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Miljoner till bättre villkor 
inom vården i Kalmar län 
Vänsterpartiet har i budget-
förhandlingarna med            
regeringen förhandlat fram 2 
miljarder per år som ska gå till 
att förbättra arbetsvillkoren för 
anställda inom vården. Det  
innebär ett tillskott på över 70 
miljoner för Landstinget i     
Kalmar län. Satsningen är tänkt 
att bli permanent.  

– Jag har krävt att det satsas 
mer på sjukvården. Det känns 
bra att Vänsterpartiet nu fixar 
det, säger landstingsrådet 
Linda Fleetwood (V). 

Satsningen innebär att de 2 mil-
jarderna fördelas ut till lands-

tingen för att de ska kunna      
förbättra personalsituationen, se 
över arbetsvillkor,      erbjuda kompetensutveckling, öka 
bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal 
ska vilja - och orka - arbeta kvar inom hälso- och sjukvår-
den.   

– Jag är mycket glad över den här framgången i budget-
förhandlingarna med regeringen. Jag vet att personalen 

många gånger sliter hårt och att 
framför allt kvinnor blir sjuka av 
sin arbetsmiljö. Den trenden 
måste vi bryta och det brådskar, 
säger Linda Fleetwood.  

– För Landstinget i Kalmar län blir 
de här pengarna ett mycket väl-
kommet tillskott. Det ger oss   
möjlighet att satsa ytterligare på 
kompetensutveckling, utveckla 
försök med kortare arbetstid och 
på andra sätt förbättra arbets-

miljön för våra medarbetare,   
säger Linda Fleetwood.  

De 2 miljarderna till förbättrade 
arbetsvillkor och arbetsmiljö   
kommer att komma landstingen 
till del redan med start 2018.  
Tidigare i år drev Vänsterpartiet 

igenom en satsning på förlossningsvården på 500      
miljoner som kan användas under detta och nästa år. 
Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och 
kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 
2019. Även dessa är resultat av krav som Vänsterpartiet 
drivit i förhandlingar med regeringen. 

Är du intresserad av landstings/regionpolitik? 

Nästa år är det dags för val och nytt för detta val är att det blir ett regionval och inte ett 

landstingsval. Nu söker vi er som vill bli en del av vår framgångsrika vänstergrupp och 

vara med och forma Vänsterpartiets politik under nästa mandatperiod.  

I höst kommer vi därför att ordna en turné i länet för att informera om vad de nya regionen 

gör, hur valet går till, vad det innebär att vara förtroendevald för Vänsterpartiet och en 

massa annat som du som är intresserad kan behöva veta. Du förbinder dig inte för något       

genom att komma på mötet och du behöver inte vara medlem (än).  

Håll utkik efter mer information på vår hemsida kalmarlan.vansterpartiet.se 

21 augusti - Oskarshamn 

30 augusti - Vimmerby 

4 september - Nybro 

11 september - Borgholm 

18 september - Kalmar 

20 september - Västervik 



Årets andra landstingsfullmäktige hölls 31 maj i 

Västervik. En stor del av dagen gick åt till att     

diskutera landstingets årsredovisning för 2016. 

Trots stora utmaningar så kunde det konstateras 

att landstinget för tolfte året i rad gjorde ett plus-

resultat. Likaså att Landstinget i Kalmar län åter-

igen hamnat på topplaceringar i mätning efter   

mätning när det gäller kvalitet, nöjdhet,              

tillgänglighet osv. 

En lång diskussion blev det också kring länets första 

biblioteksplan där SD ville förbjuda litteratur på andra 

språk än svenska, förbjuda översättningsprogram och 

förbjuda alla flerspråkiga satsningar. Ett i övrigt enigt 

fullmäktige klubbade dock igenom planen. 

Några av de viktiga besluten var att landstings-

fullmäktige gav klartecken för att genomföra bygget av 

nya psykiatrilokaler i Oskarshamn. Man fastslog också 

länets kollektivtrafiksstrategi 2050 och trafik-

försörjningsprogram för 2025. Dessutom klubbades ett 

samverkansavtal för skärgårdstrafiken, se artikel    

nedan. 

Samtliga Vänsterpartiets ledamöter var som vanligt 

aktiva i de olika debatterna. 

Fullmäktige i vackra Västervik 

Ett enigt landstingsfullmäktige 

godkände ett samverkansavtal om 

skärgårdstrafik med Västerviks 

respektive Oskarshamns         

kommun. Tidigare har              

kommunerna själva drivit          

kollektivtrafiken på vatten.  

– Kollektivtrafiken är avgörande 

för att hålla landsbygden levande 

och för att landsbygden ska     

fortsätta utvecklas. I denna fråga 

så glöms alltid skärgården bort. 

Tidigare så har skärgården och de 

boende där blivit en fråga för den 

enskilda kommunen, säger Lena 

Granath (V), ledamot i trafik-

styrelsen. 

Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar   

samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från 

kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på 

vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får 

ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i     

skärgården. 

– Vi talar ofta om rätten till           

tillgänglighet och till kollektivtrafik på 

landsbygden, och hur viktig den är 

för möjligheten att kunna verka och 

bo kvar. Det är bra att landstinget 

och KLT nu kan ta ett samlat ansvar 

för kollektivtrafiken på vatten, säger 

Lena Granath 

KLT har större muskler än          

kommunerna, vilket gör att de kan 

samordna större upphandlingar, 

samordna skolskjutsar, äldreomsorg, 

sjukresor, färdtjänst och även sådant 

som post, varor och renhållning  

vilket i slutänden är till gagn för    

resenären och den boende i       

skärgården. 

– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårds-

trafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala 

utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett 

besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns 

över 10000 öar och det är en enorm utvecklingspotential 

för vårt län!, avslutar Lena Granath. 

Lena Granath, ledamot i Trafikstyrelsen 

Avtal om skärgårdstrafiken i hamn 



Hej Leif Svensson. Det är 

mycket diskussion kring 

vårdplatser idag, både i riket 

och i vårt län. Hur ser du på 

det? 

Till en början med måste 

man komma ihåg att verklig-

heten sällan är enbart svart 

eller vit. En vanlig dag under  

årets första sex månader 

stod var femte vårdplats i 

vårt landsting tom. Sen kan 

det såklart variera mycket 

mellan avdelningar, tider 

osv. Att det finns vårdplatser 

för de som verkligen behöver det är såklart nödvändigt, 

men att ha för många tomma vårdplatser är att vara   

oansvarig med skattepengar. 

Ofta sätts det likhetstecken mellan antalet vårdplatser 

och vårdens kvalité eller tillgänglighet. Det stämmer inte. 

Antalet vårdplatser vid ett landsting/sjukhus speglar inte 

vårdens kvalité. Så länge antalet vårdplatser täcker    

behovet så är det snarare tvärt om. I vårt landsting har vi 

många vårdplatser per invånare jämfört med andra lands-

ting och bland de lägsta talen i landet när det gäller över-

beläggningar - så här täcks grundbehovet. 

Men att det förekommer överbeläggningar är väl inte bra? 

Överbeläggningar förekom när jag började inom vården 

för många år sedan och kommer antagligen att finnas så 

länge vi har influensaepidemier och liknande. I praktiken 

innebär ”överbeläggning” oftast att man öppnar upp ett 

rum som inte används i vanliga fall eller att några       

patienter får dela rum under några timmar. Det är natur-

ligtvis inte bra men alltför ofta handlar det om att våra 

sjukhus blir förvaringsplats för äldre i väntan på         

kommunala mer anpassade och lämpliga vårdformer. 

Vad menar du med ”snarare tvärt om” att antalet vård-

platser inte speglar vårdens kvalité? 

Den medicinska utvecklingen minskar behovet av vård-

platser. Vi har exempelvis blivit mycket bättre att ta hand 

om de äldre. De här patienterna mår inte bra att vara på 

sjukhus. På sjukhus är man bra på att ställa diagnos och  

inleda behandling, sämre på att ge den vård de här    

patienterna behöver. Det egna hemmet, med utökade 

kommunala insatser, eller olika former av korttids- eller 

särskilda boenden, är mycket bättre och säkrare platser 

för äldre, sköra patienter. Ofta har de behov av fortsatt 

rehabilitering, tillsyn och omvårdnad. 

Ny teknik innebär också mindre operationssår och därför 

kortare tid i en sjukhussäng.  Allt fler behandlingar sker 

polikliniskt, dvs man kommer in och går hem samma dag 

vid en behandling. Högre specialisering leder till kortare 

vårdtider, eftersom man hela tiden arbetar på att förbättra 

behandlingarna. Den ökande kvalitén på vården minskar 

hela tiden den tid vi behöver ligga på sjukhus vilket 

såklart påverkar behovet av vårdplatser. 

Vänsterpartiet svarar på aktuella frågor 

Leif Svensson, Västervik.   

Landstingsledamot, ledamot i 

sjukhusdelegationen och fd 

sjuksköterska 

Leif Svensson, Västervik. Landstingsledamot, ledamot i 

sjukhusdelegationen och fd sjuksköterska 

EN VANLIG DAG UNDER  ÅRETS FÖRSTA SEX 

MÅNADER STOD VAR FEMTE VÅRDPLATS I 

VÅRT LANDSTING TOM 

Nytt från landstinget 
Mindre pengar till bemanningsföretag 

I de flesta övriga landsting fortsätter kostnaderna för bemanningsbolag 

att öka. I Landstinget i Kalmar län har dock kostnader för bemannings-

bolag minskats under årets första halva. Framförallt kostnaderna för 

sjuksköterskor och psykologer har minskat kraftigt. Till och med maj rör 

det sig om en halvering i förhållande till föregående år.  

Nya lokaler för tidigt födda barn 

Landstinget satsar nu drygt 140 miljoner kronor på nya lokaler för   

vården av för tidigt födda barn både vid Länssjukhuset i Kalmar och 

Västerviks sjukhus.  

I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är 

de mer vårdkrävande. Därför satsar Landstinget nu på utökade, verk-

samhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt 

födda barnen och deras anhöriga.  

Varje höst bjuder den rödgröna landstings-

majoriteten in länets brukarorganisationer för 

att lyssna på hur de ser på vården och vilka 

prioriteringar de tycker ska göras. Dessa  

synpunkter tas sen med in i budgetarbetet. 

I år är det c:a 40 inbjudningar som gått ut. 

 



Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

Ragnar Olsson (V) 

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. 

- Vi gör många satsningar för att få en mer jämlik hälsa 

med god kvalité och hållbarhet, säger en nöjd Linda   

Fleetwood, landstingsråd (V). 

Landstinget i Kalmar län är välskött men det saknas inte 

utmaningar: ekonomin, bemanningssituationen, till-

gängligheten och arbetet med att utveckla patient- och 

medborgarinflytandet 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, 

tolv år av ekonomiska överskott, stora investeringar och 

ökade statsbidrag 

Vänsterpartiets framgångsrika förhandlingar med rege-

ringen har  stor betydelse för de satsningar som lands-

tinget kan göra. Inte minst inom förlossningsvården. 

- I hela landet pågår just nu en väldigt viktig debatt kring 

förlossningsvården. Att föda barn och bli förälder är livets 

största händelse. Alla ska kunna känna sig trygga med 

att förlossningsvården är säker och håller hög kvalité. 

Den behöver också mer utformas utifrån patientens be-

hov. Vi vill också att uppföljningen av kvinnors hälsa efter 

en förlossning ska förbättras, säger Linda Fleetwood.  

Landstingets arbete med att rekrytera egna medarbetare, 

och minska kostnaderna för bemanningsföretag ska fort-

sätta att prioriteras.  

- Vi har satt det tuffa målet att Landstinget i Kalmar län 

ska bli en av Sveriges bästa arbetsplatser, avslutar Linda 

Fleetwood. 

Riktlinjerna för budgeten klara 

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V) intervjuas om de nya 

riktlinjerna. 

Bra sagt Christer Jonsson (C); 

Det är helt sant att vi inte vill ha vård som drivs 

av girighet. Frågan är varför du tycker det är ok? 


