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Bli en del av ett (v)innande lag 
Nu är det din tur! Om ett drygt år, den 9 september 

2018, är det dags för val igen. Då avgörs vilka som 

ska styra Kalmar län under de kommande fyra åren. 

Nu söker vi er som vill bli en del av vår framgångsrika 

vänstergrupp och vara med och forma Vänsterparti-

ets politik i regionen Kalmar län under nästa mandat-

period.  

Nästa års val kommer du inte längre att få välja personer 

som ska representera dig i landstingsfullmäktige. Från 

och med valet 2018 kommer vi istället att utse ledamöter i 

regionfullmäktige, som beslutar i frågor som innefattar 

vård men också regional utveckling, miljö, regional kultur 

och kollektivtrafik för att nämna några.  

Med anledning av denna förändring arbetar Vänster-

partiets landstingsgrupp i Kalmar län under hösten med 

att sprida information och kunskap om det nya valet, men 

också med att engagera nya kamrater i kampen för en 

mer vänsterinriktad politik i regionen Kalmar län. 

Med start i Oskarshamn 21 augusti kommer vi därför att 

ordna sex möten runt om i länet för att informera om vad 

den 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).  

Vi behöver bli fler som arbetar med dessa för läns-

invånare så viktiga frågorna - så nu hoppas vi att många 

känner sig manade att komma och göra sin stämma hörd. 

Ta med andra som du vet är intresserade - vård, kultur, 

miljö och kollektivtrafik är ju dessutom klassiskt starka 

vänsterfrågor! 

Kolla på vår hemsida kalmarlan.vansterpartiet.se eller 

kontakta Ragnar Olsson på 0731516267 för att få mer    

information om när turnén kommer till en plats nära dig! 

Välkommen - det är din tur nu! 

Linda Fleetwood är sedan valet 2010 landstingsråd för 

Vänsterpartiet i Landstinget Kalmar län. Men att hon skulle 

hamna där var inte ett medvetet val och långt ifrån en 

självklarhet. Det politiska intresset fanns där men som så 

många andra så tyckte hon att det lät lite tråkigt och    

komplicerat med landstingspolitik. En uppfattning som hon 

snabbt fick anledning att ändra på.  

Idag brinner hon för dessa frågor och inte minst ut-

vecklingen av den psykiatriska vården ligger henne varmt 

om hjärtat. Hon har genom sitt kunnande och               

engagemang fått såväl respekt som inflytande både inom 

och utom  partiet. När Vänsterpartiet har utvecklat sjuk-

vårdspolitiken på nationell nivå så är nu Linda Fleetwood 

en av de som agerat rådgivare.  

Nu ser hon gärna att fler engagerar sig i landstings-

politiken och ställer upp som kandidater i valet nästa år. 

Varför då? Och hur gick det till när hon själv blev lands-

tingsråd? Läs den personliga intervjun på sista sidan. 



Varför engagerar en sig i landstingspolitik          

egentligen? Och vad är det som är roligast med 

landstingspolitik? Medlemmarna i vår nuvarande 

landstingsgrupp fick frågan och det visade sig finnas 

både stora skillnader och stora likheter.  

Lena Granath är ett känt namn, särskilt i Oskarshamn, 

där hon är partiets främsta representant. Hennes väg in i 

landstinget blev lite krokig. Hon blev invald 2010, men 

efter en kort tids engagemang med många nya möten 

och utbildningar så bestämde sig hennes yngsta son för 

att komma sex veckor för   tidigt, vilket fick henne att ta 

en paus från alla uppdrag. Fr.o.m. januari 2012 var hon 

dock fullt tillbaka i lands-

tingspolitiken igen.  

- Det har alltid varit själv-

klart att bevaka vårt bästa 

lilla sjukhus intressen, att 

vara en röst från vår plats i 

länet, samtidigt som det är 

viktigt att bevaka att vår 

sjukvård inte är till salu, att 

vi arbetar hårt med jäm-

ställdhet inom landstingets 

olika områden, säger hon 

om varför hon engagerade 

sig i landstinget. 

- Till största delen av min tid är jag engagerad i kommun-

politiken, och då är landstingspolitiken rolig för debatten 

ofta är hetare och tydligare ideologiskt, avslutar hon. 

Ragnar Olsson från Kalmar 

kom med i landstinget efter 

valet 2010 och är idag lands-

tingsgruppens ordförande. 

Han har jobbat med kommun-

politik i många år men blev lite 

nyfiken på regionfrågorna. 

Vård, miljö och kollektivtrafik 

är några av hans hjärtefrågor 

och i landstinget fick han ge 

sig i kast med dem. 

- Att tillsammans med       

kamrater kunna påverka hela 

länet i viktiga frågor. Det är 

särskilt kul och utmanande att vara en del av en fram-

gångsrik majoritet också – det är vi ju inte så vana vid 

från många kommuner, tycker han. 

Anders Svensson från Nybro engagerade sig i landstings-

politiken samtidigt med Ragnar. Även han har en lång 

bakgrund som kommunpolitiker och var intresserad av att 

utveckla sig inom politiken och hitta nya utmaningar inom 

nya områden.  

- Utvecklingsprocesserna inom Landstinget är intressant 

att följa inom sjukvården, personalpolitiken och kulturen. 

Det är viktigt av Vänsterpartiet har en klar profil och några 

frågor som vi går fram med i valet, tycker han. 

Leif Svensson och Mariann Gustafsson är båda kända i 

Västerviks kommunpolitik och har väldigt olika mycket 

erfarenhet av landstingspolitiken. Leif Blev engagerad i 

landstingspolitiken redan under sin sjuksköterskeutbild-

ning på 70-talet. 

- Jag upptäckte att en utmaning mot läkemedelsindustrin 

fodrades eftersom de profiterade på sjuka, svaga och 

utsatta. Detta var egentligen orsaken till engagemanget i 

partiet. Tyvärr har det gått åt fel håll sedan dess. All  

främjande och förebyggande sjukvård ligger mig därför 

varmast, säger Leif 

Mariann hade å andra sidan egentligen inga planer på att 

engagera sig i landstingspolitik. På grund av avhopp efter 

flytt och sjukdom så blev hon dock invald som ersättare i 

landstinget 2015. Att hon kom in i landstingspolitiken 

mest av en slump hindrar dock inte att hon driver frågor 

som hon tycker är viktiga. 

- Jag vill att det ska fungera bättre för patienterna och att 

det ska vara lättare att få en tid till läkare, är hennes klara 

besked. 

Helene Carlsson från Mönsterås är nästan lika ny i lands-

tingspolitiken som Mariann och kom in efter valet 2014. 

Hon brinner för folkhälsa, patientinflytande och barn och 

ungdomsfrågor och gav sig in i politiken för att kunna 

påverka dessa så tidigt i processen som möjligt.  

- Landstingsfrågor har alltid varit och är något som     

intresserar mig. Dels för att jag har arbetat min största del 

av mitt liv i landstinget. Pratat med patienter samt tycker 

att alla ska ha en bra fungerande sjukvård.  

Det finns mänger av anledningar att engagera sig i lands-
tingspolitiken. Så, välkommen - det är din tur nu! 

Bra vård för alla, inte bara några få 

Lena Granath, Oskarshamn 

Ragnar Olsson, Kalmar  

Marian Gustafsson och Leif Svensson, Västervik 



Vänsterpartiet gör skillnad 
för sjukvården i Kalmar län 
När svenskarna ska ranka de viktigaste politiska   

frågorna så hamnar sjukvård allra högst. Det är inte 

så konstigt. Att sjukvården fungerar är helt av-

görande för vårt samhälle och de som arbetar där bär 

bokstavligen allas vår chans till god vård och hälsa i 

sina händer. De måste få förutsättningar till rimliga 

arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 

Vi har i våra respektive roller drivit på för att sjukvården 

ska prioriteras högt när vi i Vänsterpartiet formulerar vår 

politik. Därför är vi glada över att vårt parti i budget-

förhandlingarna med regeringen har prioriterat att få   

igenom satsningar på sjukvården. Och vi är såklart ännu 

gladare över att vårt parti återigen har varit framgångsrikt 

i förhandlingarna.  

Vänsterpartiet driver på regeringen för att arbetsmiljön 

och arbetsvillkoren inom vården inte bara ska blir bättre 

utan så bra att det blir en attraktiv arbetsplats för många. 

Vi har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat 

fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbets-

villkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli  

permanent.  

Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till 

landstingen för att de ska kunna förbättra personal-

situationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensut-

veckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att 

vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom 

hälso- och sjukvården. För Landstinget i Kalmar län inne-

bär detta ett oerhört viktigt tillskott. 

Under allt för många år har det varit höginkomsttagarna 

som tjänat mest på den ekonomiska politiken. Nu tycker 

vi att det måste vara undersköterskornas tur, sjuk-

sköterskornas tur, de som jobbar nattskiften på sjukhusen 

- det är deras tur nu. Just därför har Vänsterpartiet för-

handlat fram skattehöjningar för dem som tjänar mest. 

I Vänsterpartiets Sverige bygger vi en välfärd att lita på 

för alla, inte bara några få. Vi förstår att vår                 

gemensamma sektor med skola, vård och omsorg i   

centrum behöver mer resurser. Att vi finns med i vid för-

handlingsbordet med regeringen gör skillnad. Vår 

politik har alltid som mål att minska klyftorna     

mellan de som har och de som inte har.  

Dessa extra 2 miljarder blir ett viktigt komplement 

till de satsningar som Vänsterpartiet drivit igenom 

tidigare.  Förstärkt primärvård med inriktning på 

kvinnor, avgiftsfri mammografi, satsning på ungas 

psykiska hälsa, avgiftsfria mediciner för barn och 

unga, glasögonbidrag till alla barn och unga med behov 

och, inte minst, satsningar på förlossningsvården. 

I Landstinget i Kalmar län sitter vi med och styr och har 

genomfört en rad viktiga reformer. Avgiftsfri sjukvård för 

alla över 85 år, betald specialistutbildning för sjuk-

sköterskor, stora satsningar på nära psykiatrisk vård, ökat 

socialt och etiskt ansvar vid upphandlingar, rätt till heltid 

osv osv. De boende i Kalmar län har också högt         

förtroende för hälso- och sjukvården. 

Det gör helt enkelt skillnad när Vänsterpartiet påverkar 

politiken, oavsett om det sker i riksdagen eller i lands-

tinget. Vänsterpartiet gör skillnad för sjukvården i Kalmar 

län. 

 

Kaj Raving (V), ledamot i partistyrelsen och verkställande utskottet 

Linda Fleetwood (V), landstingsråd och ledamot SKL 

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 

Hej Linda Fleetwood. På 80-talet    

plockade du kaffe som volontär hos  

Sandinistgerillan i Nicaragua. Idag är du 

landstingsråd. Hur gick den resan till? 

Hahaha, ja det var en bra fråga. Jag har 

varit politiskt aktiv sedan 1982 på olika 

sätt. En hel del som fritidspolitiker i   

kommunen. Att jag halkade in i lands-

tingspolitiken var mest en slump. Jag 

arbetade som högstadielärare men 

kände att jag började tröttna på det. När 

Vänsterpartiet 2009 behövde en ny   

politisk sekreterare i Landstinget Kalmar 

län kände jag att det vore intressant att 

även få möjlighet att sätta mig in i och 

kunna påverka landstingsfrågor som 

ändå hänger ihop med de kommunala 

politiska besluten. Jag sökte jobbet – 

och fick det.  

Så jag engagerade mig i landstings-

politiken i augusti 2009 då jag blev    

anställd som politisk sekreterare. Inför 

valet 2010 så aviserade Vänsterpartiets 

dåvarande landstingsråd Johnny       

Petersson att han inte ställde upp för omval. Jag fick  

frågan om inte jag skulle ställa upp och kandidera istället. 

Absolut inte!, var min reaktion. Jag hade ju knappt hunnit 

börja som politisk sekreterare men till sist blev jag över-

talad mot bättre  vetande eftersom ingen annan ville 

ställa upp. 

Hur var det då? Att ge sig in i landstingspolitiken? 

Jag hade egentligen ingen kunskap alls om landstings-

politiken när jag började som sekreterare. Tyckte som 

många andra att det lät lite tråkigt och komplicerat med 

sjukvård. Valrörelsen blev hemsk med intervjuer och  

annat där jag knappt hade en aning om vad jag skulle 

säga. Men det visade sig vara så intressant med      

landstingspolitik när jag väl började lära mig. Det var 

mycket att sätta sig in i, många förkortningar, många helt 

olika verksamheter, stora och komplexa frågor men så 

spännande att försöka förstå och fördjupa sig i.  

Efter valet fick jag ansvar för våra fyra folkhögskolor som 

gör ett fantastiskt arbete med bland annat våra nyanlända 

och med både ungdomar och vuxna som av olika       

anledningar inte klarat av gymnasiet och som genom-

syras av demokrati och kultur. Inte alls något som jag 

visste var en del av landstinget.  

Alla träffar med funktionshinderrörelsen, 

pensionärsorganisationerna och patient-

föreningarna är så lärorika och de       

pushar hela tiden på så att jag känner att 

det jag gör är viktigt och meningsfullt. Att 

samarbeta och att känna att jag är med 

och påverkar och gör skillnad är naturligt-

vis väldigt roligt. Som när vi kunde få  

igenom att den psykiatriska tvångsvården 

blev avgiftsfri. Den tacksamheten jag har 

fått från patienter är värd alla kvälls-

timmar läsandes olika dokument och alla 

helgmöten.  

Vad tycker du är roligast inom landstings-

politiken? 

Jag tycker att det roligaste är att jag får en 

så stor möjlighet att på flera sätt ta del av 

landstingets olika  verksamheter, genom  

besök, praktik och möten, liksom att träffa 

patient-organisationer och invånare som 

tar en aktiv del i verksamheterna. Det ger 

även en bra grund för att få förståelse 

både för vår personals situation liksom 

våra patienters, våra resenärers och våra 

deltagare på våra fyra folkhögskolor. Det är svårt att   

beskriva varför, men landstingspolitiken tycker jag har 

varit det roligaste av alla mina politiska uppdrag. Förutom 

att plocka kaffe i Nicaragua. 

Varför tycker du att fler ska engagera sig inom landstings-

politiken? 

Det är stora viktiga frågor som behandlas inom lands-

tinget och regionen. Nu kommer vi bli en regionkommun 

vilket innebär att de som nu ska sitta i regionfullmäktige 

väljs direkt. Landstinget och regionförbundets ansvars-

områden slås ihop och det politiska uppdraget breddas. 

Att så många vänsterpartister finns med och har möjlighet 

att påverka är naturligtvis nödvändigt.  

Här måste vi diskutera klass och kön och se till att öka 

jämlikheten och jämställdheten för länets alla invånare. 

Det ges goda förutsättningar för partierna och fritids-

politikerna att vara med genom arvoderade heldags-

möten och flera möjligheter till utbildning. Dessutom är 

det som sagt roligt att påverka politiken och få vara en del 

av driva igenom viktiga frågor som gör skillnad i         

människors vardag. 

Linda Fleetwood - intervju med 
det ofrivilliga landstingsrådet 

Faktaruta 

Namn: Linda Fleetwood 

Ålder: 50 år 

Familj: Två döttrar, Felicia och 

Isabel, som numera är ut-

flyttade, min man Hicham och 

vår hund Baloo 

Intressen: Politik, böcker, 

sjunga, dansa, segla och umgås 

Bakgrund: Har studerat 

spanska, socialantropologi,  

pedagogik, litteraturvetenskap, 

interkulturell kommunikation på 

universitetet. Har jobbat som 

diskerska, städerska, turist-

guide, servitris, högstadielärare. 

Och som kaffeplockerska i   

Nicaragua såklart. 


