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Vänstermiljarder ger rejält tillskott till landstinget - 

85 miljoner extra till vården! 
Vänsterpartiet har fått igenom sitt av-

görande krav på 10 välfärdsmiljarder i    

budgetförhandlingarna med regeringen. 

Nu kan kommunerna och landstingen 

anställa tusentals fler i framförallt     

vården, förskolan och omsorgen. För 

landstinget i Kalmar län innebär detta 85 

miljoner kronor för 2017. Det innebär ett 

mycket viktigt tillskott. 

– Dessa 85 miljoner kronor kommer     

verkligen till användning i vårt landsting. Vi 

är tacksamma för varenda krona. Allt för att 

göra välfärden tryggare och bättre, säger 

landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

– Behoven är stora. Det behövs paramedicinare inom 

psykiatrin, vi behöver fler barnmorskor, vi behöver öka 

den asyl och interkulturella kompetensen inom psykiatrin 

och vi behöver mer arbetsfinansierad utbildning. Sen 

skulle jag gärna se att vi startade ett projekt med förkor-

tad arbetstid inom någon verksamhet. 

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent 

och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget 

kommer att läggas på riksdagens bord i höst. 

– Med de 10 miljarderna tar Sverige viktiga steg i rätt 

riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här 

visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet 

får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla 

den välfärd vi alla behöver, säger Linda Fleetwood. 

Nu är upphandlingen av länets busstrafik klar. Inför upphandling-

en stod Vänsterpartiet tydligt bakom Kommunals krav. Det innebär 

att bussförarna nu har rätt till kollektivavtalslika villkor, meddelar-

skydd och, inte minst, så ska de vinnande bolaget ta över          

befintliga förare. 

När busstrafiken i länet upphandlades så innehöll den tydliga krav:  

• alla större paket ska ha krav på övertagande av personal vid byte 

av entreprenör 

• all personal ska anställas under kollektivavtalsliknande former 

• meddelarskydd för entreprenörens personal ska gälla 

- Det känns som en stor arbetsrättslig framgång att våra krav nu blir         

verklighet, säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

Arbetsrättslig framgång vid upphandling 



Nytt från landstinget 
Landstingets arbete uppmärksammades 

Vid den internationella kvalitets- och patientsäkerhetskonferensen i 

Göteborg 12-15 april  uppmärksammades fyra av de framgångsrika 

förbättringsarbeten som genomförts i Landstinget Kalmar län  

Trycksår - Idag har landstinget, tack vare ett långsiktigt arbete, lägst 

andel trycksår i landet. 

Vårdhygien - I Kalmar län sker nu ett samarbete mellan landstinget, 

regionförbundet och kommunerna för att genom utbildning minska 

smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 

Sveriges bästa sjukhusmat - Satsningen på Sveriges bästa sjukhus-

mat startade i slutet av 2012 och resulterade i att patienterna 2014 

rankade maten på sjukhusen i Kalmar län som bäst i landet.  

Akutteam Mönsterås - Idag finns ett akutteam som arbetar med korta 

insatser i ett högt tempo. Följden är att tillgängligheten för akuta      

patienter ökat med 20 procent samtidigt som den också blivit bättre för 

kroniska patienter. 

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. 

Landstinget har nu tagit det efterlängtade be-

slutet om  nybyggnation av psykiatrilokaler. Alla 

nya psykiatrilokaler ska ligga vid sjukhusen för 

att ge större möjligheter till samverkan och 

bättre somatisk vård för de psykiskt sjuka.  

- Det handlar inte bara nya lokaler utan även 

om nytt innehåll och nya arbetssätt, säger 

landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

Gott exempel sprids 

Asylsökande har redan rätt enligt lagen att få en  hälso-

undersökning. Hälsoundersökningen är frivillig, men i princip 

alla som får erbjudandet om hälsokontroll tar det. I Lands-

tinget i Kalmar län hälsoundersöktes nästan 90% av de asyl-

sökande under 2014. Det är mycket bättre än övriga landet där 

man i snitt ligger på ungefär hälften så mycket. 

- Det är nästan omöjligt att nå alla. Det är inte ovanligt att när vi 

skickar ut kallelsen så har den kallade flyttats till ett boende i en 

annan del av Sverige utan att vi vet om det. Men av de som kallas 

kommer så gott som alla, säger chefen för asyl och flyktinghälso-

vården, Ann Arvidsson. 

Att man lyckas så väl här i länet är något som uppmärksammas av 

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som lyfter asylsjuk-

vårdens arbetssätt som ett gott exempel för andra landsting att ta 

efter. 

Den stationära mottagningen för länets asyl- och flyktinghälsovård 

finns i Hultsfred men mottagningen arbetar mycket mobilt. Det är 

en av framgångsfaktorerna man gärna lyfter fram. 

Kulturpengar till 
nya verksamheter 
Astrid Lindgrens Näs, Boda The Glass Factory 

och Rockarkivet som får 400 000 kronor      

vardera i nya anslag. Verksamheterna får även 

ett långsiktigt utvecklingsuppdrag. Det beslöt 

den nya kulturnämnden vid sitt senaste      

sammanträde. 

Samtidigt ska möjligheterna till statlig med-

finansiering undersökas. 

– Dessa institutioner är 

viktiga för vårt lands   

kulturhistoria. Ett stort 

nationellt intresse borde 

finnas för dessa verk-

samheter i Kalmar län, 

säger Vänsterpartiets 

ledamot Anders     

Svensson. 



Landstinget i Kalmar län har en  budget  på 

nästan sju miljarder kronor under           

kommande år. Det är en enorm summa! Men 

vad går då dessa pengar till? 

I diagrammet till vänster ser man hur de olika 

kostnaderna ungefär fördelar sig. Mer än     

hälften, 52%, går exempelvis till personal-

kostnader, medan ungefär en tiondel går till 

läkemedel. Ungefär lika mycket går till trafiken. 

- Vi vill ha ordning på ekonomin. Trots att      

nästan hela landstingssverige har det svårt nu 

så visar Landstinget i Kalmar län på ett över-

skott för elfte året i rad. Det innebär att vi kan 

fortsätta satsa på nödvändiga nybyggnationer 

inom bland annat psykiatrin, säger Vänster-

partiets landstingsråd Linda Fleetwood. 

Vad går landstingets pengar till? 

 Mycket av det gemensamma majoritetsarbetet har 

under vårens fokuserats på de politiska riktlinjerna 

som ska visa den politiska inriktningen för           

kommande period. Dessa riktlinjer har nu lämnats till 

tjänstemännen på landstinget för att införlivas och 

förverkligas i det           

kommande budgetarbetet. 

Landstingsrådet Linda      

Fleetwood är nöjd med de 

satsningar som görs. 

- Bland annat vill vi att sjuk-

vården ska flyttas närmare 

patienterna med satsningar 

på e-hälsa och modern    

teknik. 

Landstinget i Kalmar län är 

välskött men det saknas inte 

utmaningar: ekonomin,     

bemanningssituationen,   

tillgängligheten och arbetet med att utveckla e-hälsa är 

några. 

Samtidigt är förutsättningarna goda med förbättrade   

medicinska kvalitetsresultat år efter år, bland Sveriges 

kortaste vårdköer och nöjdaste patienter och den högsta 

effektiviteten inom sjukvården i landet. Samt, inte minst, 

elva år av ekonomiska överskott, stora miljard-

investeringar och ökade statsbidrag 

Det senaste årens flyktingmottagande gör att landstinget 

föreslås göra en samlad behovsanalys för att se hur de 

ökande vårdbehoven, inom exempelvis psykiatrin och 

smittskydd, ska mötas. För att förbättra folkhälsan bland 

asylsökande och nyanlända föreslås en modell med   

hälsokommunikatörer och hälsoskola.  

- Hälsokommunikatörerna 

ska kunna tala svenska och 

ytterligare språk som är  

vanliga bland de nyanlända. 

De ska ha hälso- och sjuk-

vårdsrelaterad utbildning och   

kulturkompetenser som   

underlättar arbetet med   

informationsspridning och 

dialog kring hälsa, säger 

Linda Fleetwood om        

förslaget.  

Landstingets arbete med att 

rekrytera egna medarbetare, 

ska fortsätta att prioriteras. 

Kostnaderna för bemanningsbolag ska halveras. Arbetet 

ska ske brett, alltifrån att erbjuda alla anställda heltider, 

förbättra arbetsmiljön och ta fram en plan för att minska 

sjukskrivningarna till att erbjuda fler medarbetare att få 

betald specialutbildning. 

– Vi vill erbjuda specialistutbildningar inom fler områden 

för att fortsätta utveckla yrkesrollerna, exempelvis bland 

undersköterskorna. Landstinget ska vara en attraktiv  

arbetsgivare, avslutar Linda Fleetwood. 

Riktlinjerna för budgeten klara 



 


