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Nu rivstartar vi!
2012 startade i raketfart för Vänsterpartiet med kongress i Uppsala. V i Stockholms läns 
landsting fick en rivstart när vi avslöjade att sex läkare som ”knoppade av” sin vårdcentral 
2007 för 694 500 kr, gjort ett rejält klipp när de sålde vidare för 20 miljoner till riskkapita-
lägda Capio. Och just riskkapitalbolagen har präglat verksamhetsåret 2011. Partiet cen-
tralt drev i våras en kampanj mot riskkapitalister i vården - ett arbete som vi i landstinget 
påbörjade redan inför valet 2006. 

Glädjande är att många av de stora tidningarna hakade på under året: DN, SVD och Da-
gens Industri. Man kan säga att det varit sprängkraft i frågorna. Först avslöjades att Capio 
under åren som ägare till St. Görans sjukhus, gjort en vinst på 482 miljoner och betalat 
futtiga 16 700 kronor i skatt. Sen exploderade Caremaskandalen under hösten, samtidigt 
med vår äldrekampanj. Det är vid sådana här tillfällen man är glad över att vara Vänster-
partist och att vi alltid varit tydliga i dessa frågor. Som enda parti har vi också krävt att St. 
Görans sjukhus självklart ska tas tillbaka till landstinget.

Mycket av verksamhetsåret har präglats av den moderatledda alliansens fortsatta priva-
tiseringshysteri. Medan man i övriga landet är bekymrad över att behöva införa Lagen 
om valfrihet inom hemtjänsten, rullar vårdvalsområdena på i en väldig fart i landstinget. 
Allt mer vård ägs nu av privata koncerner som bygger upp egna vårdkedjor. Inom kort ser 
vi en fara i att man inte längre går till landstinget och får sin vård utan man får hela sin 
behandling inom Capio. 

Ibland säger politiker lite slarvigt från båda håll att vi ändå vill samma sak - vi har bara lite 
olika verktyg. Den myten vill vi slå hål på. För Alliansen i Stockholms läns landsting är det 
viktigare att skapa och måna om företag, än att se till att kollektivtrafiken går i tid och att 
vården botar och minskar ohälsa. Men samtidigt har vi en fantastisk landstingsgrupp som 
arbetar hårt och medvetet för att visa att hela länet kan leva. Ett annat län är möjligt!

Birgitta Sevefjord    Håkan Jörnehed
Landstingsråd     Gruppledare

Fo
to

: M
ar

tin
 L

un
ds

trö
m



Inledning - privatiseringar ifrågasätts
I september arrangerade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, ett seminarium 
utifrån en forskningsrapport om vilka konsekvenser de senaste 20 årens privatiseringar 
av den offentligt finansierade välfärden fått.

Den främsta slutsatsen i Konkurrensens konsekvenser var att det saknas tillräcklig kun-
skap för att kunna bedöma privatiseringarnas effekter. Rapporten fick som väntat hård 
kritik från framförallt borgerligt håll. I snabb takt avgick sedan SNS:s forskningschef och 
senare också dess VD. Rapporten präglade privatiseringsdebatten under hela hösten och 
kom också i ett läge när Vänsterpartiets kampanj om äldrevården inleddes och skandaler-
na om vanvård avlöste varandra. Plötsligt var riskkapitalbolag och Carema på var mans 
läppar. Det var ett bra utgångsläge för oss och vår politik.
 
Höjd skatt och låga taxor
En stor del av våren arbetade vi med vår alternativa landstingsbudget 2012. Bland våra 
förslag fanns en skattehöjning på 25 öre, vilket ger en skattesats på 12.35 kr. Som enda 
parti avsatte vi en pott på 240 miljoner för satsningar på personalen.

Vi yrkade också på bibehållet pris på SL-kortet (690 kronor), samt enhetstaxa. Det Mode-
rata finanslandstingsrådet ansåg att höjningen av SL-taxan inte var så farlig med motive-
ringen att den bara motsvarade priset för tre chipspåsar! Detta väckte en folkstorm och 
i samband med budgetfullmäktige tältade planka.nu utanför landstingshuset i protest mot 
avgiftshöjningen. 

Gunilla Roxby Cromvall och Manne Schmitz bjuder tältande aktivister på frukost 
utanför landstingshuset i juni.



Hälso- och sjukvård i förvandling
Sjukhusens ekonomi är i balans och visar till och med på plus. Samtidigt riskerar sjukhu-
sen viten av Arbetsmiljöverket för dålig arbetsmiljö. Situationen på akutmottagningarna är 
just akut,  ilskan sjuder i sjuksköterskekåren över det usla löneläget, överbeläggningar är 
legio och i de nya sjukhusavtalen läggs ytterligare besparingsbeting. 

Den bild vi får ute i verksamheterna är entydig och dessutom på tvärs mot den bild som 
serveras oss av borgerligt styrda tjänstemän i landstinget. Vi har medverkat till att under 
det gångna året få upp dessa frågor på dagordningen men mycket återstår att göra. Vi 
har därför avslagit de nya sjukhusavtalen, då de inte rymmer finansiella förutsättningar för 
att bedriva en patientsäker vård.

Efter att Vänsterpartiet som enda parti avfärdat förslaget att upphandla Capio S:t Görans 
sjukhus och yrkat på att landstinget tar tillbaka sjukhuset i egen regi, har vi vidare deltagit 
i diskussioner runt själva upphandlingen. Vi har också protesterat mot att det inte går att 
diskutera denna upphandling fullt ut då det mesta är hemligstämplat, vilket också visar 
vilket stort demokratiskt problem upphandlingar av de här dimensionerna är. Vi skrev flera 
debattinlägg i ämnet och det har varit till Vänsterpartiets fördel att vi varit tydliga i denna 
fråga hela vägen. Tilldelningsbeslut tas i februari 2012.

Även inom landstinget har jämställdhetsarbetet gått tillbaka med det borgerliga styret. Det 
är viktigt att alla beslut innehåller en jämställdhetsanalys och att alla underlag innehåller 
könsuppdelad statistik, men så är inte längre fallet. Det har blivit vår uppgift att ständigt 
påminna om detta. 

Under hösten antog landstinget en hbt-policy i fullmäktige. Vänsterpartiet har i flera år 
motionerat om och drivit frågan om en hbt-policy för alla landstingets verksamheter. 

Framtidens sjukvård tar form
Sjukvården behöver utvecklas, byggas ut och förändras i ett växande Stockholm, om 
detta är alla överens. Borgarna har dock tagit tillfället i akt och använder detta behov till 
att framförallt privatisera vård, även betydande delar av den vård som idag bedrivs på 
våra sjukhus. De kallar detta för att flytta ut vård som inte behöver akutsjukhusens resur-
ser till närsjukhus och/eller specialistcentra. All denna vård förutsätts bedrivas i privat regi 
genom vårdval för specialistsjukvården. 

Därutöver har man även beslutat i budget att upphandla all psykiatri. Vi har naturligt-
vis protesterat. Det finns ingen pragmatisk, objektiv anledning till att all denna vård ska 
privatiseras. I höstas hettade det till när barn- och ungdomspsykiatrin, bup, i Botkyrka 
skulle upphandlas med argumentet att det är ”intressant” att en extern aktör får ta hand 
om ett område med tung problematik. Bup i Botkyrka är en verksamhet som idag fung-
erar mycket bra utifrån de specifika förutsättningar som finns i Botkyrka, samt i samver-
kan med kommunen. Även personalen protesterade kraftigt mot denna privatisering. Vi 
besökte verksamheten och skrev en debattartikel i DN tillsammans med våra partikolleger 
i Botkyrka. 

Vänsterpartiet delar uppfattningen att stora delar av den sjukvård som inte behöver 
akutsjukhusens resurser kan flyttas till närsjukhus. Redan i dag bedriver sjukhusen en del 
specialistvård utanför sjukhusen. Vi har därför föreslagit att sjukhusen får i uppdrag att 
organisera denna utflyttning i egen regi.     

Vårdvalets konsekvenser
En av konsekvenserna av den borgerliga sjukvårdspolitiken är att vissa vårdverksamheter 
upphör runt om i länet medan annat vårdutbud koncentreras till centrala delar. Ett sådant 
exempel är nedläggningen av Husby vårdcentral. Där deltog vi i ett stormöte som hölls i 
Husby träff i början av året. Vi var också med när protestlistor överlämnades till landsting-



ets borgerliga ledning. Vi agerade också genom skrivelser i Sjukvårdsstyrelse City och 
lade en motion i fullmäktige om en offentligt driven vårdcentral i Husby. Vi debatterade 
även flitigt i Järvas lokala tidningar.

Ett annat exempel är nedläggningen av geriatriken i Nynäshamn. Vi har besökt verksam-
heten och intervjuats av Nynäshamnsposten tillsammans med lokala vänsterföreträdare. 
Under hösten har vi vid ett flertal tillfällen debatterat om geriatrikens varande och att inte 
hela länet har tillång till vård ett flertal gånger. Företrädare från dagens Nynäsgeriatrik 
har även besökt Vänsterpartiets partiförening i Nynäshamn. Vi har i debatter och i förslag 
till beslut i landstinget drivit att geriatriken i Nynäshamn ska säkerställas. Beslutet har 
skjutits upp flera gånger under året och kommer att tas först 2012. Men den förhandsin-
formation vi har fått är att en geriatrik i Nynäshamn finns med i ett kommande förslag på 
upphandling.

Vårdvalet utökas till allt större områden och många beslut i olika styrelser och nämnder 
handlar om att auktorisera vårdgivare. Vänsterpartiet har i de allra flesta fall gått emot 
vårdvalet och deltar därför inte heller i auktoriseringsbesluten. Denna passiva hållning blir 
dock allt mer ohållbar och under hösten tillsattes därför en grupp med uppgift att arbeta 
fram ett nytt Hälsoval Stockholm, samt besluta hur vi ska agera i alla de vårdval som nu 
rullar på.

Unga Vuxna
Vart kan unga vuxna som utsatts för sexuella övergrepp eller som har ett sexuellt de-
struktivt beteende vända sig? Detta började vi fundera på efter en konferens om sex och 
självdestruktivitet som Tjejzonen arrangerade. Vi träffade RFSU, vilka bekräftade att det 
finns en stor brist på kunskap inom området och att det saknas självklara vårdenheter 
dit unga vuxna kan vända sig. Oönskade graviditeter och Stockholms läns höga aborttal 
bland unga vuxna är ett annat område vi tittat närmare på. Vi har vid flera tillfällen träffat 
Kristina Gemzell, professor och överläkare på kvinnokliniken vid Karolinska Universitets-
sjukhuset för att få mer kunskap. Under 2012 jobbar vi vidare med dessa frågor. 

Kvinnor i utsatthet
Genom artiklar och skrivelser har vi lyft mäns våld mot kvinnor och nödvändigheten av 
att de som jobbar i vården får relevant utbildning på området. Vi har också besökt EWA-
mottagningen och Rosenlunds mödravårdsteam dit kvinnor med en missbruksproblematik 
som har minderåriga barn eller är gravida kan vända sig. 

Hur vanligt är det med kvinnlig könsstympning i vårt län? Den frågan ställde vi i beredningen 
för Barn, unga och kvinnosjukvård. 2012 tittar vi vidare på det preventiva arbetet vad gäller 
könsstympning och vilken hjälp de redan drabbade får.  

Arga Husbybor som vill ha kvar sin vårdcentral uppvaktar landstingspolitikerna i februari.



Fokus på äldre
Vänsterpartiet har i SLL tagit ställning mot en kommunalisering av hemsjukvården.  
Erfarenheter från den sjukvård som redan i dag bedrivs inom kommunen avskräcker. I 
samband med skandalerna runt Caremas äldreboenden var vi i kontakt med Trygg Hälsa, 
som har uppdraget för läkarinsatsen. Vi har även lyft frågan om landstingets ansvar för 
sjukvården inom äldreomsorgen i sjukvårdsstyrelsen och som en interpellation. Vi är i 
landstinget även värdar för ett äldrenätverk i distriktet som träffas med ojämna mellanrum. 
Detta år har diskussionerna främst rört partiets äldreomsorgskampanj och Eva Olofsson från 
riksdagen har deltagit.

Sjukvårdsgruppen 
Ungefär en gång i månaden har våra politiker med parlamentariska uppdrag inom hälso 
-och sjukvården träffats i ”sjukvårdsgruppen”. Vi har haft föreläsare, gått igenom aktuella 
politiska frågor, bl.a. om allt fler vårdvalsområden även inom specialistsjukvården och 
utvärdering av Vårdval Stockholm. Vi har även gjort studiebesök med sjukvårdsgruppen, 
bl.a. på Södersjukhuset och även besökt Norrtälje sjukhus och Tiohundranämnden. Sjuk-
vårdsgruppen har även tillsatt en arbetsgrupp som tittar vidare på Hälsoval Stockholm 
som vi gick till val på 2010. Det arbetet fortgår.

Egen vård och mat
I Produktionsutskottet hanteras frågor som rör den egna vårdproduktionen. Personalfrå-
gor ska hanteras även här men borgarna vill helst bara arbeta med olika policydokument 
och mål, så även strategiska personalfrågor lyser med sin frånvaro. Tyvärr kan vi inte 
påverka detta då vi inte sätter dagordningen.

En framgång vad gäller patientmaten är att de svarta plastlådorna är på väg bort. I stor 
politisk enighet har man skapat en måltidsutredning som bl.a. föreslagit att Nya Karolin-
ska sjukhuset ska byggas med ett eget tillagningskök – en fråga som Vänsterpartiet länge 
drivit och som nu alla partier ställer sig bakom efter många olika turer. 

Produktionsutskottet gjorde en resa för att studera patientmat i Köpenhamn och Kristian-
stad. Där arbetar man efter konceptet att mat är medicin och gör nytta först i magen, vil-
ket inte minst gäller de allra svårast sjuka. SLL har långt kvar innan man uppnår samma 
kvalitet på maten men några steg har tagits med hjälp av Vänsterpartiet.
 
Ett händelserikt trafikår
Vid årsskiftet trädde en ny organisation i kraft i landstinget, vilket innebar att en trafik-
nämnd övertog huvuddelen av den tidigare SL-styrelses ansvar. Organisationsföränd-
ringen var en konsekvens av den nya kollektivtrafiklagens krav beträffande formerna för 
trafikhuvudmannaskapet. I Trafiknämnden har vi en ordinarie- och en suppleantplats, 
vilka innehas av Gunilla Roxby Cromvall respektive Anna Sehlin.

Den enskilda fråga som fått mest medial uppmärksamhet under året har varit skandalen 
kring biljettkontrollen, där Securitas rapporterat in och fått ersättning för kontroller som 
aldrig genomförts. Vi föreslog därför, som enda parti, att avtalet med Securitas genast 
skulle brytas och biljettkontrollen återgå till SL:s egen regi. En annan händelse som 
väckte mediernas uppmärksamhet var SL:s verkställande direktörs avgång i samband 
med en hätsk diskussion i Trafiknämnden.

I övrigt har vi fortsatt att driva våra profilfrågor och har börjat få ett visst gehör för idén 
om trådbussar, som numera regelmässigt nämns som alternativ i SL:s utredningar. Vi 
har även lyft frågan om ökad säkerhet i kollektivtrafiken med koppling till den tilltagande 
trängseln. Bland annat har vi lagt en motion om säkra utrymningsvägar, samt en skrivelse 
om att SL ska utreda plattformsdörrar.



Även Slussen har varit en viktig fråga under året. Här har vår linje varit att Slussen ska 
förbli en kollektivtrafikknutpunkt, där trafiken fungerar även under ombyggnadstiden. Vi 
har kallat till två möten med Stockholms stad, berörda föreningar (Nacka och Värmdö) 
och distriktet för att hitta en gemensam hållning. Vi har även i en skrivelse i Trafiknämn-
den ställt krav på att landstinget skall hålla ett seminarium om Slussenombyggnaden.

Bland övriga frågor som behandlats av Trafiknämnden under året finns Spårvägs- och 
stomnätsstrategin etapp 1, etapputbyggnaden av Spårväg City samt förstudien av Spår-
väg Syd. I april anordnade vi ett möte om Spårväg Syd, till vilket berörda föreningar och 
ansvarig SL-tjänsteman inbjöds.

Färdtjänsten
Vi har haft ett fortsatt fokus på tillgänglighetsfrågor i trafiken. Bland annat har vi lagt en mo-
tion om fri tilldelning av färdtjänst och drivit frågan om att kollektivtrafiken och särskilt stör-
ningsinformationen bättre ska anpassas till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Nya arbetsformer
I januari bildades en trafikgrupp bestående av våra ledamöter i Trafiknämnden, Färd-
tjänstberedningen samt Tillväxt- och regionplaneringsutskottet. Efter sommaren utökades 
gruppen med en representant från Stockholms stad och en från Distriktstyrelsen som 
adjungerade. Gruppen har också inlett ett mer formaliserat samarbete med riksdagen, i 
form av återkommande möten med vår representant i Trafikutskottet Siv Holma. Inför det 
tredje mötet i september kallades även Jens Holm, partiets miljöpolitiska talesperson.

Samarbeten och utåtriktat arbete
Utöver det ovan redovisade partiinterna samarbetet har vi haft möten med både SL-tjäns-
temän och fackföreningsrepresentanter för att inhämta kunskap och diskutera angelägna 
frågor. Bland annat träffade vi Sekoansluten personal från Securitas biljettkontroll i maj. I 
oktober hade vi ett möte med Seko klubb 119 i Liljeholmen för att diskutera förarlös drift i 
tunnelbanan. Senare samma månad träffade vi Seko Stockholm för att diskutera Vänster-
partiets eventuella medverkan i kampanjen ”Tunnelbanan 2.0” och strax därefter träffade 
vi Sekos ”Arbetsmiljögrupp”.

Kollektivtrafikens finansiering och andra knäckfrågor
Trafikverksamheten har dragits med ett underskott under året och vår linje har varit att detta 
inte ska täckas av höjda taxor, utan genom ytterligare tillskott från landstinget. Vi sa därför 
nej till höjningen av taxan som genomfördes den första september med motiveringen att 
höjda taxor leder bort från målet om en prisvärd kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.

Stockholms befolkning ökar med 
ca 40 000 om året. Essingeleden  
är igenkorkad i rusningstid - fler 
måste resa kollektivt.



En utmaning för framtiden är hur vi ska ha råd att finansiera de stora kollektivtrafikut-
byggnader som måste göras för att nå klimatmålen och möta behoven av resor hos 
Stockholms snabbt växande befolkning. Vi har både diskuterat och lyft ett antal konkreta 
förslag på hur kapaciteten kan byggas ut samtidigt som kostnaderna hålls nere. 
Strax före semestern gavs Erik Hegelund i uppdrag att arbeta fram en rapport om kollek-
tivtrafikens finansiering. Rapporten överlämnades till kansliet efter sommaren och presen-
terades för gruppstyrelsen, landstingsgruppen och DS under augusti-september. Parallellt 
med detta har vi arbetat med ett antal knäckfrågor som vi identifierat på trafikområdet. 
Dessa presenterades för DS i september och diskuterades av landstingsgruppen i sam-
band med att Siv Holma och John Hörnquist gästade gruppen i november. Tanken är att 
arbetet med knäckfrågorna ska fortsätta med sikte på budget 2013 och valrörelsen.

Klimat och miljö
Den enskilt viktigaste miljöfrågan för landstinget att driva är en fortsatt utbyggnad av kol-
lektivtrafiken. Vi har därför sagt fortsatt nej till Förbifart Stockholm och hävdat att peng-
arna skall användas för investeringar i kollektivtrafiken istället. Vi har även drivit frågan 
om att andelen kollektivtrafikresor i länet måste öka på bekostnad av bilen. Med bakgrund 
i detta reserverade vi oss mot den låga ambition som gavs i landstingets miljöpolitiska 
program, vilket antogs av fullmäktige under hösten. Vi har också lagt motioner om utsläpp 
av klimatpåverkande gaser i samband med byggnation av trafikinfrastruktur, samt om 
att enbart vegetarisk mat skall serveras vid landstingsfullmäktiges sammanträden. Den 
senare rönte viss medial uppmärksamhet.
 
Kultur
Vi har ingen representant i Kulturnämnden men har ändå försökt följa dess arbete. 
Genom en interpellation har vi lyft frågan om regionaliseringen inom kulturrådet. För att 
skaffa oss mer kunskap om detta träffade vi Calle Nathanson på Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL. Vi deltog även i SKL:s årliga kulturkonferens, denna gång i Visby. Här 
diskuterades bland annat hur regionaliseringen gått där den genomförts samt kulturområ-
dets förändrade roller och relationer. 
 
Möten, möten….
 
…med riskkapitalbolag  
Under det gångna året har vi bjudit in oss och bjudits in till riskkapitalbolagsägda Capio 
och Carema, samt till Aleris som ägs av Investor. Vi har lyssnat på deras argument och 
hur de själva tänker om sin verksamhet. Alla tre bolagen uttryckte viss tvekan till rådande 
system och sade sig vara villiga att göra vissa förändringar.  Vi har framfört vår syn och 
hur vi ser på dessa bolag, både nationellt och i ett landstingsperspektiv. 

…med organisationer
Vi har haft ett ständigt utbyte med olika patient- och brukarorganisationer. I maj bjöd vi in 
ett flertal organisationer tillsammans med S och MP för att diskutera förändringar inom 
psykiatrin i framtidens hälso- och sjukvård.

… med partiföreningar  
Vi har besökt flera partiföreningar. Ett par av föreningarna har förlagt sina möten till 
landstingshuset där vi guidat och sedan har vi haft politiska diskussioner om sjukvård och 
trafik. Vi uppmanar fler föreningar att komma på besök i landstinget.

…med fackliga representanter
Vårdförbundet och Kommunal har vi haft återkommande träffar med om arbetssituatio-
nen, arbetstider, lön, konvertering av undersköterskor till sjuksköterskor och hur lands-
tinget agerar som arbetsgivare. En konkret fråga som vi agerat i är att specialistsjukskö-
terskor likväl som specialistläkare ska få sin utbildning betald. Det har vi lyft både i budget 



och i en interpellation. Här har vi även fått draghjälp av partiet centralt som lagt likande 
krav nationellt. 

Distriktsårskonferensen 
Konferensen hölls i landstingssalen. Landstingsgruppen bidrog med både lokalhyra och 
bjöd på lunch.
 
Distriktsstyrelsen 
Gruppledaren Håkan Jörnehed har varit ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen. Vi har så-
som tidigare föredragit vårt budgetförslag för distriktsstyrelsen. Och även haft möten med 
distriktsstyrelsen om de svåra knäckfrågor som kollektivtrafiken står inför, inte minst då 
det gäller utbyggnad och finansiering. Vid distriktets utfrågning av partiledarkandidaterna 
på Bio Rio i höstas var även vi aktiva för genomförandet av arrangemanget. Landstinget 
var också värd för en av gruppledarträffarna som distriktet anordnade.

Socialistiskt Forum 
På ett mycket välbesökt SF i november deltog Birgitta Sevefjord i ett seminarium om risk-
kapitalbolag. Vi bevistade flera olika seminarier, bl.a. om Socialistiska läkares initiativ att 
öppna en kooperativ vårdcentral.

Koladagar i Västerås
Birgitta Sevefjord var moderator på Koladagarna i Västerås 8-9 oktober. Birgitta medver-
kade också i ett seminarium om kvinnors villkor i partiet. På vårt initiativ inbjöds professor 
Birgitta Evengård från Umeå Universitet för att tala om jämställd vård. 

Kerstin Pettersson och representanter för Vårdförbundet diskuterar arbetstid och lön.



Debatt och opinion
Under hela året var vi aktiva i dags- och fackpress, både med egna initiativ och med repli-
ker på andra debattörer. Vi debatterade också flitigt i flera nätbaserade medier. Ett flertal 
insändarmallar producerades för att underlätta för gruppmedlemmarna att agera i lokala 
medier. Vi lyfte också aktuella landstingsfrågor i medlemstidningarna Vänsteraktuellt och 
Vänsterpress.

Under hösten drog debatten om riskkapitalister och räntesnurror i gång stort i medierna. 
Vi producerade flera artiklar med kravet att upphandlingen av St.Görans sjukhus ska 
avbrytas. 

Vi arvoderade Mattias Ericson en dag i veckan under våren för att utveckla den nya 
hemsidan Stockholmsvänstern. Efter sommaren sjösatte vi sidan tillsammans med V i 
Stockholms stad. Sidan uppdateras dagligen och är ett viktigt verktyg för att nå ut med 
vänsterpolitik, både till offentligheten/verksamheterna och medlemmar/sympatisörer.

Vänsterpartiets informationsgrupp i Stockholm förstärktes under hösten med nye informa-
tionschefen Ted Bergdahl för att utveckla samarbetet och förbättra samordningen.
 
Landstingsgruppen 
Gruppmöten sker oftast torsdag före fullmäktige. Här gås dagordning igenom samt vilka 
interpellationer och motioner som ska läggas. Även dagsaktuella politiska frågor diskute-
ras. Vi har haft föredragningar om sociala medier, framtidens sjukvårdsstruktur och besök 
av SL:s VD, landstingsdirektören och partiets nya informationschef. 

Vi har även genomfört talarstolsträning för gruppens medlemmar.

I våras hade landstingsgruppen en planeringshelg på Syninge och vi har även haft kultu-
rella aktiviteter: Djungelboken på Stadsteatern och guidad visning på Nationalmuseum.

Gruppstyrelsen har bestått av Birgitta Sevefjord, Håkan Jörnehed, Gunilla Roxby Crom-
vall, Petteri Louhema  och Pia Ortiz Venegas.
 
 

Birgitta Evengård diskuterar jämställd vård med V-politiker från kommuner och landsting.



Gruppens ekonomi
Vi har två olika budgetar - för partistödet respektive kanslistödet. 2011 fick vi 3 886 00 kr 
i partistöd. Av dessa gick 3 386 000 kr till Stockholmsdistriktet. De resterande 502 000 
kr gick till landstingsgruppen (möten, planeringsdagar, utåtriktat arbete) samt löner och 
valfondering. 2011 fick vi 2 643 000 kr i kanslistöd.  Dessa gick till löner och kansliadmi-
nistration (telefonkostnader, konferenser/utbildningar, tidningar mm). 

Motioner
Gunilla Roxby Cromvall m.fl. om anropsstyrd trafik
Gunilla Roxby Cromvall m.fl. om förbättrad information till SL:s resenärer
Anna Sehlin om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten
Sverre Launy m.fl. om försökstrafik med eldrivna bussar
Pia Ortiz-Venegas m.fl. om fri tilldelning av färdtjänstresor
Gunilla Roxby Cromvall om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken
Gunilla Roxby Cromvall om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresor
Birgitta Sevefjord m.fl. om den ojämlika vården
Håkan Jörnehed m.fl. om att införa en nollvision för hiv i SLL
Pia Ortiz Venegas m.fl. om säkra utrymningsvägar för personer med funktionsnedsättning
Håkan Jörnehed m.fl. om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för 
politiker i SLL.
Anna Sehlin om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan 
trafikinfrastruktur
Anna Sehlin om cykeln som transportmedel
Gunilla Roxby Cromvall om ibruktagande av befintliga spåranläggningar för persontrafik
Birgitta Sevefjord m.fl. om att stoppa riskkapitalbolag i SLL
Birgitta Sevefjord m.fl. om människor som utsatts för tortyr  

Interpellationer
Birgitta Sevefjord om missbruk av värktabletter
Gunilla Bhur om miljöarbetets förutsättningar i SLL
Håkan Jörnehed om tillgången på specialistsjuksköterskor
Birgitta Sevefjord om framtiden för Karolinska Folkhälsoakademien 
Håkan Jörnehed om screening för prostatacancer med PSA-prov
Ylva Nork om stöd till Gazas folk 
Birgitta Sevefjord om ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom
Birgitta Sevefjord om människor som utsatts för tortyr  
Håkan Jörnehed om tilltron till SOS Alarm  
Håkan Jörnehed om att personal säger upp sig i protest på KS
Gunilla Roxby Cromvall om personskador förorsakade av SL:s glasdörrsspärrar
Gunilla Roxby Cromvall om trängseln i kollektivtrafiken
Håkan Jörnehed om regionaliseringen inom kulturområdet
Birgitta Sevefjord angående långa ledtider för kvinnor med bröstcancer
Håkan Jörnehed om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg
Laila Leymann om patientinformation inom hälso- och sjukvården.



V-kansliet i landstinget

Sevefjord Birgitta, oppositionslandstingsråd
Fullmäktige, övergripande trafik, sjukvårds- och finansieringsfrågor
Tel: 08-737 41 17, 070-737 41 17
e-post: birgitta.sevefjord@politik.sll.se 

Jörnehed Håkan,  gruppledare, närsjukvård, produktionsutskottet, handikappfrågor
Tel: 08-737 41 20, 070-737 41 20
e-post: hakan.jornehed@politik.sll.se 

Roxby Cromvall Gunilla, trafiknämnden
Tel. 08 – 073-966 12 92
e-post: gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se

Boucher Torun, politisk sekreterare, sjukvård, tandvård
Tel: 08-737 41 60, 070 -737 41 60
e-post: torun.boucher@politik.sll.se 

Schmitz Manne, politisk sekreterare, trafik, miljö, regionalplanering
Tel. 08-737 41 61, 070-737 41 61
e-post: manne.schmitz@politik.sll.se

Falk Ingrid, kansliansvarig, press och information, 
Tel: 08-737 41 16, 070-737 41 16
e-post: ingrid.falk@politik.sll.se

Jansson Beatrice, politisk sekreterare, barn, unga och kvinnosjukvård, kultur, administra-
tion och ekonomi (från 21/2)
Tel. 08 – 737 41 04, 076-946 41 04
e-post: beatrice.jansson@politik.sll.se
                                                                               



Sida 1

120102

Ahlin Göran Långsjöhöjden 62 V
125 51  Älvsjö

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Andersson Ronnie Bäverstigen 37 V
147 33  TUMBA

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Axelsson Berit Bergdalen 6 V
172 79  Sundbyberg

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110118 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Bal Nebi Bondegatan 13, 3tr V
116 23  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Barros Ring Ivonne Mäster Lorentz väg 2 V
141 70  SEGELTORP

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Bhur Gunilla Sveaborgsgatan 18 V
164 72  Kista

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Sjukvårdsstyrelsen City
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Bjuggren Bappe Järingegränd 23 V
163 63  SPÅNGA

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Björklund Ingemar Tistelvägen 3 V
121 34  ENSKEDEDALEN

Jurymän 2:a gruppen för tryckfrihetsmål
Juryman 100101 - 131231
_________________________________________________________________________________________

Blomgren Daniel Harpsundsvägen 83 V
124 58  Bandhagen

Programberedning 5: Tandvård
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________



Bodin Lola Artemisgatan 18 V
115 42  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Boucher Thomas Swedenborgsgatan 39 V
118 27  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Brandin Tommy Skulptörsvägen 20 V
122 43  Enskede

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Brunius Åsa Nybohovsbacken 83, 8tr V
117 64  Stockholm

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Programberedning 2: Akutsjukvård
Ledamot 110101 - 121231
Valberedning
Ersättare 101109 - 141031
_________________________________________________________________________________________

Bukovac-Re Maja Romansvägen 95 V
142 42  SKOGÅS

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Burström-Tunestad Catharina Fredsgsatan 3, 1tr V
172 33  Sundbyberg

Kammarätten
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Båvner Britta Södermannagatan 64 A V
116 65  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Båvner Rune Södermannagatan 64A V
116 65  STOCKHOLM

Svea Hovrätt
Nämndeman 110503 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Bäckström Anita Svedjevägen 7 V
151 54  Södertälje

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________



Bäckström Jan A S Holmvägen 2, 3 tr V
194 35  UPPLANDS VÄSBY

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Börjesson Pelle Liljeholmsgränd 9, 5 tr V
117 61  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Ciziri Rodi Bäckgårdsv 11 V
143 41  Vårby

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110322 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Dingu-Kyrklund Elena Tunnlandsvägen 3 V
168 36  BROMMA

Mälardalsrådet
Ersättare 110501 - 140430
_________________________________________________________________________________________

Einarsson Mats Munkhättevägen 27 B V
147 45  TUMBA

Mälardalsrådet
Ledamot 110501 - 140430
Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål
Juryman 100101 - 131231
_________________________________________________________________________________________

Ekelund Per Torpvägen 26 V
147 63  Uttran

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110322 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Ekenberg Anna Helena Bergsgatan 11 V
112 23  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Eklund-Varnke Eva Tulegatan 45 V
172 72  Sundbyberg

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110118 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Engzell Bitte Pilotgatan 22 V
128 35  SKARPNÄCK

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________



Enroth Hans Idungatan 8, 11 tr V
113 45  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110118 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Enroth Mattias Idungatan 8, 2tr V
113 45  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110913 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Eriksson Kersti Kungsgatan 84, 4 tr V
112 29  STOCKHOLM

Länsrätt, fastighetstaxeringsmål
Nämndeman 001114 - 130630
_________________________________________________________________________________________

Ezdani Khan Mohibul Ryttmästarvägen 97 V
162 70  Vällingby

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Falk Ingrid Lilla Aspuddsvägen 2, 3 tr V
126 49  HÄGERSTEN

Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål
Juryman 100101 - 131231
_________________________________________________________________________________________

Falk Maja c/o Gilles V
Manhemsgatan 3
126 52  Hägersten

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Fischer Herta Råsundavägen 68 V
169 57  SOLNA

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Ledamot 100101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Heckscher Ivar Baldersgatan 10 A V
114 27  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Hellberg Åke Svärdlångsvägen 25 A V
120 60  ÅRSTA

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________



Henricson Birgitta Arkövägen 1, 3 tr V
121 55  Johanneshov

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Hillerström Marja Hökens gata 8 C V
116 46  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Hjort Arne Ängsullsvägen 78 V
162 46  Vällingby

Mälardalsrådet
Ersättare 110501 - 140430
_________________________________________________________________________________________

Izol Keya Storövägen 10 A V
141 42  Huddinge

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Johansson Jenny My Lillåvägen 55 V
128 45  Bagarmossen

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Johansson Matilda Anders Reimers Väg 15, 2 tr V
117 50  Stockholm

Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Johnell Stig V

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Ledamot 100101 - 121231
_________________________________________________________________________________________



Jörnehed Håkan V

Gruppledare
Vice Gruppledare 101109 - 141031
Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Landstingsstyrelsen
Ersättare 101109 - 141031
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare 110101 - 121231
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Ersättare 101101 - 121231
Samverkansråd med handikapporganisationerna
Ledamot 110101 - 121231
Referensgrupp för kommunalisering av hemsjukvård
Representant 111122 - 121231
Referensgrupp för Nätverket Hälsa och Demokrati
Ersättare 120101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Karlsson Kate Centrumvägen 28 V
142 52  Skogås

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Karlsson Ulf Ekshäradsgatan 170 V
123 46  FARSTA

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Kedvall Maria Termovägen 52 V
176 77  Järfälla

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
_________________________________________________________________________________________

Krüsell Kerstin Häradsvägen 11 V
151 49  SÖDERTÄLJE

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________



Laine Peter Skvadronsbacken 85 B V
174 56  Sundbyberg

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Programberedning 6: e-hälsa och öppna jämförelser
Ledamot 110101 - 121231
Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110118 - 141231
Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Landström Gunnel Hornsgatan 49 V
118 49  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110503 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Larsson Owe Bergdalen 2, 5tr V
172 79  SUNDBYBERG

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Launy Sverre Backluravägen 99 V
149 43  Nynäshamn

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Landstingsstyrelsen
Ersättare 101214 - 141031
Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott
Ersättare 110101 - 121231
Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott
Ledamot 110615 - 150430
_________________________________________________________________________________________

Leymann Laila Vistavägen 22 B V
141 31  Huddinge

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Lidström Annica Konradsbergsgatan 6 A V
112 59  Stockholm

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________



Louhema Petteri Gotlandsgatan 44 V
116 65  Stockholm

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Landstingsstyrelsens forskningsberedning
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Lundberg Eva-Lena Falugatan 16 V
113 32  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Lundqvist Lou S:t Eriksgatan 94 A, 3tr V
113 62  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110913 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Magnusson Thomas Carl Malmstens väg 14 V
170 73  SOLNA

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Landstingsstyrelsens arvodesberedning
Ledamot 101116 - 121231
Styrgrupp företagsklimat
Ledamot 110125 - 121231
Locum AB
Suppleant 110101 - 120430
_________________________________________________________________________________________

Marcusson Hans Idögränd 16 V
124 31  BANDHAGEN

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Nilsson Christer Vidövägen 2 V
135 60  Tyresö

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Noori Kave Duvkullavägen 40 B V
172 37  Sundbyberg

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Nork Ylva Högbergsbacken 15 V
118 54  Stockholm

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Programberedning 3: Folkhälsa och psykiatri
Ledamot 110101 - 121231



Ortiz-Venegas Pia Mosshagestigen 175 V
144 51  Rönninge

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning
Ledamot 110118 - 111231
_________________________________________________________________________________________

Persson Inger Sigurd Rings gata 18, 3 tr V
126 51  HÄGERSTEN

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Pettersson Kerstin Rådhusgatan 13 V
151 72  Södertälje

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Programberedning 1: Äldre och multisjuka
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Ramström Marianne Mörbylund 13, 5 tr V
182 30  DANDERYD

Sjukvårdsstyrelsen Norr
Ersättare 110830 - 121231
Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Ersättare 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Rehman Babar Renstigen 18 V
169 60  Solna

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Roxby Cromvall Gunilla Kristallvägen 1 (hö) V
126 78  HÄGERSTEN

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Trafiknämnden
Ledamot 110101 - 111231
Mälardalsrådets styrelse
Ersättare 110526 - 150430
Mälardalsrådets Planerings- och trafikutskott
Ledamot 110615 - 150430
Mälardalsrådet
Ledamot 110501 - 140430
_________________________________________________________________________________________

Rundberg Brit Hornsgatan 37 V
118 49  STOCKHOLM

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231



Sehlin Anna Siljansvägen 27 V
120 55  Årsta

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Trafiknämnden
Ersättare 110101 - 111231
Mälardalsrådets Miljöutskott
Ledamot 110615 - 150430
Mälardalsrådet
Ledamot 110501 - 140430
_________________________________________________________________________________________

Sevefjord Birgitta V

Landstingsråd
Landstingsråd 101109 - 141031
Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Landstingsstyrelsen
Ledamot 101109 - 141031
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot 070101 - 121231
Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Ersättare 101101 - 121231
Landstingsstyrelsens krisledningsutskott
Ersättare 101116 - 121231
Landstingsstyrelsens NKS-beredning
Ledamot 110101 - 121231
Landstingshuset i Stockholm AB
Suppleant 110101 - 120430
_________________________________________________________________________________________

Shokrolahi Abbas Polhemsgatan 29 V
112 30  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Sten Bertil Kungsholms Strand 141 V
112 48  STOCKHOLM

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Sterneby Lars Tistelvägen 18 V
121 34  Enskededalen

Mälardalsrådet
Ersättare 110501 - 140430
_________________________________________________________________________________________

Sundström Anna Tvååkersgränd 8 V
125 73  Älvsjö

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231



Söderberg Kerstin Eskadervägen 22 V
183 54  Täby

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Söderberg Talebi Daniel Stockholmsvägen 59 V
122 62  Enskede

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Söderfeldt Birgitta Götgatan 35 V
116 21  Stockholm

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Sörman Barbro Sten Stures väg 7 V
131 47  Nacka

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Tahvanainen Petri Stora Tenstagränd 16 V
163 63  Spånga

Landstingsfullmäktige
Ersättare 101101 - 141031
_________________________________________________________________________________________

Thåström Karin Valla Torg 69 V
120 56  ÅRSTA

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Trumstedt Mona Pyrolavägen 48 V
181 60  Lidingö

Svea Hovrätt
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Uzunel Bekir Stendalsvägen 242 V
146 52  TULLINGE

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Sjukvårdsstyrelsen Söder
Ledamot 110101 - 121231
Valberedning
Ledamot 101109 - 141031
Jury för pris mot främlingsfientlighet
Ledamot 110125 - 121231
_________________________________________________________________________________________



Uzunel Hülya Primusgatan 74 V
112 67  Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Wahlgren Catarina Narvagatan 27 V
761 31  NORRTÄLJE

Landstingsfullmäktige
Ledamot 101101 - 141031
Sjukvårdsstyrelsen Norr
Ledamot 110101 - 121231
_________________________________________________________________________________________

Wallin Anna-Carin Gullmarsvägen 4, 4tr V
121 40  JOHANNESHOV

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Wallin Eva Terrängvägen 119 V
129 47  HÄGERSTEN

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Wattsgård Jan Österviksbacken 8, 2 tr V
151 56  SÖDERTÄLJE

Jury för årligt bemötandepris
Ledamot 110125 - 121231
Mälardalsrådets Kulturutskott
Ledamot 110615 - 150430
Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________

Ågren Gunnar Götgatan 83 E V
116 62  Stockholm

Revisorskollegiet
Ersättare 110101 - 141231
Revisorsgrupp I
Revisor 110101 - 141231
_________________________________________________________________________________________



Arbetet fortsätter 2012!
2011 gick i kampanjens tecken. Första halvåret ägnades sjukvården och under hösten var 
det äldreomsorgen som stod i fokus. Vi fick draghjälp av flera medier som rapporterade 
om missförhållanden och vanvård i framför allt Caremas boenden. Landstingspolitikerna 
var ute på flera platser i länet och träffade personal, brukare och fackliga representanter. 
Politikerna tog sig också an frågor som på olika sätt var relaterade till äldreomsorgskam-
panjen. 

Bilden nedan från besöket på Vårdförbundet i Stockholm i februari 2012 är en ”försmak” 
av de fortsatta aktiviteterna inom ramen för kampanjen, som ska pågå fram till den offici-
ella avslutningen i Almedalen i juli. 

Bilden ovan: Jane Stegring, Barbro Gri-
penstam, Torun Boucher, Lars Ohly och 
Karin Apell på besök hos Vårdförbundet. 

Till vänster: En nyhet 2012! I februari kom 
det första numret av landstingskansliets 
nyhetsbrev ”Lövet” som på ett lättillgängligt 
sätt ska sammanfatta de viktigaste politiska 
händelserna. 






