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Välkommet vårdpaket från Vänsterpartiet 

- 4,7 miljarder till vården! 
Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med    

regeringen fått igenom 4,7 miljarder kronor till vård-

området under 2018. Det är en historiskt stor        

satsning! 

Den svenska vården behöver mer resurser. Det finns för 

få barnmorskor på BB, för få personal med rätt kompe-

tens att möta barn- och ungdomar med psykisk ohälsa, 

för få sjuksköterskor och undersköterskor inom vård- och 

omsorgsyrkena på grund av att arbetsmiljön och arbets-

villkoren ofta är för tuffa. 

Det vårdpaket vi nu har fått igenom är på totalt 4,7 miljar-

der kronor under 2018. Satsningen ökar sedan 

till 5,4 miljarder 2020. Det är pengar som är 

utöver alla de    satsningar vi redan fått ige-

nom på området. Detta gör att fler arbets-

kamrater kan anställas, fler anställda vidare-

utbildas och fler får det bättre på jobbet. Det 

blir en tryggare vård.  

I vårdpaketet ingår satsningar på: 

• Förlossningsvård 

• Förbättrade arbetsvillkor för vårdanställda 

• Psykisk hälsa och psykiatri 

• Sociala barn- och ungdomsvården  

• Barnhälsovård 

• Fri gynekologisk cellprovtagning för screening av 

livmoderhalscancer 

• Tandvårdsbidrag 

 

Läs mer om Vänsterpartiets vårdpaket på 

sista sidan. Där berättar vänsterpartiets 

landstingsråd Linda Fleetwood hur hon 

ser på det och vad det betyder för vården 

i Kalmar län. 

Vid landstingsfullmäktige i september togs beslutet 

om en satsning på neonatalvården i länet som     

kommer att kosta 140 miljoner kronor. Framförallt 

handlar det om att bygga om lokalerna i Kalmar och 

Västervik, så att de blir mer ändamålsanpassade. 

I Kalmar kommer hus femton på sjukhusområdet att 

byggas till för att skapa en ny våning för neonatal-

verksamheten. Den nya våningen ska bland annat rymma 

isoleringsrum, större patientplatser och utrymme för   

anhöriga. 

Byggstart planeras till hösten 2019 och vid årsskiftet 

2020/2021 ska den nya avdelningen stå klar. 

I Västervik ska en ombyggnad i flera steg skapa nya   

utrymmen för samma funktioner som i Kalmar. Byggstart 

är planerad till nästa höst och våren 2020 ska hela den 

ombyggda verksamheten vara igång. 

Bakgrunden till satsningen är att fler barn som föds för 

tidigt idag överlever jämfört med för tio år sedan samtidigt 

som fler också behöver mer vård. 

- Ett väldigt glädjande beslut. När detta står klart kommer 

det betyda väldigt mycket för de tidigt födda barnen och 

deras föräldrar. Det känns mycket bra att vi nu kommit så 

här långt, säger Leif Svensson, ledamot i Sjukvårdsdele-

gationen. 

Satsar 140 miljoner på för tidigt födda barn 



Landstingets budget är klar 
Landstingets budget för kommande år är nu klar. Det 

är drygt sju miljarder kronor som har fördelats. Inte 

minst tack vare de satsningar som Vänsterpartiet 

drivit igenom i förhandlingarna med regeringen så 

har man kunnat lägga en budget som strävar mot en 

god sjukvård för alla, inte bara ett fåtal.  

Det är den sista budgeten för mandatperioden och även 

den bästa tycker landstingsrådet Linda Fleetwood (V). 

Den innehåller flera viktiga reformer som innebär att   

Kalmar läns landsting kommer att bli ännu bättre. Hon är 

nöjd med de satsningar som nu ska göras för att få en 

mer jämlik och jämställd hälso– och    

sjukvård.  

- Vi vet exempelvis att personer med 

funktionsnedsättning ofta har sämre hälsa 

än befolkningen i övrigt. Nu ser vi till att 

det  ska jobbas än mer aktivt och före-

byggande för att dessa grupper inte ska 

drabbas av  exempelvis psykisk ohälsa 

vilket är alltför vanligt idag, säger hon. 

Grunden till den budget som tas under 

hösten läggs redan under våren i och  

med de politiska riktlinjer som den       

rödgröna majoriteten enas om. Det är     

en egen   process som börjar i februari 

och avslutas i  maj.  

- Vi känner att vi har fått med det mesta 

som vi hade fått in i våra politiska riktlinjer 

i våras. En del saker har vi naturligtvis fått kämpa lite 

extra för. Som att utöka bidraget till funktionshinderrådet 

och att det ska läggas in pengar för att klara av miss-

bruksvården enligt nationella riktlinjer. 

- Från och med 1 januari 2018 införs dessutom Senior-

kortet i kollektivtrafiken. Varje invånare som fyllt 65 år kan 

för 100 kronor i månaden resa vart man vill i hela Kalmar 

län under lågtrafiktid. Detta är något som Vänsterpartiet 

kämpat för i många år och en stor framgång att det nu 

äntligen blir verklighet. 

Landstinget i Kalmar län brottas delvis med liknande  

utmaningar som resten av landet. Som väl är så är dock 

förutsättningarna bättre än på många andra håll. De tre 

sjukhusen rankas alla vara av nationell toppklass.   

Landstinget rankas även högst vad gäller patienters   

förtroende för vården, i topp vad gäller att invånarna   

känner att man har tillgång till den vård man behöver och 

att väntetiderna är rimliga. Ekonomin är i balans och  

under tolv år i rad har landstinget visat överskott. Runt 

om i landet uppmärksammas Landstinget Kalmar län och 

framställs som ett nationellt föredöme.  

- Det finns absolut mycket att vara stolt över som        

invånare i vårt landsting.  Men vi i majoriteten är definitivt 

inte nöjda. Vi ser de utmaningar som finns och vi tar 

dessa på största allvar. I denna budget finns flera förslag 

för att göra hälso- och sjukvården ännu bättre. 

- Att vårt landsting är där vi är idag hänger självklart på 

alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb! Vi fortsätter 

såklart att göra stora satsningar på våra medarbetare 

med utbildning, arbetstid och arbetsmiljö,  

Förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården har 

alltid varit och kommer alltid vara en av landstingets stora 

utmaningar. Detta är heller inget som är isolerat till     

Kalmar län. I hela landet diskuteras hur vården ska bli än 

mer tillgänglig. En del av detta arbete är att hälso- och 

sjukvården flyttar närmare invånaren. Utvecklingen av en 

nära vård i hemmet kommer att utvecklas ytterligare.  

Vården blir än mer inriktad till den enskilde. Många     

miljoner satsas därför på hälsocentraler och digitalisering 

för att flytta vården närmare de människor som är i behov 

av den. 

Budgeten genomsyras nu av folkhälsa, jämlikhet och 

jämställdhet med bland annat satsningar på barns och 

ungas hälsa, både den fysiska och psykiska. 

- Tack vare Vänsterpartiets satsningar ihop med         

regeringen får vi ju mer pengar till välfärden vilket gör det 

möjligt att satsa extra just på dem som behöver det mest. 

Men självklart finns det mycket mer att göra och det tar vi 

med i de politiska riktlinjerna i vår. Eller i vår egen      

valplattform, avslutar Linda Fleetwood. 

”vi fokuserar 
på att möta 
invånarnas 
behov, inte 
på att hänga 
ut valfläsk” 
Vänsterpartiets landstingsråd 

Linda Fleetwood (V) svarar på 

journalistens fråga om varför han 

inte hittar något valfläsk i      

budgeten. 



Vänsterpartiet anser att LSS-lagstiftningen skynd-

samt måste ändras så den lever upp till det som är 

grundintentionen. Vi anser att situationen är så akut 

att alla partier måste ta sitt ansvar och samarbeta för 

att få fram en ny lagstiftning. 

I oktober 2016 tog Maj Karlsson initiativet i riksdagens 

socialutskott och begärde att regleringsbrevet till försäk-

ringskassan skulle rivas upp. Regleringsbrevet är en or-

der som går ut på att kostnaderna inom personlig assi-

stans ska sänkas. Många med personlig assistans har 

drabbats av indragen eller kraftigt sänkta beslut.  

Vad har hänt sedan dess? Ta chansen och kom och 

lyssna på Vänsterpartiets socialpolitiske talesperson, Maj 

Karlsson, i Västervik måndagen 13 november. Hon talar 

om människors rätt till värdiga liv i ljuset av de senaste 

årens inhumana försämringar inom Lagen om särskilt 

stöd (LSS) och om vår kamp, tillsammans med funktions-

hinderrörelsen, för rätten till en personlig assistans som 

lever upp till sitt ursprungliga syfte.  

Därefter stannar Maj kvar för frågor och diskussion. Vi 

bjuder på fika – alla är hjärtligt välkomna! 

⇒DATUM: måndag 13 november 

⇒PLATS: Västervik, Kommunhuset, Fabriksgatan 21 

⇒TID: kl. 17:30-19:30 

Ett samhälle för alla – rädda LSS! 

Under många år har den rödgröna landstingsmajoriteten 

regelbundet bjudit in länets samtliga brukarföreningar till 

samtal. Det handlar om ett drygt 40-tal föreningar och      

träffarna är en tradition som vidhålls, värnas och utvecklas. 

Snart är träffarna över för i år. 

Samtalen hålls under hösten och är ett viktigt forum för att få in 

synpunkter från brukarföreningarnas representanter som sedan 

tas med i det fortsatta arbetet. En del arbetas in i de riktlinjer som 

fastställs under våren medan annat tas med i de träffar med 

verksamheten som också äger rum under våren. 

Välkommen 
på öppet 

möte  



Ragnar Olsson (V) 

När regeringen förhandlar med Vänsterpartiet så blir 

det en budget med tydlig vänsterprofil.  Det blir   

satsningar som minskar klyftorna och som gynnar de 

med störst behov, inte de med störst plånbok. Det bli 

mer åt de som tjänar minst, mer till kvinnor än till 

män och viktiga satsningar på välfärden. Det bli, inte 

minst, en historisk satsning på vården. Ett vårdpaket 

från vänster. 

Vänsterpartiets huvudmål i 

förhandlingarna med      re-

geringen var att få igenom 

just en betydande och lång-

siktig satsning på vården. Det 

har vi fått! Det blir en viktig 

satsning på förlossnings-

vården, mer pengar till     

psykiatrin för satsningar på 

psykisk hälsa och det blir en 

rejäl satsning på bättre    

arbetsvillkor för vård-

anställda. Och mer därtill. 

När Vänsterpartiets krav på 

bättre välfärd och ökad rättvisa får genomslag blir det 

viktiga satsningar på sjukvården som gynnar oss alla. Det 

vårdpaket vi nu har fått igenom är på totalt 4,7 miljarder 

kronor under 2018. Satsningen ökar sedan till 5,4 miljar-

der därefter. Dessa satsningar ligger dessutom utöver de 

satsningar på vården vi redan tidigare fått igenom. 

Jag är mycket glad över dessa framgångar i budget-

förhandlingarna med regeringen. Redan i våras blev det 

klart att Vänsterpartiet fått igenom en stor satsning till 

förbättrade arbetsvillkor för vårdanställda. Jag vet att  

behoven är stora, att personalen många gånger sliter hårt 

och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. 

Den trenden måste vi bryta och det brådskar. 

Nu får vi en permanent satsning som innebär ett tillskott 

på över 70 miljoner för Landstinget i Kalmar län. Dessa 

pengar ger oss möjlighet att satsa ytterligare på         

kompetensutveckling, utveckla försök med kortare arbets-

tid och på andra sätt förbättra arbetsmiljön för våra med-

arbetare för att de ska vilja - och orka - arbeta kvar inom 

hälso- och sjukvården.   

Dessa 4,7 miljarder inkluderar även en satsning    

på förlossningsvården. Den tillfälliga satsning     

som Vänsterpartiet fick igenom i vårändrings-

budgeten fördubblas nu. Dessutom förlängs den    

till att gälla i fem år. För Landstinget i Kalmar län 

innebär enbart den delen över 20 miljoner kronor 

per år som ska gå till att förstärka personal-        

tätheten och förbättra arbetsmiljön. 

När man föder barn ska man vara trygg med att man får 

den vård man behöver. Detta är en kraftfull förstärkning 

som ger landstinget möjligheter att fortsatt utveckla och 

behålla den goda förlossningsvården. Det skapar förut-

sättningar för ökad tillgänglighet, kvalitet och patient-

säkerhet för kvinnan och hennes familj, såväl som en 

bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

Psykisk ohälsa är ett utbrett 

problem i alla åldersgrupper 

och vårdens förutsättningar 

att möta dessa behov be-

höver stärkas. Som lands-

tingsråd med ansvar för  

psykiatrin gläds jag lite extra 

åt att Vänsterpartiet fått   

igenom ytterligare satsningar 

till barn och ungdomshälsan, 

ungdomsmottagningarna och 

psykologerna på hälso-

centralerna liksom till BUP 

och vuxenpsykiatrin. 

Genom höjd kapacitet att 

behandla barn och unga med psykisk ohälsa så tidigt 

som möjligt kan trycket minskas och väntetider till BUP 

kortas för de med behov av psykiatrisk vård. Vidare ska 

satsningen gå till den slutna vården inom vuxenpsykiatrin 

för bemanning samt för att utveckla arbetssätt och be-

handling. 

Vårdpaketet innehåller också satsningar på barnhälso-

vård: landstingen får pengar för att fler barn ska få till-

gång till vaccinationer och god tandhälsa och den sociala 

barn- och ungdomsvården förstärks. Dessutom har vi sett 

till att gynekologiskt cellprov för screening för livmoder-

halscancer görs avgiftsfritt och att tandvårdsbidraget  

fördubblas. 

En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får 

chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov. 

Vårdpaketets miljarder lägger en god grund för detta. Det 

gör helt enkelt skillnad när Vänsterpartiet är med och 

förhandlar.  

Linda Fleetwood (V), landstingsråd 

En historisk satsning på vården! 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V) är såklart nöjd över att Vänsterpartiet 

lyckats driva igenom denna historiska satsning på vården. 


