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En av Vänsterpartiets viktigaste frågor blir verklighet - 

Äntligen införs rätt till heltid! 
En av de viktigaste frågorna på 

svensk arbetsmarknad är rätt till 

heltid. Det sker just nu små steg i 

rätt riktning efter att t.ex.         

Kommunal och Handels fått in nya 

skrivningar i kollektivavtalen.   

Rätten till heltidsarbete är en   

central fråga för jämställdheten 

mellan kvinnor och män. En över-

väldigande majoritet av dem som 

arbetar deltid är kvinnor och det är 

i stor utsträckning ofrivilligt.  

Vänsterpartiet arbetar för att ge alla 

rätt till heltid. I väntan på att vi fixar 

detta på nationell nivå driver vi frågan i kommuner och 

landsting. Som offentliga arbetsgivare ska vi alltid sträva 

efter att vara ett föredöme på svensk arbetsmarknad. 

Därför har arbetet med att införa rätt till heltid i landstinget 

varit en prioriterad fråga för Vänsterpartiet.  

– Det här är en fråga som vi har arbetat med länge, säger 

en nöjd Ragnar Olsson, Vänsterpartiets representant i 

Personaldelegationen.  

– För att fler kvinnor ska få en lön 

som det går att leva på och en  

pension värd namnet har vi arbetat 

för att heltid ska vara norm. Att alla 

erbjuds den möjligheten är en väldigt 

viktig jämställdhetsreform och det är 

viktigt i vårt mål att skapa ett jämlikt 

Kalmar län. 

Landstinget står dessutom inför stora 

utmaningar i form av ökade vård-

behov, krav på ett bättre resurs-

utnyttjande och en betydande     

generationsväxling. Det behövs ett 

långsiktigt, strukturerat och mål-

medvetet arbete med insatser för att locka och rekrytera 

nya medarbetare och behålla och utveckla dem som  

redan är anställda. 

Därför är glädjen såklart stor över beslutet att införa rätt 

till heltid för alla anställda. Från första oktober kan alla 

anställda begära att få heltid och inom sex månader ska 

man ha blivit erbjuden det. Målet är att erbjudande om 

heltid helt är infört 2018. 

eHälsomyndigheten till Kalmar! 

”För Vänsterpartiet har det i                 

förhandlingarna med regeringen varit  

viktigt att nya myndighetsfunktioner     

lokaliseras utanför Stockholms län. Det 

är bra att regeringen nu genomför det 

som vi har kommit överens om.” 

Håkan Svenneling (V), landsbygdspolitisk talesperson, om beslutet att    

eHälsomyndigheten ska etableras i Kalmar 

”För att fler kvinnor 

ska få en lön som 

det går att leva     

på och en        

pension värd    

namnet har vi     

arbetat för att     

heltid ska vara 

norm.” 



Ett livsviktigt beslut 
Onsdagen 25 maj 2016 är en dag att komma ihåg. Det är nämligen dagen 

då det livsviktiga beslutet togs i riksdagen om att screening för bröstcan-

cer, så kallad mammografi, ska bli avgiftsfri i alla landsting. Tacka Väns-

tern för detta! Det är nämligen efter krav från Vänsterpartiet i budgetför-

handlingarna med regeringen som detta nu blir verklighet. 

Det här är en jätteviktig satsning. Kvinnor som lever på marginalen prioriterar 

ofta bort sin hälsa. En hundralapp kan vara avgörande när man måste välja 

mellan att köpa skor till barnen eller låta undersöka brösten. Avgiftsfri mammo-

grafi är ett sätt att sänka tröskeln för de kvinnor som idag väljer bort regelbun-

den undersökning av brösten. Det handlar i slutändan om människoliv. 

Vänsterpartiets satsning kommer att ge alla kvinnor mellan 40 och 74 år möjlig-

het att minska riskerna för bröstcancer genom att låta undersöka sina bröst. 

Utan att det kostar något. Ju fler som gör den här undersökningen, desto fler 

fall av cancer kan sjukvården upptäcka i ett tidigt skede. Det här är en viktig 

seger för alla oss som tror på en jämlik hälsa. 

Trots att Vänsterpartiet inte ens sitter i regeringen så har vi alltså lyckats driva 

igenom denna viktiga satsning. I riksdagen säger däremot samtliga borgliga 

partier nej till avgiftsfri mammografi i sina skuggbudgetar. 

Linda Fleetwood (V), landstingsråd 

Utbildning för jämställd 

verksamhet 

Vänsterpartiet har det politiska ansvaret 

för jämställdheten i landstinget och det 

ger resultat. Äntligen har landstinget nu 

en färdigutbildad jämställdhetsstrateg 

och under våren har landstingets 

högsta chefer fått en uppskattad ut-

bildning i jämställd verksamhet och 

vård. Detta följs upp i november med 

jämställdhetsutbildning för politiker och 

andra nyckel-personer i landstingets 

verksamheter. Verksamheterna börjar 

också att titta på den könsuppdelade 

statistiken som förs, för att upptäcka 

oskäliga skillnader och i psykiatrins   

verksamhetsplan har de tagit fram fyra 

arbetsområden som de ska jobba med 

för att ge   jämställd vård.  

Regionfrågan 

Beslut har tagits i alla tolv               

kommunerna, regionförbundet och 

landstinget för att vi ska bilda en     

Regionkommun 2018. Nu måste vi i 

partiet titta på hur vi tycker att den   

politiska organisationen ska se ut. 

Samtidigt pågår nu, intensivare än  

någonsin, förberedelser för en stor-

region 2019. Den kartan som är      

föreslagen är Småland och Öster-

götland. Alla partier i länet förutom SD 

och Moderaterna som är oense inom 

partiet, är ganska överens om att vi har 

mer att vinna på en förstoring än vad vi 

har att förlora. Partiet centralt har ju 

sagt sig positiva till regionförstoringar 

redan 2019 men därmed inte sagt att 

alla håller med.  

- Vår ingång är att oavsett om vi gillar 

det eller inte måste vi vara förberedda 

om riksdagen klubbar igenom ett be-

slut. Vi har träffats i omgångar med 

partiföreträdare från vår tilltänkta region 

och nationellt, säger landstingsrådet 

Linda Fleetwood 

Det märks tydligt att det är ganska stora 

skillnader på hur mycket Vänsterpartiet 

har blivit medbjudna på möten om vad 

Indelningskommitten har kommit fram 

till och varför. I vårt län har Vänster-

partiet haft god insyn från första början 

vilket ger oss en mycket bättre chans 

att göra ett bra jobb.  

Nya psykiatrilokaler på gång 

Landstinget satsar på att 

bygga nya psykiatrilokaler i 

hela länet. När landstings-

rådet Linda Fleetwood (V), 

med ansvar för psykiatrin, 

var i Vimmerby så passade 

hon på att tillsammans med 

lokala partikamrater titta på 

hur bygget i Vimmerby fort-

löper. 



 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

 

Nivåstrukturering - vad 

betyder det? 
Nu är den nationella nivåstruktureringen 

igång. Vänsterpartiets landstingsledamot 

Lena Granath förklarar vad det betyder. 

Det innebär nu att man strukturerar upp den 

nationella specialistsjukvården med fokus på 

cancervården. Än har det inte på något sätt 

drabbat vårt län men i nästa steg kommer även 

den regionala cancervården att nivå-

struktureras.  

Det finns ett förslag att kraftsamla operationer 

så att minst 50 stycken ska göras för allra 

största patientsäkerhet. Det kan bli så att en del 

operationer flyttas från Kalmar länssjukhus till 

Linköping. 

Sjukhusen i vårt län försöker också se över hur 

de kan kraftsamla så att vissa saker bara görs 

på ett av sjukhusen men om något tas från ett 

sjukhus ska något annat ges så att uppdragen 

inte minskar. Detta är viktigt för då har vi större 

möjlighet att behålla vården i vårt län.  

Vad är på gång hos landstings-
vänstern just nu? 

Landstingspolitiken går nu efter vårens hets in i en betydligt lugnare period. Pla-

neringen inför höstens brukarträffar är klar och inbjudningarna har skickats ut. 

Ännu blir det dock inte ledigt. Landstingsmajoriteten har bland annat sitt årliga 

seminarie under Almedalsveckan där landstingsrådet Linda Fleetwood deltar för 

Vänsterpartiet.  

Den 17 augusti drar sen landstingsgruppen igång sitt arbete igen med en studie-

resa till Göteborg. Där blir det studiebesök och en massa information om en rad 

spännande frågor som vi förhoppningsvis kan använda i vårt fortsatta arbete. 

Bland annat blir det är ett studiebesök på Mölndals sjukhus och deras försök 

med sex timmars arbetsdag inplanerat. 

Lyckat panelsamtal om folkhälsa 

Den 14 juni anordnades ett 

panelsamtal i Oskarshamn, om 

folkhälsans utveckling och 

framtid. I panelen fanns före-

trädare från ABF, Shalom fält, 

landstinget, samt Smålands-

idrotten. Illusionisten Mike 

stod för det mycket upp-

skattade kulturinslaget. 

Samtalsledare skulle ha varit 

Karin Rågsjö, riksdagsledamot 

(V) och folkhälsopolitisk tales-

person. Dessvärre blev hon sjuk 

och ersattes därför av landstings-

gruppens politiska sekreterare 

Kaj Raving. 

Syftet vara att sätta fokus på folkhälsa och visa att politiska beslut gör 

skillnad, något som panelen var helt överens om att så är fallet. Kvällen 

inleddes med en beskrivning av läget i Sverige idag och Kalmar län.  

Sedan fördes ett samtal kring hur och varför man bör arbeta med folk-

hälsa och hur paneldeltagarna, utifrån respektive perspektiv, kan bidra 

för att åstadkomma bästa möjliga folkhälsa. 

Tjänar vi verkligen något på bättre folkhälsa? frågade Kaj Raving lite 

provocerande. Ja! var det eniga svaret från panelen. 



 Som landstingsråd med ansvar för bland annat     

psykiatri och folkhälsa har Linda Fleetwood dragit 

igång ett omfattande arbete för att minska antalet 

självmord i länet. Kalmar län hade år 2014 den högsta 

andelen självmord i landet bland män. Med anledning 

av detta har landstinget i Kalmar län sedan dess   

arbetat aktivt på en mängd områden inom såväl    

psykiatrin som folkhälsoområdet för att minska    

antalet självmord i länet. 

– Det kommer ta tid att vända på siffrorna och det kräver 

samverkan mellan många aktörer. Bara 40% av de som 

begår självmord har sökt vård innan och ett viktigt mål är 

att nå alla de som inte söker vård. 

Sedan hösten 2014 har ett omfattande arbete genomförts 

att i samverkan med kommuner, myndigheter, frivillig- 

och brukar/anhörigorganisationer ta fram ett läns-

övergripande handlingsprogram med brukarperspektivet i 

fokus. Handlingsprogrammet har som tydlig målsättning 

att halvera antalet självmord och självmordsförsök till år 

2025 genom ökad samverkan i länet, kompetenshöjande 

insatser, riktade insatser samt samordning i det akuta 

läget vid hot om suicid. Handlingsprogrammet har emot-

tagits mycket väl i länet men även lyfts som ett gott ex-

empel nationellt av Suicide Zeros generalsekreterare 

Alfred Skogberg. 

– Konkreta aktiviteter från handlingsplanen har redan 

påbörjats. Bland annat anordnade landstinget i Kalmar 

län i slutet av januari 2016 en instruktörsutbildning i första 

hjälpen till psykisk hälsa, säger Linda. 

Kalmar län har nu 22 instruktörer som i sin tur har börjat 

utbildning av personal inom bl.a. äldreomsorgen, elev-

hälsan, socialförvaltningen, folkhögskolorna och Linné-

universitetet. Sedan utbildningen i januari har mer än 200 

första hjälpare i vårt län utbildats i att se tidiga tecken på 

psykisk ohälsa/självmordsnära personer, hur man      

bemöter och uppmuntrar till hjälp samt har kunskap om 

vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. 

Sedan 2014 pågår även inom Psykiatriförvaltningen ett 

lokalt förbättringsarbete, Grupp 51, vars syfte var att  

undersöka och få kunskap kring problematiken med anta-

let suicid i länet under 2012. Det har gruppen nu gjort 

genom att ta del av samtlig sjukvårdskontakt som fanns 

att tillgå i sjukvårdens datajournalsystem från 2006 och 

framåt och utifrån detta värdera om det fanns möjliga 

åtgärder för att förbättra omhändertagandet av suicidnära 

patienter.  Kunskapsvinsterna med detta projekt är att vi 

kan dra lärdom från vårt eget närområde genom att göra 

en    retrospektiv journalgranskning och utifrån detta få       

möjlighet att rikta suicidpreventiva insatser. 

Under våren 2016 införde Psykiatriförvaltningen också 

SPiSS – suicidprevention i svensk sjukvård, för samtliga 

medarbetare. Det är en webbaserad utbildning som 

handlar om att träna upp kommunikation och beteende i 

situationer där personalen möter suicidnära patienter. 

Målet är att primärvårdsförvaltningen ska ta del av      

programmet för att åstadkomma en generell kompetens-

höjning inom området. 

– För att förebygga självmord måste samhällets alla   

aktörer och invånare stärkas i budskapet att våga prata 

om psykisk ohälsa och att det finns hjälp att få. För att 

lyckas med detta krävs att planerade utbildningsinsatser 

genomförs, att riktade insatser utformas och att vi fort 

sätter mäta och följa utvecklingen, säger Linda. 

Satsningar för färre självmord 


