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V fixade miljoner till     
länets förlossningsvård 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med    

regeringen fått igenom en satsning på 500 miljoner 

kronor till bättre förlossningsvård. Satsningen finns i 

den kommande vårändringsbudgeten. Det ger ett 

tillskott på drygt 12 miljoner kronor för Kalmar län. 

Leif Svensson är Vänsterpartiets ledamot i Sjukvårds-

delegationen och är givetvis nöjd med satsningen. Det är 
en viktig satsning för att säkerställa trygga och säkra  
förlossningar för alla menar han. 

– 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, inte minst när det gäller kompetens-

försörjningen. 

Vänsterpartiet vill prioritera mödra- och förlossnings-

vården. Vi vill att alla förlossningskliniker ska sträva mot 
att uppnå målet att en barnmorska aldrig ska ansvara för 
mer än en förlossning i den så kallade utdrivningsfasen i 
taget. Detta ger barnmorskan full möjlighet att fokusera 
på den födande kvinnan och hjälpa henne genom       
förlossningen på ett tryggt och säkert sätt och skapar 
goda förutsättningar för en hög kvalitet i vården. 

De 500 miljoner kronorna till-
förs landstingen under 2017, 
men får användas under både 
2017 och 2018. Medlen ska 
användas för att stärka förloss-
ningsvården och eftervården 
för förlösta kvinnor. Tillskottet 
fördelas till landstingen enligt 
fördelningsnyckel efter        
befolkningsmängd. Det ger ett 
tillskott på drygt 12 miljoner 
kronor för Kalmar län. 

– Detta är en kraftfull          
förstärkning som ger lands-

tinget möjligheter att fortsatt utveckla och behålla den 
goda förlossningsvården. Det skapar förutsättningar för 
ökad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet för     
kvinnan och hennes familj, såväl som en bättre arbets-
miljö för medarbetarna, säger Leif Svensson. 

Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och 
kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 
2019. Även den är resultat av krav som Vänsterpartiet 
drivit i förhandlingar med regeringen. 

Leif Svensson (V) 

Stöd Vänsterpartiets kampanj och bidra till 

insamlingen för att stötta kvinnor i Polen. 

På 60- och 70-talet åkte många svenska kvinnor till Polen för att 

genomföra laglig och säker abort. Nu är det vår tur att ställa upp. 

Läs mer om situationen i Polen på sista sidan. 

Swisha ditt bidrag till 123 056 24 70 och märk det med ”Polen”. 



Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en överens-

kommelse om att avskaffa skattefriheten för förmån av privat hälso- och 

sjukvård t.ex. i form av privat sjukvårdsförsäkring. Det beräknas ge upp emot 

1 miljard kronor i ökade skatteintäkter årligen. I överenskommelsen med  

regeringen ingår att de ökade intäkterna ska gå till hälso- och sjukvården. 

– Jag har krävt att det satsas mer på sjukvården. Det känns bra att Vänsterpartiet 

nu fixar det, säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

Det behövs mer resurser i den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. 

Samtidigt gynnas idag de privata sjukvårdsförsäkringarna genom att vara skatte-

befriade som förmån från arbetsgivare. 

– Idag gynnar skattesystemet de privata sjukvårdsförsäkringarna samtidigt som det 

saknas resurser i den vanliga hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt. Med det 

här förslaget prioriterar vi den vård som fördelas efter vilka behov av vård man har, 

framför den ojämlika vård som fördelas efter vilken försäkring man har, säger 

Linda Fleetwood. 

Spridningen av privata sjukvårdsförsäkringar innebär en ojämlik vård och riskerar 

leda till framväxten av ett parallellt sjukvårdssystem i Sverige. Att slopa skatte-

friheten för dessa och istället lägga pengarna på den vanliga hälso- och sjukvården 

är en rimligare prioritering och värnar den generella välfärdsmodellen. 

– Vården ska ges till den som är sjukast och behöver vården mest, oavsett vilka 

försäkringar man har turen att ha. Därför har Vänsterpartiet drivit på för det här 

förslaget och nu har vi fått med oss regeringen. Skattesystemet ska gynna den 

jämlika vården, inte den ojämlika, säger Linda Fleetwood. 

Stopp för gräddfiler  
- mer pengar till vården 

Hej Anders Svensson. Du är 

Vänsterpartiets ledamot i den 

relativt nystartade Kultur-

nämnden. Hur känns det och vad 

gör du som ledamot? 

- Det känns jättebra. Kulturen ligger 

mig väldigt varmt om hjärtat så det 

är såklart roligt att få ägna sig åt de 

frågorna lite extra. 

- Jag bevakar den regionala     

kulturen för Vänsterpartiets räkning 

kan man säga. Vi arbetar bland 

annat med en ny kulturplan för 

landstinget.  

- Vi är också ute och har kontakt 

med kommunerna. För min del fick 

jag Högsby och Nybro på min lott 

och jag kan konstatera att det ser 

väldigt olika ut. I Högsby bygger 

man verksamheten mycket på 

samverkan med föreningslivet. I 

Nybro är kulturverksamheten    

väldigt utspridd och det är svårt att 

få ett enhetligt grepp och helhets-

syn på de olika delarna. 



Det finns anledning att uppmärksamma att        

Landstinget i Kalmar län har utsetts till Sveriges mest 

jämställda landsting. Det är jag, som landstingsråd 

med jämställdhetsansvar, såklart väldigt stolt över.     

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som har stort 

förtroende i jämställdhetsfrågor – och det är inte utan 

grund. 

Vänsterpartiet för en socialistisk och feministisk       

landstingspolitik, i arbetet för ett mer jämlikt och jämställt 

län. Vi vet att jämställdhetsarbetet inte är något man kan 

bedriva vid sidan av annan verksamhet, som någon form 

av politiskt korrekt projekt. Jämställdhetsarbetet är ett 

arbete som måste pågå hela tiden och vara en naturlig 

del av den övriga verksamheten. 

Den rödgröna majoriteten har satt fokus på frågan om en 

jämställd arbetsplats och en jämställd vård på ett sätt 

som man inte varit i närheten av tidigare. Men jag       

konstaterar också att det finns väldigt mycket att arbeta 

vidare med. Som väl är har Landstinget i Kalmar län 

många engagerade och kunniga medarbetare som hela 

tiden bidrar till att göra landstinget mer jämställt. 

Jämställdhet är ingen åsiktsfråga utan en kunskapsfråga. 

Inom vården behöver kunskaperna öka om hbtq och  

kvinnors ohälsa eftersom mannen hittills har varit normen 

inom läkarvetenskapen. Att skapa en jämställd hälso- och 

sjukvård är en patientsäkerhetsfråga som kräver      

handlingskraft samt ett målmedvetet, konkret och envist     

arbete. 

Landstinget kommer under 2017 att fortsätta den        

utbildningssatsning som är igång där chefer, politiker och 

medarbetare i Landstinget utbildas i jämställdhet, våld i 

nära relationer, HBTQ-frågor och ett normkritiskt        

förhållningssätt. Vi kommer också att fortsätta granska 

vår verksamhet utifrån hur den påverkar kvinnor och 

män, flickor och pojkar, för att skapa jämställda         

strukturer. 

Landstinget i Kalmar län arbetar även utifrån en lika-

behandlingsplan med syftet att främja medarbetarnas lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön. Likaså görs en 

lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra 

osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett krav 

är att uppnå jämställda löner. 

Rätten till heltid är en fundamental fråga som äntligen 

blivit verklighet i landstinget. Men alltför många kvinnor 

inom vården orkar inte arbeta heltid. Vi vill därför genom-

föra projekt med sex timmars arbetsdag på minst en  

arbetsplats inom landstinget. Där detta provats har det 

gett positiva effekter. Inte minst i form av ökad livskvalitet 

när man orkar med sitt liv utanför arbetet också. 

Exemplen på områden där vårt landsting ligger i framkant 

är många, men de ska bli ännu fler! Jämställdhetsarbete 

handlar om att omfördela makt och resurser och att våga 

göra skillnad på riktigt. Det går inte att tro att jämställdhet 

händer av sig själv, när makt utmanas krävs att det finns 

de som ligger på och kräver saker och kräver förändring. 

Sveriges mest jämställda 
landsting är vänsterstyrt 



Ragnar Olsson (V) 

På 60- och 70-talet åkte många svenska 

kvinnor till Polen för att genomföra laglig 

och säker abort. För oss i Sverige är det 

idag självklart att kvinnor bestämmer över 

sin egen kropp. Så är det inte i Polen. I 

Polen har aborträtten inskränkts till att 

bara gälla i ett fåtal fall, exempelvis vid 

våldtäkt eller om kvinnans liv är i fara. 

Den polska regeringen vill dessutom göra 

ytterligare inskränkningar.  

Nu är det vår tur att ställa upp. Vänsterparti-

distrikten i Kalmar län, Blekinge och Öster-

götland har därför tillsammans med Vänster-

partiet i EU dragit igång en kampanj med syfte att dels 

samla in medel till information om sexuella och           

reproduktiva rättigheter i Polen och dels att lyfta frågan 

om rätten till abort i allmänhet och situationen för polska 

kvinnor i synnerhet.  

Den 1 januari 1975 infördes fri abort i Sverige, en av vårt 

lands stora frihetsreformer. Tidigare abortförbud hade 

slagit sönder liv och tagit liv när svenska kvinnor       

tvingades genomföra olagliga och osäkra aborter. Många 

svenska kvinnor valde att istället åka över Östersjön till 

Polen för att genomföra en laglig och säker abort. 

Genom riksdagens beslut fick svenska kvinnor makt över 

sina kroppar och sexualitet, men också friheten att i 

större utsträckning kunna utforma sina liv på sina egna 

vilka villkor. Beslutet för snart 50 år sedan togs inte utan 

motstånd. Det krävdes decennier av kamp i och utanför 

riksdagen. Vänsterpartiet hade redan 1931 motionerat 

om fri abort - och blivit nedröstade. 

Men Polen visar att vi inte heller kan ta våra framsteg för 

givna. 1993 avskaffade Polen den fria aborträtten. Idag 

får du endast göra abort i Polen om du blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp, om den gravidas liv är vid fara eller 

vid fosterskador. Dessa restriktioner gör att Polen spelar i 

samma liga som Irland och Malta i tävlingen om de länder 

i Europa där abort i princip är totalförbjudet.  

Det räcker dock inte för den katolska kyrkan i Polen som 

nu arbetar för att abort inte ens ska tillåtas om det finns 

fosterskador eller om graviditeten är ett resultat av en 

våldtäkt. Målet är alltså att inskränka en abortlagstiftning 

som redan är en av Europas striktaste. Individer och  

organisationer som informerar om rätten och möjligheter 

till abort kan straffas för det. 

Aborträtten har bidragit till att Sverige i dag är 

ett av de länder som har lägst mödra-

dödlighet. Rätten till abort handlar om      

kvinnans rätt att bestämma över sin egen 

kropp. Det är, och har varit, en hörnsten i 

kampen för jämställdhet mellan könen,     

genom historien och över hela världen. Vi är 

stolta över den seger som kvinnorörelsen 

vann när vi i Sverige fick fri abort. 

Före 1975 fick kvinnor i Sverige inte själva 

bestämma över sina egna kroppar och fatta 

beslut om att avbryta en oönskad graviditet. Men 

det innebar inte att aborter inte utfördes. Valet 

stod då mellan att köpa en illegal abort i Sverige eller 

resa utomlands, för de som hade den möjligheten det vill 

säga. Aborter genomförs i alla länder oavsett lagstiftning.  

I Polen beräknas årligen 200 000 illegala aborter eller 

aborter utomlands ske. Det är över 500 aborter per dag. I 

polska tidningarna finns annonser som erbjuder ”Full  

gynekologisk service” eller som hjälper dig att ”återfå 

mensen”. För den med pengar finns alltid en väg att köpa 

en säker abort. Och de som får betala det högsta priset 

är framförallt unga och fattiga kvinnor. 

Men kvinnors rätt till abort är en hälso- och rättighets-

fråga, och kvinnor gör abort oavsett hur lagarna ser ut. 

Därför måste de som inte får göra abort i sitt hemland få 

den vården i Sverige. Vi har välutbildade barnmorskor 

och en väl fungerande abortverksamhet samt en unik 

modell med preventivmedelsrådgivning, ungdoms-

mottagningar och mödra- och förlossningsvård. 

Det fysiska avståndet till Polen är inte långt, men        

möjligheten att få bestämma över sin kropp är långt ifrån 

denna verklighet. Därför har vi dragit igång denna      

kampanj för att samla in pengar till information om sexu-

ella och reproduktiva rättigheter i Polen och för att lyfta 

frågan om rätten till abort i allmänhet och situationen för 

polska kvinnor i synnerhet.   

Det som just nu pågår i Polen angår nämligen oss. För 

oss är det självklart att vi har ett ansvar gentemot de  

kvinnor som i andra länder förvägras sina mänskliga  

rättigheter. För 50 år sedan reste kvinnor från hela     

Sverige till just Polen för att de behövde avbryta en oöns-

kad graviditet. Nu är det vår tur att ställa upp! 

Rätten till abort är ingen 
självklarhet 

Linda Fleetwood (V)  
landstingsråd  


