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Dags för vänsterpolitik
Snart åtta år av moderatpräglat alliansstyre har satt djupa spår i Stockholms läns 
landsting. Det som är så frustrerande med borgerlig politik är att det vi under 
årtionden byggt upp tillsammans med våra skattepengar, snabbt rivs ner genom 
ett klubbslag. Och förändringen blir antagligen bestående. Det är svårt att vrida 
tillbaka utvecklingen när bollen rullar, när privatiseringarna och de starka kom-
mersiella krafterna väl fått fäste i sjukvården och i kollektivtrafiken. Därför är det 
ännu viktigare med ett starkt och vässat Vänsterparti i landstinget. För vi har fått 
nog nu!

Ytterligare vårdval har tillkommit under året vilket ökat privatiseringarna. Etable-
ringsfrihet gäller, vårdföretagen får öppna fritt var de behagar och inte där behoven 
finns. Missbruksvården och psykiatrin har tidigare varit fredade från privata experi-
ment. Så är inte fallet längre. 

De som påstår att det kommande valet är ett ödesval har rätt. Vi kan konstatera 
att vi snart inte har någon offentligt driven vård längre. Vi är inte längre patien-
ter utan kunder. Inom kollektivtrafiken och färdtjänsten är all verksamhet sedan 
länge utlagd på privata entreprenörer. Ett skräckexempel från 2013 var Arriva - 
som efter en skandalös upphandling - inledde året med att göra livet surt för buss-
resenärerna på Järva. 

Vår verksamhetsberättelse för 2013 visar vad vi har gjort för att förbättra vården 
och kollektivtrafiken. Vi har arbetat på olika sätt i landstingsgruppen för att lägga 
grunden för att kunna byta majoritet och därmed byta politik i SLL. 

Ett starkt Vänsterparti är en garant för en ny landstingspolitik. Vi har fått nog av 
allianspolitik och nu arbetar vi hårt för en rödgrön seger i Stockholms läns lands-
ting i valet i september!

Gunilla Roxby Cromvall   Håkan Jörnehed 
Gruppledare       Landstingsråd
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Stockholm allt  
mer privatiserat
Stockholms läns landsting, SLL, har landets högsta landstingsskatt, 12.10 kr (vård 
och kollektivtrafik), en hälso- och sjukvårdsbudget på över 50 miljarder, 43 000 
anställda, varav 25 procent är utrikesfödda, samt avtal med 2 500 privata och 
offentliga vårdgivare.

Förutom sin storlek utmärks SLL av den enorma privatiseringsvåg som svept 
över länet de två senaste mandatperioderna. Idag går en tredjedel av budgeten till 
privata vårdgivare där riskkapitalbolaget Capio samt det Wallenbergägda Aleris 
spelar en central roll. 

Förutom dessa stora aktörer finns det ett växande antal mellanstora och mindre 
aktörer som genom införandet av Lagen om valfrihet, LOV, som är en omskriv-
ning för privatisering, vuxit upp som svampar ur jorden. I dag finns 1 700 avtal 
med privata vårdgivare. Det säger sig självt att det är omöjligt för politiken att 
följa upp alla dessa verksamheter.

I övriga landet pågår idag en diskussion om LOV/privatisering inom hemtjänst 
och vårdcentraler. Det är redan genomfört i SLL - ca 60 procent av vårdcen-
tralerna drivs av privata vårdgivare. Här har man gått vidare och påbörjat en 
omfattande privatisering av specialistsjukvården och genomfört vårdval inom 28 
områden – alltifrån förlossningsvård till vård i livets slutskede! En stor del av den 
sjukhusanslutna vården överförs nu till privata vårdgivare och om vi inte får stopp 
på denna utveckling kommer snart över hälften av vårdens resurser att gå till det 
privata.

Den politiskt styrda verksamheten sammansmälter allt mer med privata före-
tagsintressen. Ett tydligt exempel på detta var när Per Båtelsson – tidigare vd för 
Capio och ägare av den privata hjärtkliniken på Södersjukhuset – utsågs till styrel-
seordförande för Karolinska Sjukhuset. Man satte bocken till trädgårdsmästare och 
bara Vänsterpartiet röstade emot detta när beslut togs i landstingsfullmäktige.
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Händelserikt år
Hälso- och sjukvården har varit en av de hetaste samhällsfrågorna under året med 
ständiga tidningsrubriker och personalprotester.
Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård kommer även fortsättningsvis att 
vara mycket komplicerat och svåröverskådligt. Själva byggandet av det nya sjuk-
huset går enligt tidsplan, men allt övrigt har hamnat i en svår tidspress. En stor 
del av den specialistvård som idag bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna kommer inte att få plats i det nya sjukhuset. Planen är att denna vård ska 
flyttas till andra sjukhus och till privata vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vi har 
självklart motsatt oss utflyttning till privata vårdgivare. Trots att det brinner i knu-
tarna är det oklart vad som ska flyttas ut och till vad. Risken för kaos och växande 
kostnader är stor när skiftet ska ske från det gamla till det nya sjukhuset. Så kom-
mer t ex det nya sjukhuset att ha en betydligt mindre akutmottagning och färre 
vårdplatser vilket kräver att vårdplatser och akutmottagningarna vid andra sjuk-
hus byggs ut – även här ligger vi sent i processen. 

Denna osäkerhet smittar av sig på personalen som inte vet om de ska flytta eller 
vara kvar. Det har resulterat i personalflykt och svårighet att rekrytera ny perso-
nal. Dessutom har det funnits motsättningar mellan de fyra fackliga organisatio-
nerna och sjukhusledningen, bl.a. om en strålbyggnad med 80 extra vårdplatser 
till extremt hög kostnad. Vi deltog inte i beslutet efter att ha haft flera möten med 
fackliga representanter för att förstå konflikten. Vi röstade även emot att det nya 
patienthotellet - som ursprungligen skulle vara i egen regi – nu kommer att kom-
mersialiseras. 

Fortfarande är det oklart vad som ska finnas inne på sjukhuset och planerad 
utbyggnad av specialistsjukvård utanför sjukhuset är kraftigt försenad. Kaos står 
för dörren, personalen flyr och risken är stor att kostnaderna skenar. 

Vi har under året fortsatt att driva att tunnelbanan ska gå till NKS från Oden-
plan för att därefter fortsätta till Solna station. Moderaterna har i sju års tid hård-
nackat vägrat detta och flera gånger återremitterat utredningar som tydligt visat 
att området endast kan försörjas med kapacitetsstark tunnelbana.
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Samtidigt som planeringen för NKS fortskridit har stora brister visat sig i sys-
temet. Flera hundra vårdplatser på länets akutsjukhus har varit stängda, främst 
på KS. Bakom detta ligger en skriande brist på sjuksköterskor, vilket i sin tur 
beror på stort missnöje med lönerna. Kraven på lägst 25 000 kr som ingångslön 
har avvisats av sjukhusledningarna och alliansen har inte velat ta ansvar som 
arbetsgivare.

Utbrett missnöje har också rått inom förlossningsvården. Samtidigt som antalet 
nyinflyttade till Stockholm fortsätter att öka har antalet förlossningsplatser varit 
konstant. Inför våren 2014 råder därför stor oro bland blivande föräldrar.

Vi fortsatte att uppmärksamma den ojämlika fördelningen av vården och hur 
olyckligt etableringsfriheten drabbade vissa delar av länet. Den geografiska sprid-
ningen av specialistvård är fortfarande ojämn och finns till största delen innanför 
tullarna.

Håkan Jörnehed stödjer 
sjuksköterskorna kamp.

Också primärvården är 
koncentrerad till centrala 
Stockholm.
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Oroligt i trafiken
Året inleddes med busskaos i Norrort när den nya entreprenören Arriva tog över. 
Också här var missnöjet bland personalen kompakt. Resenärerna tvingades vänja 
sig vid inställda och försenade turer under lång tid och till och med det moderata 
trafiklandstingsrådet tappade tålamodet med Arriva. Vi polisanmälde Arriva 
eftersom de begick ett allvarligt miljöbrott genom att låta 250 bussar stå på tom-
gångskörning i flera timmar varje morgon. Det var billigare för Arriva att betala 
dessa böter än att anställa fler bussförare.

Vi följde skandalen med de avskedade biljettkontrollanterna hos Securitas och 
gav dem vårt stöd på olika sätt, inte minst i de manifestationer Seko organiserade. 
Vi ställde upp när skärgårdsbefolkningen och båtpersonalen protesterade mot 
upphandlingen av skärgårdstrafiken. Tillsammans med Jonas Sjöstedt arrangera-
de vi ett möte med V-nätverket Röda Lanteran, Skärgårdsstiftelsen och Seko om 
skärgården och utvecklingen av sjötrafiken.

Vi har under senare delen av året knutit kontakter inom taxibranschen, som 
idag styrs av ett oligopol (90 procent av taximarknaden ägs av Fågelviksgruppen). 
Personalen arbetar under svåra förhållanden, ofta med en arbetstid på 12-13 tim-
mar per dag, vilket innebär en fara för våra sjuk- och färdtjänstresenärer.

Godstågsurspårning, sprickor i tunnelbanevagnar och olyckan med Saltsjöba-
nan visar att underhållet inte sköts som det ska i vår privatiserade kollektivtrafik.

Vår motion om hur vi vill utveckla kollektivtrafiken i länet var uppe för beslut 
men som väntat vann vi inget gehör för våra krav på satsningar. Vi blev där bl.a. 
nedröstade för utbyggd tunnelbana till Nya Karolinska/Hagastaden/Solna sta-
tion samt tunnelbana till Nacka och Orminge. Vi kan dock se att vår idé om 
trådbussar alltmer vinner gehör även bland andra partier som en bra satsning 
som kan göras snabbt och ekonomiskt fördelaktigt för att minska trängseln i kol-
lektivtrafiken. Allt fler upplever trängseln som det största problemet. Många är 
rädda att råka ut för olyckor genom att bli nedknuffade på spåret och en snabbt 
utbyggt kollektivtrafik är idag den största utmaningen.

Det obegripliga biljettsystemet med zoner samt införandet av reskassa har 
under året väckts på olika sätt. Vi fortsätter att strida för att enhetstaxan ska infö-
ras igen och att samma regler och taxor ska gälla för färdtjänsten. Vi vill också på 
sikt införa samma taxa och regler för sjötrafiken.

Jonas Sjöstedt och Gunilla 
Roxby Cromvall träffar Röda 
Lanternan.
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Vinst i välfärden
Året präglades av en fortsatt intensiv debatt om vinster i 
välfärden och fortsatta upprop och protester bland perso-
nalgrupper i vården. Under våren gav vi ut rapporten Den 
eviga debatten om vinst i välfärden.

Vi arrangerade ett seminarium på Feministiskt forum 
på temat Vinst i vården ur ett feministiskt perspektiv 
med Rossana Dinamarca, Birgitta Sevefjord och Ger-
trud Åström i panelen samt Johanna Palmström som 
moderator.

I Almedalen arrangerade vi två välbesökta seminarier 
på liknande teman med Birgitta Sevefjord som moderator 
och Gertrud Åström, Linda Snecker och Åsa Moberg i panelen. På trafiksemina-
riet var temat privatiserad kollektivtrafik. Moderator var Gunilla Roxby Cromvall 
och debattörer var Stella Fare (FP), Johnny Nadérus, Seko samt Per Holmström, 
vice ordförande i Kommunal.

Under året deltog Håkan Jörnehed i en ”vinst i välfärdsgrupp” i partiet där vi 
fortlöpande uppdaterar hur vi ska förhålla oss till politiken. Landstingsgruppen 
utformade en kort lathund med frågor och svar i samma ämne. Vi inbjuds allt ofta-
re att delta i debatter runt samma tema, och året avslutades med att Håkan Jörne-
hed deltog i en debatt arrangerad av Almega som förespråkar vinst i välfärden. 

Under året har personaluppropen avlöst varandra. Sjuksköterskeuppropet 
för höjda ingångslöner höjde under 2013 själva sin egen paroll till ”Inte under 
25 000”. Efter nyår drog även barnmorskeuppropet igång som kräver bättre 
arbetsvillkor samt ett läkarupprop som kritiserar dagens ersättningssystem och 
dess konsekvenser. Vänsterpartiet har deltagit i manifestationer, lyssnat på upp-
ropen och lyft frågorna i den politiska debatten. 

Birgitta Sevefjord 
leder vinstdebatt i 
Almedalen.

Den eviga debatten 
om vinst i välfärden

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
www.stockholmsvanstern.se
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Fokus på  
förlossningsvården
Det har varit ett turbulent år för förlossningsvården. Vi har träffat Vårdförbundet, 
barnmorskor och tillsammans med Jonas Sjöstedt besökt förlossningsavdelningen 
på Södersjukhuset samt Södra BB. Vi har lyft patientsäkerheten för de födande 
kvinnorna och personalsituationen för barnmorskorna i en interpellation. 

Det har varit mycket uppmärksamhet kring BB Sophia, en privatägd förloss-
ningsklinik som öppnar i mars 2014. Vi har besökt kliniken och uppmärksammat 
den ansträngda bemanningssituation som uppstått på länets förlossningskliniker.

Ingen kommunalisering
Under året stod det klart att hemsjukvården i Stockholms län inte ska kom-
munaliseras. Vi anser att med den privatiserade vård och omsorg som vi har i 
länet i dag och med den stora omorganisation som genomförs inom sjukvården i 
länet – ska hemsjukvården inte kommunaliseras. Många höll med oss, men bara 
Vänsterpartiet hade ett tydligt ställningstagande i frågan. Men till slut landade 
processen på vår linje.  

Förlossning ute i kylan – 
barnmorskorna har fått nog.

Torun Boucher och Håkan 
Jörnehed m.fl. på BB Sophia.
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Olika initiativ
Vänsterpartiet i landstinget tog ansvar för att vi var representerade på seniormäs-
san i Älvsjö. Det blev en stor framgång. Vi hade en interaktiv monter där man 
kunde få plåster på såren mot borgarnas politik, rösta på privata vinster eller värl-
dens bästa välfärd samt delta i quizztävling om vår äldrepolitik. Våra riksdagsleda-
möter Eva Olofsson och Wivi-Anne Johansson hjälpte oss att hålla ställningarna. 

En av vårens stora frågor har varit vårdplatsbristen där både vi och de övriga 
partierna i opposition har lagt flera skrivelser och interpellationer och ställt enkla 
frågor. Vänsterpartiet har en tydlig ingång i debatten med personalfrågorna, som 
är den primära orsaken till de stängda vårdplatserna.

1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft som garanterar vuxna tillståndslösa samma 
vård som asylsökanden, dvs vård som inte kan anstå. För att informera oss om 
situationen har vi vid flera tillfällen träffat Läkare i världen samt andra aktörer på 
området. 

Grupper och samarbeten
Äldrenätverket har haft fyra möten under året där vi diskuterat en mängd frågor 
som budget och valfrågor, biståndsbedömning och hälso- och sjukvårdslagen. Vi 
startade även en mindre arbetsgrupp för att utarbeta ett äldrepolitiskt program.

Sjukvårdsgruppen har haft fyra möten. Den har bland annat gett sig själv i upp-
drag att ta fram korta underlag i olika sjukvårdspolitiska frågor inför valet. Dessa 
ska redovisas i början på 2014.

Vi har en intern trafikgrupp bestående av de som har parlamentariska uppdrag 
inom trafik och miljö. Denna grupp har under året utvecklat politiken inom kollek-
tivtrafiken, den särskilda kollektivtrafiken samt sjöfarten. Gruppen har också för-
fattat 13 frågor och svar om kollektivtrafiken som ska användas som valmaterial.

Vi har också haft regelbundna trafikgruppsmöten med våra tre riksdagsledamö-
ter, Siv Holma (ledamot i trafikutskottet), Bengt Berg (ersättare i trafikutskottet) 
samt Jens Holm (från Stockholmsbänken), Tobias Johansson (ledamot i trafik-
nämnden Stockholms stad) och våra trafikpolitiker i landstinget. Vi har genom 
detta samarbete skrivit debattartiklar om Förbifarten, luftkvalitet och dubbdäcks-
avgifter, jämställd snöröjning m.m. Genom att träffas på denna samordnande 
nivå har vi löst finansieringsfrågor så att vi i vår riksbudget lägger infrastruktur-
satsningar som gäller vårt län med statlig medfinansiering på 50 procent. Genom 
dessa träffar har vi också ett regelbundet informationsflöde kring frågor som vi för 
partipolitik kring. 
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Vi var med överallt
Tillsammans med Stockholms stad och lokalföreningarna protesterade vi mot 
Förbifarten med två busskampanjer runt Skärholmen och på Järva. Vi pekade på 
att resurserna måste lägga på utbyggd kollektivtrafik i stället för ett gigantiskt 
motorvägsbygge som bara leder till mer biltrafik. V-bussen var mycket uppskattad 
och många resenärer tog chansen att få diskutera vänsterpolitik.

I samband med Vänsterdagarna i Malmö besökte vi Lunds universitetssjukhus för 
att närmare bekanta oss med rullande röntgen, som vi sedan motionerat om att 
införa även i vårt län. Boenden på äldreboende behöver inte åka till akuten om de 
ramlar på boendet – istället kommer röntgen till boendet. I Landskrona, som idag 
är den enda svenska staden med trådbussar, träffade vi Skånetrafiken och trafik-
forskare. Tio års erfarenheter av trådbussdrift föredrogs och vi fick även provåka 
en batteridriven buss vars batteri laddas när den ”dockas in” i Landskronas tråd-
bussnät.

I samband med debatten om vår interpellation om nationella minoriteter 
delade vi ut ett språkpaket i fullmäktige. Vi fick medieuppmärksamhet och stort 
erkännande för våra initiativ och nu har SLL anställt en handläggare med ansvar 
för de nationella minoriteterna.

Anna Sehlin, Håkan Jörne-
hed och Gunilla Roxby 
Cromvall vid trådbussen i 
Landskrona.
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Vi har träffat patientföreningar som RBU, reumatikerdistriktet i Stockholm och 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Vi har bl.a. uppvaktats av FFFF – För-
eningen för familjevårdscentralernas främjande, av ME-patienter, föräldrar till 
barn med diagnos Pandas. Vi lade en skrivelse i HSN om Pandas som innebar att 
förvaltningen fick upp ögonen för denna sällsynta diagnos.

Vi har gjort studiebesök på geriatriken samt träffat en av Sveriges två profes-
sorer i geriatrik och besökt äldreomsorgsföretaget Kavats persiska äldreboende i 
Tensta.

I november åkte vi till Norrtälje med Jonas Sjöstedt. Catarina Wahlgren ordnade 
ett studiebesök på Norrtälje sjukhus där Jonas fick bekanta sig med den internatio-
nella succén TioHundra. Chefläkaren var mycket tydlig med att denna succé inte 
varit gångbar med vårdval.

Som vanligt har vi även fortlöpande haft kontakt med fackföreningarna, och 
inbjudits till frukostmöten med Vårdförbundet.

På internationella kvinnodagen arrangerade vi ett samtal om aborträtten i Euro-
pa. Vi skrev också en motion om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska 
kvinnor i SLL.

Gunilla Roxby Cromvall inter-
vjuas av finska Uutiset.

Bo Hellström, Catarina Wahl-
gren och Jonas Sjöstedt på 
Norrtälje sjukhus.
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I likhet med tidigare år deltog vi i Första maj, Almedalen och Pride. Vi hälsade på 
landstingsgruppen i Nyköping och vi deltog i SLL:s 150-årsjubileum.

Vi har löpande informerat, debatterat och replikerat i för oss relevanta frågor.

Vid sidan av det fortsatta arbetet med webbsidan Stockholmsvänstern och Vän-
steraktuellt har vi kommit igång med gruppens Facebooksida samt byggt upp en 
egen hemsida med nyheter och material.

Jan Wattsgård, Gunilla Bhur 
och ”Landstingselefanten” 
firar SLL 150 år.

Nya hemsidan för V i landstinget - vsll.vansterpartiet.se.
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Landstingsgruppen
Vi kallar till gruppmöten i regel fem dagar före fullmäktige då vi går igenom dag-
ordning till fullmäktige samt vilka interpellationer och motioner som ska läggas. 
Även dagsaktuella politiska frågor diskuteras. Vi har haft besök av Henrik Gau-
nitz, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Bo Persson, Tandvårdsförvaltningen, 
Marcus Andersson, Trafikförvaltningen, Annika Wallenskog, ekonom på SKL, 
Gunnel Forsberg, ekonomidirektör SLL, Titti Schönbeck, socionom med fokus på 
barnperspektivet och Ida Gabrielsson, ordförande i V:s kvinnonätverk.

Vi har haft två planeringsdagar, en i våras på Skeviks Gård, och en på hösten i 
landstingshuset som avslutades med middag på restaurang Hermans. 

Gruppstyrelsen träffas oftast måndagen före fullmäktige och har bestått av 
Håkan Jörnehed, Gunilla Roxby Cromvall, Anna Sehlin, Åsa Brunius, Kerstin Pet-
tersson och Petteri Louhema.

Gruppens ekonomi
Vi har två olika budgetar, partistödet respektive kanslistödet. 

2013 fick vi 3 893 000 kr i partistöd. Av dessa gick 3 386 000 kr till Stockholms-
distriktet. Resterande 507 000 kr gick till landstingsgruppen (möten, planerings-
dagar, Vänsterdagarna i Malmö mm) samt gåvor/bidrag, utåtriktat arbete och 
valfondering. 

2013 fick vi 3 144 000 kr i kanslistöd. Detta gick till löner och kansliadministration 
(telefonkostnader, konferenser/utbildningar, tidningar mm) samt utåtriktat arbete. 

V-motioner 2013
•	 Håkan Jörnehed om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade 

verksamheter
•	 Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall om SLL:s ansvar för de nationella 

minoriteterna
•	 Håkan Jörnehed m.fl. om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvin-

nor i SLL
•	 Anna Sehlin m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel
•	 Håkan Jörnehed om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av 

män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt
•	 Håkan Jörnehed om att avskaffa förmånsbilar i SLL
•	 Gunilla Roxby Cromvall m.fl. om förlängning av t-banan från Hagsätra till Älvsjö
•	 Håkan Jörnehed m.fl. om att starta en rullande röntgen
•	 Pia Ortiz-Venegas m.fl. om endometrios, tillsammans med MP
•	 Håkan Jörnehed om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åld-

randets sjukdomar
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V-interpellationer 2013
•	 Sverre Launy om psykiatrisk vård för missbrukare  

Håkan Jörnehed om bristen på vårdplatser  
•	 Birgitta Sevefjord om förlossningsvården   
•	 Gunilla Roxby Cromvall om busskaoset i Norrort
•	 Håkan Jörnehed om ApoEx
•	 Åsa Brunius om psykiatrisk tvångsvård av barn
•	 Birgitta Sevefjord om ev. brott mot jävsregler i SLL
•	 Gunilla Roxby Cromvall om bristande meddelarfrihet i SLL
•	 Håkan Jörnehed om stängda vårdplatser 
•	 Birgitta Sevefjord om bristande operationskapacitet vid KS Huddinge
•	 Gunilla Roxby Cromvall om jämställd snöröjning
•	 Gunilla Roxby Cromvall om otillräcklig kollektivtrafik till Friends Arena

Skrivelser 2013
Landstingsstyrelsen
•	 Om personalbemanningen inom akutsjukvården
•	 Om semesterperiodens förläggning för akutsjukvårdspersonalen

Hälso- och sjukvårdsnämnden
•	 Om Reva och papperslösa
•	 Om att inrätta ett barnmorskeråd (tillsammans med S och MP)
•	 Om förlossningsvården
•	 Om bristande information om stabsläge i vården till politiker
•	 Om omhänderatagandet av barn med autoimmuna infektionsutlösta neuropsy-

kiatriska sjukdomar
•	 Om antalet hyrläkare på vårdcentralerna 
•	 Om vård av papperslösa och den nya lagen
•	 Om PrevenTell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet
•	 Om processer för politisk delaktighet vid byggandet av NKS

Trafiknämnden
•	 Om de allvarliga bristerna i SL:s biljettsystem 
•	 Om villkoren för sjukresor 
•	 Om busskaoset i Norrort 
•	 Om uppdrag Saltsjöbanan
•	 Om flaggning på de nationella minoriteternas nationaldagar 
•	 Om varför utredningen om trafiklösning till NKS/Hagastaden dröjer 
•	 Om extra möte med Trafiknämnden med anledning av bristande säkerhet i 

spårtrafiken 
•	 Om biljettsortimentets begränsade tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning 
•	 Om beredskapen inför större arrangemang 
•	 Om lösning för pendlande till och från Bro 
•	 Om trängsel och kollisioner på Tvärbanan 
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V-kansliet i landstinget 
2013
Håkan Jörnehed
Landstingsråd
Tel: 08-737 41 20, 070-737 41 20
hakan.jornehed@politik.sll.se 

Gunilla Roxby Cromvall
Gruppledare
Tel. 08-737 42 69, tel. 070-737 42 69
gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se

Birgitta Sevefjord
Arvoderad politiker
Tel. 070 – 737 41 17
birgitta.sevefjord@politik.sll.se

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

Manne Schmitz
Politisk sekreterare, trafik, miljö, regionalplanering
Tjänstledig aug-dec, vikarie Axel Gränse
Tel. 08-737 41 06, 070-737 41 06
axel.granse@politik.sll.se

Ingrid Falk
Kansliansvarig, press och information, vissa beredningar
Tel: 08-737 41 16, 070-737 41 16
ingrid.falk@politik.sll.se

Beatrice Jansson
Politisk sekreterare, barn- och kvinnosjukvård, kultur och administration
Tel. 08 – 737 41 04, 076-946 41 04
beatrice.jansson@politik.sll.se 
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Uppdragslista
Landstingsråd
Landstingsråd 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Gruppledare
Gruppledare 
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)

Landstingsfullmäktige
Ledamöter 
•	 Brunius Åsa (V)
•	 Jörnehed Håkan (V)
•	 Sehlin Anna (V)
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)
•	 Sevefjord Birgitta (V)
•	 Magnusson Thomas (V)
•	 Wahlgren Catarina (V)
•	 Launy Sverre (V)
•	 Uzunel Bekir (V)
•	 Pettersson Kerstin (V)

Ersättare 
•	 Tahvanainen Petri (V)
•	 Lidström Annica (V)
•	 Blomgren Daniel (V)
•	 Bhur Gunilla (V)
•	 Laine Peter (V)
•	 Cordova Gilda (V)
•	 Leymann Laila (V)
•	 Louhema Petteri (V)
•	 Ortiz Venegas Pia (V)

Landstingsstyrelsen
Ledamöter 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Ersättare 
•	 Sevefjord Birgitta (V)
•	 Launy Sverre (V)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamöter 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Ersättare 
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)
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Trafiknämnden
Ledamöter 
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)

Ersättare 
•	 Sehlin Anna (V)

Revisorskollegiet
Ersättare 
•	 Ågren Gunnar (V)

Revisorsgrupp I
Revisor 
•	 Ågren Gunnar (V)

Sjukvårdsstyrelsen stockholm ekerö
Ledamöter 
•	 Bhur Gunilla (V)

Sjukvårdsstyrelsen norr
Ledamöter 
•	 Wahlgren Catarina (V)

Ersättare 
•	 Ramström Marianne (V)

Sjukvårdsstyrelsen söder
Ledamöter 
•	 Uzunel Bekir (V)

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
Ersättare 
•	 Sevefjord Birgitta (V)

Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott
Ersättare 
•	 Launy Sverre (V)

Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Ersättare 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Landstingsstyrelsens krisledningsutskott
Ersättare 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Programberedning 1: äldre och multisjuka
Ledamöter 
•	 Pettersson Kerstin (V)
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Programberedning 2: akutsjukvård
Ledamöter 
•	 Magnusson Thomas (V)

Programberedning 3: folkhälsa och psykiatri
Ledamöter 
•	 Brunius Åsa (V)

Programberedning 4: barn, unga och kvinnosjukvård
Ledamöter 
•	 Johansson Matilda (V)

Programberedning 5: tandvård
Ledamöter 
•	 Blomgren Daniel (V)

Programberedning 6: e-hälsa och öppna jämförelser
Ledamöter 
•	 Laine Peter (V)

Landstingsstyrelsens arvodesberedning
Ledamöter 
•	 Magnusson Thomas (V)

Landstingsstyrelsens forskningsberedning
Ledamöter 
•	 Louhema Petteri (V)
Valkretsberedningen
Ledamöter 
•	 Launy Sverre (V)

Samverkansråd med handikapporganisationerna
Ledamöter 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Beredningen för bidrag till handikapporganisationerna
Ledamöter 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Ledamöter 
•	 Leymann Laila (V)

Ersättare 
•	 Ramström Marianne (V)

Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning
Ledamöter 
•	 Ortiz Venegas Pia (V)
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Valberedning
Ledamöter 
•	 Uzunel Bekir (V)

Ersättare 
•	 Brunius Åsa (V)

Styrgrupp företagsklimat
Ledamöter 
•	 Magnusson Thomas (V)

Jury för årligt bemötandepris
Ledamöter 
•	 Wattsgård Jan (V)

Jury för pris mot främlingsfientlighet
Ledamöter 
•	 Uzunel Bekir (V)

Referensgrupp för kommunalisering av hemsjukvården
Representant 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Referensgrupp för nätverket hälsa och demokrati
Ersättare 
•	 Jörnehed Håkan (V)

Locum AB
Suppleant 
•	 Magnusson Thomas (V)

Landstingshuset i Stockholm AB
Suppleant 
•	 Sevefjord Birgitta (V)

Mälardalsrådets styrelse
Ersättare 
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)

Mälardalsrådets näringslivs- och FOU-utskott
Ledamöter 
•	 Launy Sverre (V)

Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
Ledamöter 
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)
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Mälardalsrådets kulturutskott
Ledamöter 
•	 Wattsgård Jan (V)

Mälardalsrådets miljöutskott
Ledamöter 
•	 Sehlin Anna (V)

Mälardalsrådet
Ledamöter 
•	 Roxby Cromvall Gunilla (V)
•	 Sehlin Anna (V)
•	 Einarsson Mats (V)

Ersättare 
•	 Wattsgård Jan (V)
•	 Sterneby Lars (V)
•	 Dingu-Kyrklund Elena (V)

Viltförvaltningsdelegationen
Suppleant 
•	 Sehlin Anna (V)

Kammarätten
Nämndeman 
•	 Burström-Tunestad Catharina (V)
•	 Persson Bo (V)
•	 Ciziri Firat (V)

Förvaltningsrätten i stockholm
Nämndeman 
•	 Eklund-Varnke Eva (V)
•	 Axelsson Berit (V)
•	 Enroth Hans (V)
•	 Laine Peter (V)
•	 Börjesson Pelle (V)
•	 Persson Inger (V)
•	 Båvner Britta (V)
•	 Ezdani Khan Mohibul (V)
•	 Wallin Anna-Carin (V)
•	 Sten Bertil (V)
•	 Hellberg Åke (V)
•	 Söderberg Kerstin (V)
•	 Bal Nebi (V)
•	 Henricson Birgitta (V)
•	 Wallin Eva (V)
•	 Andersson Ronnie (V)
•	 Larsson Owe (V)
•	 Wattsgård Jan (V)
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•	 Thåström Karin (V)
•	 Lundberg Eva-Lena (V)
•	 Bjuggren Bappe (V)
•	 Ekenberg Anna Helena (V)
•	 Boucher Thomas (V)
•	 Lidström Annica (V)
•	 Karlsson Kate (V)
•	 Rehman Babar (V)
•	 Brandin Tommy (V)
•	 Johansson Jenny My (V)
•	 Bodin Lola (V)
•	 Hillerström Marja (V)
•	 Barros Ring Ivonne (V)
•	 Karlsson Ulf (V)
•	 Sörman Barbro (V)
•	 Engzell Bitte (V)
•	 Bäckström Anita (V)
•	 Shokrolahi Abbas (V)
•	 Uzunel Hülya (V)
•	 Ahlin Göran (V)
•	 Ekelund Per (V)
•	 Landström Gunnel (V)
•	 Lundqvist Lou (V)
•	 Klepke Anton (V)
•	 Waara Barbro (V)
•	 Ernemo Klara (V)
•	 Ciziri Sorgul (V)
•	 Wallbom Sonja (V)
•	 Guzel Guzel (V)

Förvaltningsrätten i Stockholm, fastighetstaxeringsmål
Nämndeman
•	 Franzén Inga-Lill (V)

Svea hovrätt
Nämndeman
•	 Rundberg Brit (V)
•	 Krüsell Kerstin (V)
•	 Bukovac-Re Maja (V)
•	 Söderberg Talebi Daniel (V)
•	 Marcusson Hans (V)
•	 Bäckström Jan A S (V)
•	 Söderfeldt Birgitta (V)
•	 Ezdani Khan Mohibul (V)
•	 Laine Peter (V)
•	 Nilsson Christer (V)
•	 Båvner Rune (V)
•	 Murray Lena (V)



Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål
Juryman
•	 Carlberg Camilla (V)
•	 Jansson Beatrice (V)

Jurymän 2:a gruppen för tryckfrihetsmål
Juryman
•	 Ernemo Klara (V)

Vänsterpartiet
Stockholms läns landsting

Box 225 50
104 22 Stockholm

Fax: 737 41 01
www.stockholmsvanstern.se
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