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Vänstermiljarder ger 
satsningar i landstinget 
Med hjälp av över 30 miljoner i satsningar ska vården 

fortsätta utvecklas de kommande åren. Det beslöts 

när landstingsfullmäktige efter tio timmars debatt 

antog majoritetens förslag till landstingsplan för 2017

-2019 och budget för 2017. Nöjda invånare, god hälsa 

bland medborgarna, arbetsplatser som är attraktiva 

och utvecklande och god ekonomisk hushållning är 

landstingets fyra övergripande mål som går igen i de 

satsningar som nu ska göras.  

Det är tack vare Vänstermiljarderna som Vänsterpartiet 

drivit igenom i förhandlingarna med regeringen som 

dessa satsningar nu kan göras. Även andra Vänsterparti-

satsningar syns i budgeten. Inte minst satsningar på  

kvinnors hälsa, med bland annat gratis mammografi,  

förstärkt primärvård för de kvinnor som har sämst hälsa 

och ökade resurser till förlossningsvården.  

Trots Vänstermiljarderna och andra viktiga satsningar så 

krävs det betydligt mer för att säkra en god vård på sikt. 

Efter de borgerliga årens alla skattesänkningar så upp-

lever nu hela landstingssektorn en i grunden försämrad 

ekonomi. För att undvika strukturella besparingar krävs 

noggranna prioriteringar och effektiviseringar. Budgeten 

bygger därför vidare på det som är kännetecknet för vårt 

landsting: kvalitén i fokus och systematiska förbättringar. 

Budgeten innehåller fem huvudområden: 

Rekrytering och ambitionen att ha en av Sveriges bästa 

arbetsplatser. Vi tillför elva miljoner kronor och föreslår: 

en strategi för personal- och kompetensförsörjning, fler 

AT-platser och PTP-psykologtjänster, fler utbildningsan-

ställningar, en ny utbildningsenhet vid Vimmerby hälso-

central, utbildning i yrkessvenska för nyanlända,         

erbjudande om heltid och beslut om en handlingsplan för 

att minska sjukskrivningarna. 

Ökade resurser till primärvården med över åtta miljoner 

kronor. Vi vill stärka primärvårdens roll i sjukvårds-

systemet. Vården behöver flyttas närmare patienterna 

och fokus ligga på förebyggande arbete, trygghet och på 

att bättre utnyttja digitaliseringen i vården. 

Prioritera att förbättra livet för kroniker och gruppen mest 

sköra äldre. Ett mobilt team på geriatriken ska införas på 

Länssjukhuset i Kalmar, ett pilotprojekt i Borgholm startas 

för att ge mer vård i hemmet och en ny äldrevårdsenhet 

på akuten tillskapas i Kalmar. Därtill satsas det två     

miljoner kronor på hälsosamtal för äldre personer över 75 

år som har en geriatrisk riskprofil. 

Arbetet för att nå en köfri vård fortsätter. Fler              

standardiserade vårdförlopp inom cancer och psykiatrin 

införs. Vid Länssjukhuset i Kalmar ska verksamheten 

med robotassisterad kirurgi starta i mitten av nästa år. 

Nya medel tillförs så att patienterna lättare ska nå fram till 

1177. 

Psykiatrin utvecklas brett. Hela primärvårdens uppdrag 

inom första linjens psykiatri ska in i Hälsoval 2018. Vi vill 

utreda om patienter med självskadebeteende ska kunna 

välja självvald inläggning samt göra en översyn av ålders-

gränsen inom barn- och ungdomshälsan. Två miljarder 

kronor investeras i nya lokaler för psykiatrin i hela länet. 



Privatisering hotar 

patientens behov 
Under många år har 

vi sett hur en        

omfattande         

privatiseringsvåg 

har drabbat den 

svenska sjukvården. 

Inte minst i          

borgerligt styrda 

landsting. I      

Stockholms läns 

landsting har detta 

systemskiftet gått 

allra längst och även specialistvården     

privatiseras nu för fullt. Utgångspunkten är 

att vinstintresset ska vara motorn för      

utvecklingen av sjukhusvården.  

Detta leder till att den samlade vården styckas 

upp och ersätts med vårdgallerior med olika 

aktörer att välja på för varje specialitet. Det 

innebär att den sammanhållna vårdkedjan 

splittras och kraven på den enskilde patienten 

att själv välja rätt blir stora. När helheten för-

svinner från sjukhusen blir det ditt eget ansvar 

att inte välja fel väg i vården. 

I Kalmar län har frågan om privatisering av 

sjukhusvården pågått sedan början av 2000-

talet. Efter valet 2002 försökte den              

kristdemokratiskt ledda landstingsmajoriteten 

privatisera Västerviks sjukhus. Privatiseringen 

misslyckades, men viljan bland borgerliga   

politiker att sälja ut vården i Kalmar län till   

privata intressen har inte avtagit.  

Det är inget de pratar högt om. Allmänhetens 

motstånd mot att vinstjakt ska styra vården är 

kompakt i Kalmar län. Men i landstingsalliansen 

senaste förslag till landstingsplan kan man läsa 

hur de vill bryta ut vissa delar av sjukhusvården 

och överlåta den i privata händer. Även i vårt 

landsting vill de påbörja resan mot vårdgallerior 

och en splittrad sjukvård. 

När du är i behov av specialistvård är du 

kanske som allra mest utsatt. Då ska du inte 

behöva fundera på om du riskerar att välja fel. 

Vi avvisar därför helt idén om att stycka upp 

vården och inrätta vårdgallerior. Vi vill istället 

fortsätta arbetet med att stärka vårdkedjorna 

och en så sammanhållen vård som möjligt – 

där det är DU som står i centrum.  

Lena Granath (V) 

Vänsterpartiets landstingsledamöter, Anders Svensson, Linda         

Fleetwood, Lena Granath och Leif Svensson, är nöjda efter att     

landstingsbudgeten har debatterats och fastslagits under två dagars 

landstingsfullmäktige.  

- Vi vill ha en sjukvård som fungerar för alla, inte bara för de som kan 

ta för sig. Med den här planen fortsätter vi göra skillnad och minskar 

hälsoklyftorna mellan klass och kön, sa landstingsrådet Linda         

Fleetwood (V) i sitt inledningsanförande. 

Även övriga ledamöter var aktiva i debatten. Bland annat var Lena  

Granath uppe i kollektivtrafiksfrågor, Leif Svensson diskuterade            

bemanningsföretag och Anders Svensson talade sig varm för en fri och 

oberoende kultur. 

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V) inledde i slutet av november  

konferensen Tillsammans för jämlik hälsa hos barn och unga i Kalmar 

län. Konferensen arrangerades av bland annat landstinget och är tänkt 

att bli ett avstamp för att hälso- och sjukvården för barn och unga i  

Kalmar län ska bli mer jämlik. 

Det blev en dag full med inspiration och goda exempel från olika kom-

muner och organisationer. Mötesdeltagarna konstaterade, bland an-

nat, att barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser 

har sämre förutsättningar när det gäller hälsoutvecklingen. 

 

 



 

Det var en nöjd Linda 

Fleetwood, lands-

tingsråd med ansvar 

för psykiatrin, som 

äntligen fick se      

beslutet om att bygga 

nya psykiatrilokaler i 

länet klubbas under 

landstingsfullmäktige. 

- Äntligen! Nu har vi 

tagit beslutet!         

Beslutet som äntligen 

ska ge patienterna 

inom psykiatrin bra 

och läkande vård-

miljöer! Beslutet som äntligen ska ge medarbetarna i 

psykiatrin bra arbetsmiljö! Beslutet som äntligen ger 

en god förutsättning till jämlik psykiatrisk vård i    

länet!  

Beslutet innebär att det ska byggas nya psykiatrilokaler i 

Kalmar, Oskarshamn och Västervik som ska samla och 

samordna den psykiatriska kompetensen och ge bättre 

förutsättning för patienten att vara i centrum och vara 

involverad i sin egen vård. Det blir en ökad trygghet och 

säkerhet och ett viktigt närmande till övriga hälso- och 

sjukvården. Det ökar möjligheten att förbättra exempelvis 

hjärt- och kärlsjukvården för psykiskt sjuka och att      

psykiatrin ses som en 

naturlig del av vården. 

Vilket i sin tur kan mot-

verka och minska          

fördomar om psykisk     

sjukdom. 

Patienterna kommer att 

mötas av välkomnande 

och varma lokaler med 

omsorgsfullt utformade 

inne- och utemiljöer. Inte 

att förglömma är att en 

procent av bygg-

kostnaden avsätts för 

konstnärlig utsmyckning!  

Patienterna kommer att få egna rum med egen toalett, 

tillgång till tysta rum eller rum med musik. Det kommer 

också ge möjlighet till självvald   inläggning. 

Våra medarbetare kommer få en attraktiv arbetsplats där 

de kan samverka kring patienterna och dela med sig av 

sina kompetenser. De kommer att ha flera gemensamma 

mötesplatser i form av gemensam entré, konferensrum, 

föreläsningssalar, utbildningslokaler, omklädningsrum 

och personalmatsal. Det ger fantastiska möjligheter till 

synergieffekter, samverkan och vårdutveckling.  

Äntligen - nya psykiatrilokaler! 

Nytt från landstinget 
Försök med digitala vårdmöten 

Ett försöksprojekt med digitala vårdmöten har inletts vid fyra av länets 

hälsocentraler; Mönsterås, Mörbylånga, Emmaboda och Kvarnholmen. 

Under testperioden erbjuds patienter vid vissa typer av återbesök ett 

digitalt vårdmöte där hen får träffa vårdpersonal genom video istället 

för att åka till hälsocentralen. 

Digitala vårdmöten är ett sätt att öka tillgänglighet till hälso- och sjuk-

vården. Mötet journalförs precis som vid ett fysiskt besök. Att hela  

lösningen är integrerad i befintliga system är unikt för Landstinget i 

Kalmar län och en fördel eftersom det innebär enklare hantering för 

vårdpersonalen. 

Hög tillgänglighet till psykiatrin 

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet. 

Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som haft den allra 

högsta tillgänglighet till första besök. Barn- och ungdomspsykiatrin fort-

sätter att visa upp hög tillgänglighet. I oktober fick alla patienter tid för 

ett första besök inom 30 dagar. Alla fick också tid till fördjupad ut-

redning eller behandling inom 30 dagar. När det gäller tillgängligheten 

till vuxenpsykiatrin fick 91 procent av patienter tid inom 60 dagar. 

Att vara ute och praktisera i vårdens olika 

verksamheter är en viktig del av uppdraget 

anser landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

Här är hon på PIVA (psykakuten) i Kalmar för 

att hänga med när kvällsskiftet gör sitt pass. 

 



Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Vad är på gång hos landstings-
vänstern just nu? 
Nu när höstens intensiva arbete med budgeten är avslutat med att den klubbade 

svid landstingsfullmäktige, så går landstingsarbetet ner något i tempo. I januari 

drar sen arbetet igång med att fastställa de riktlinjer som ligger till grund inför 

kommande års budget och plan. 

Samtliga träffar med länets brukarföreningar är också klara. Att träffa dem är ett 

värdefullt inslag som pågått under många år. Nu sammanställs de synpunkter 

och annat som kommit fram för att dels tas med i arbetet med riktlinjerna men 

också för att tas med när vi i vår gör en rad verksamhetsbesök. 

Under decembers 

första dag hölls årets 

sista styrelsemöte i 

Regionförbundet. Bland 

annat fastställdes   

verksamhetsplan och 

budget för det         

kommande året – inga 

överraskningar.       

Regionförbundet har en 

solid egen kassa och 

de flesta verksamhets-

delar går plus minus 

noll år efter år.  

Stora delar av ekonomin handlar om att hantera miljon-

projekt, Bland annat EU:s strukturfonder och tillväxt-

verkets projekt, och dessa ”får” inte gå med underskott. 

Är pengarna slut så är de! Ett problem som vi ofta      

diskuterat är att kommuner och företag ofta är dåliga på 

att söka alla de projektmedel som är möjliga. Har du en 

spännande projektidé som kommunen har svårt att    

finansiera så hör gärna av dig till Regionförbundet! 

 

Under styrelsemötet beslutades också att sjösätta två 

olika framtidsprojekt; dels Kompass 2017-18 som är ett 

samarbete kring socialtjänsten mellan länets kommuner, 

dels Unga i samverkan 2017-19 som är ett samarbete 

kring ungas tillvaro i länet. Det senare handlar bl a om 

genomförandet av den stora nationella enkäten LUPP, 

som säger mycket om ungas delaktighet och inflytande. 

Viktig läsning för oss folkvalda. Vill du veta mer så hör av 

dig till mig. 

Till sist beslutade vi om två planer som kan bli viktiga för 

framtiden i länet. Först en plan för hur vi kan utveckla 

”arbetsintegrerande sociala företag” i Kalmar län. Därefter 

beslutades om en ny inriktning på den regionala infra-

strukturplanen – en viktig plan för oss vänsterpartister 

som är den kraft som alltid arbetar för kollektivtrafik och 

miljövänliga transporter, mer och tydligare än andra. 

Till sist kan jag också berätta att partikamraten Lena  

Granath från Oskarshamn, nu enhälligt valdes till att   

ersätta mig i arbetsutskottet från och med årsskiftet. Jag 

ser utnämningen som ett erkännande av såväl partiets 

arbete som Lenas kompetens och erfarenhet, då platsen i 

au förhandlats fram tillsammans med majoriteten i   

landstinget. Lycka till Lena – det här blir jättebra! 

Rapport från Regionförbundet 

Ragnar Olsson (V) 

 


