kvinnors hälsa för 

att få en mer jämställd hälso- och sjuk-

vård. 

Satsning på ungas psykiska hälsa: 

Enligt SCB har unga i åldrarna 16-24 år 

med sömnproblem, oro eller ångest 

ökat från 7-8 procent på 80-talet till 

över 20 procent. Därför är det viktigt att 

satsa så att det blir lättare för unga att 

söka och få hjälp i tid. 

Avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år: Idag ges avgifts-

fri tandvård till och med 19 år. 1 januari 2017 höjs ålders-

gränsen till 21 år och i ett andra steg höjs gränsen till 23 

år. Grunden för en god tandhälsa läggs tidigt i livet men 

många unga vuxna slutar på grund av osäker ekonomi att 

besöka tandvården. Den förebyggande tandvården blir 

ännu viktigare när de inte längre har tillgång till fri tand-

vård. 

Avgiftsfria preventivmedel upp till och med 20 år: Sverige 

har fortfarande ett högt antal oönskade graviditeter. Ett 

sätt att förebygga detta är att subventionera preventiv-

medel för ungdomar och unga vuxna. Förslaget gäller 

från 1 januari 2017 och omfattar preventivmedel som 

ingår i läkemedelsförmånen 

Avgiftsfri öppenvård från 85 års ålder: Att det inte kostar 

något att besöka öppenvården för den som är 85 år och 

äldre är ingen nyhet i Kalmar län. Här är detta redan  

genomfört. Det var nämligen härifrån som man fick idén. 

Nu blir detta verklighet i hela landet från och med den 1 

januari 2017. 

Linda Fleetwood, landstingsråd (V) 

(V) gör skillnad för sjukvården 


