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Förord 
Första året med borgerligt minoritetsstyre har gått till ända. Den politiska situationen efter valet 
innebär en minoritet på 72 mandat med M, C, KD och L, och en minoritet med V, S och MP 
med 68 mandat. Sverigedemokraterna tog sig för första gången sig in i landstinget med 9 
mandat, vilket innebär att de blev vågmästare. I slutet av året uteslöts en ledamot från SD, som 
dock har behållit sin plats i fullmäktige. SD har sagt att de under det första året ska sitta tysta 
och lyssna för lära sig om landstingspolitiken. Det har inneburit att de med ett fåtal undantag 
har röstat på den styrande minoritetens förslag och med tydlighet visat att de är ett högerparti. 
I slutet av året aviserade de att de har för avsikt att göra så även kommande år. 

Moderaterna backade kraftfullt i valet, men trots detta så fortsätter privatiseringar och vårdval. 
Kostnaderna för bemanning i vården ökar katastrofalt trots att inte fler patienter vårdas på 
sjukhusen.  Det finns över 350 stängda vårdplatser i länet, i huvudsak på grund av 
sjuksköterskebrist. Det motsvarar samtliga vårdplatser på hela S:t Görans sjukhus. I 
kollektivtrafiken är det framförallt kostnader för köpt trafik som ökar. De borgerliga partierna 
har försökt lösa den ekonomiska situationen som de försatt sig i genom att dra in busstrafik, 
glesa ut pendeltågsavgångar samt stänga tunnelbane-entreer, och höja SL-taxan. Även inom 
vården ska kostnaderna minska. Sjukhusen har under året haft kraftiga sparbeting och 
ytterligare åtstramningar är att vänta. Risken är uppenbar att det är de med största och 
långvariga sjukvårdsbehov som inte får den vård de behöver. Vi har redan innan dessa 
besparingar genomförts nåtts av skrämmande uppgifter om att barn med cancer inte längre kan 
få sin vård i länet, och detta beror på brist på specialistsjuksköterskor. 

På budgetfullmäktige i juni fick Vänsterpartiet igenom tre viktiga saker. Vi lyckades stoppa en 
höjning av SL-kortet, öppenvården blir avgiftsfri för pensionärer över 85 år och förmånsbilarna 
för höga direktörer och politiker inom landstinget ska avskaffas. Vänsterpartiet har under året 
tagit en stor plats i den politiska debatten. Tack vare en stark landstingsgrupp med många aktiva 
politiker lyckas vi väcka initiativ och debatt och till och med få igenom ett och annat förslag. 
Det är vi stolta över. Vänsterpartiet behövs som ett starkt oppositionsparti som driver på en 
rättvisare utveckling så att vård ges efter behov, att privatiseringarna stoppas och att 
kollektivtrafiken byggs ut. Det skulle verkligen behövas i vårt län som är den starkaste växande 
regionen i hela Europa. 

Gunilla Roxby Cromvall,   Håkan Jörnehed, 
gruppledare    landstingsråd 
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Händelserikt år i sjukvården  
Första året med M, C, KD och L i minoritetsstyre med stöd av SD har inneburit fortsatta 
privatiseringar och prioritering av vård för innerstadsbor och de som är relativt friska. Den 
styrande minoriteten är handlingsförlamad inför de utmaningar som hälso- och sjukvården står 
inför och året har kantats av plötsliga nedläggningar av vård, utan konsekvensanalys. Vården 
för kvinnor har varit särskilt ansatt. Sänkt ersättning i vårdval gynekologi och sänkt ersättning 
för medicinska aborter resulterade i att femton gynmottagningar aviserade att de måste stänga. 
Stressrehab på Danderyd och Venusmottagningen på Radiumhemmet är andra exempel på väl 
fungerande verksamheter som framför allt hjälpt kvinnor som har lagts ned. I mindre centrala 
delar av länet har vårdvalens rigida regelverk haft negativa effekter. I Hallstavik blev 
sjukgymnasten tvungen att avveckla sin verksamhet, i Hovsjö stängde 
barnmorskemottagningen och barnavårdcentralen. 
 

En havererad personalpolitik 
Över 350 vårdplatser har varit stängda under året på grund av svårigheter att behålla och 
rekrytera personal och då särskilt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Bristen på 
sjuksköterskor beror på en helt havererad personalpolitik, med stora arbetsmiljöproblem. De 
styrande partierna saknar idéer och har inte kommit med några förslag för att lösa problemen. 
I stället för att ta politiskt ansvar och genomföra konkreta förändringar har de vädjat till 
personalen att ställa upp och skyllt ifrån sig på vårdgivarna, på de obstinata sjuksköterkorna, 
på barnmorskor som ställer krav, på skötarna inom psykiatrin. Hela tiden skyller de på andra, 
då de själva har politiskt ansvar för personalpolitiken.  
 
När det blir trångt i vården, när vårdplatser är stängda, är det de patienter med störst behov som 
trängs undan och blir nedprioriterade. Det är de gamla, multisjuka och de med hög ohälsa. Det 
finns undersökningar som visar att då man drar ner inom cancervården är det patienter med hög 
socioekonomi som tar sig fram, men de med låg socioekonomi trängs tillbaka och får vänta 
längre på vård. I det segregerade län vi lever i kan vi se hur klassklyftorna bidrar till att öka 
ojämlikheten i hälsa och vårdkonsumtion. 
 

Skandalen NKS och Framtidens hälso- och sjukvård 
Arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård fortsatte under året. Själva byggandet av Nya 
Karolinska sjukhuset i Solna går enligt tidsplan och de första verksamheterna ska flytta in nästa 
år. S i NKS har under året kommit att förknippas med Skandal. Svenska Dagbladet har i en 
serie artiklar kunnat visa hur dyr och ogenomtänkt affären är. Vänsterpartiet har tillsammans 
med S och MP ställt krav på en extern revision av affären och kräver att OPS-avtalet (offentlig-
privat samverkan) ska omförhandlas. Det röstade de borgerliga spartierna nej till med aktivt 
stöd från Sverigedemokraterna. Vad är det borgarna vill hindra från att komma fram i ljuset? 
Trots skandalen framhåller företrädare från Liberalerna OPS som en tänkbar 
finansieringsmodell för fler sjukhusbyggen. Under året har de varit tydliga med att de vill se 
fler vinstdrivna sjukhus och tillsatt en utredning för hur det ska gå till. 
 
Utbyggnaden av den övriga vården har hamnat under 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. Under året har vi därför sett nya vårdval sjösättas med väldig 
fart, trots hälso- och sjukvårdsförvaltningens och revisionens varningar om att den uppstyckade 
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vården innebär en patientsäkerhetsrisk och driver på kostnaderna. Vi har självklart motsatt oss 
utflyttning till privata vårdgivare.  
 
I akutsjukhusens nya avtal för 2016-2019, de så kallade omställningsavtalen, begränsas 
sjukhusens ekonomiska ramar för att stimulera att vård flyttas ut från sjukhusen. Avtalen 
kommer tvinga sjukhusen att ta emot färre patienter, men frågan är om vården utanför sjukhusen 
är rustad för att ta emot dem istället. Det frågade sig också sjukhusledningen för Danderyds 
sjukhus vilket ledde till att ledningskonsulter kopplades in, VD hotades med avsked och 
sjukhusstyrelsens ordförande avgick i protest.  
 

Förändringar i förlossningsvården 
Den akuta bristen på förlossningsplatser avhjälptes tillfälligt när den privata 
förlossningskliniken BB Sophia öppnade 2014. Landstinget har därmed gjort sig beroende av 
detta företag för att klara förlossningsvården. BB Sophia har brottats med ekonomiska problem 
och ansökte under våren om utökat uppdrag för att kunna ta emot kvinnor från v. 32. 
Vänsterpartiet röstade emot detta då det finns många frågetecken kring patientsäkerheten på en 
förlossningsavdelning utanför ett akutsjukhus. Vi ville också att landstinget skulle invänta 
resultatet av den pågående IVO-utredningen av det olycksfall där en kvinna avled på kliniken.  
 
Sjukhusledningen på Södersjukhuset beslutade under hösten att lägga ned Södra BB för att 
kunna renovera och modernisera den stora förlossningsavdelningen och neonatalvården. Södra 
BB erbjuder integrerad mödra- och förlossningsvård och är ett småskaligt alternativ som t.ex. 
passar bra för kvinnor med förlossningsrädsla. Vi ifrågasatte beslutet att lägga ned en väl 
fungerande och populär förlossningsverksamhet, men föreslog att verksamheten skulle kunna 
flyttas till södra länet. I slutet av året fattades också beslut att flytta konceptet till Södertälje 
sjukhus.  
 

Nytt ersättningssystem i primärvården 
Under sommaren gjorde S och MP upp med M, C, KD och L om ett nytt ersättningssystem i 
primärvården. Vi bjöds inte in till förhandlingarna. Det nya ersättningssystemet är bättre än 
det tidigare, men vi ser behov av fler och kraftigare åtgärder för att styra vården dit där 
behoven är störst. Som exempel förlorade Rinkeby vårdcentral 12 mkr då Vårdval Stockholm 
infördes 2008. I det nya ersättningssystem som de borgerliga, S och MP förhandlat fram 
kompenseras Rinkeby med 1 miljon kronor. Det är alldeles för lite enligt Vänsterpartiet. 
De stora hälsoklyftorna i länet kräver att vi vågar satsa på de områden där befolkningen mår 
sämst. Vårdcentralerna behöver få ett tydligt områdesansvar och uppdrag att arbeta 
förebyggande. Vi föreslog bland annat att landstinget ska använda undantaget i Lagen om 
valfrihet för att kompensera de vårdcentraler som har ett tyngre uppdrag, men fick inte gehör 
för det. 
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Trafiken  
Med en i Europa rekordstark befolkningsutveckling på 36 000 nya länsbor och 30 000 nyfödda 
barn per år är trängseln mycket besvärande och ökande för oss som åker med kollektivtrafik.  
Olyckor sker på grund av trängseln, det händer att personer ramlar ner på spåren och skadas 
svårt eller förolyckas samt att stående bussresenärer ramlar och skadas.  
 
Andelen personer som använder bil för sina personliga transporter ökar. De borgliga partierna 
klarar inte av att hålla en trafikbudget i balans. De beordrade 2015 trafikförvaltningen att 
genomföra en besparing på 500 miljoner och detta 
skedde utan politisk insyn. Trafikförvaltningen 
klarade inte av att genomföra hela denna besparing. 
Därför fortsätter borgarnas besparing (med stöd av 
SD) även in i 2016 med neddragning av 128 busslinjer 
(framförallt i Söderort men även i andra 
kranskommuner utanför Stockholm stad), utglesad 
pendeltågstrafik, kortare tunnelbane- och pendeltåg 
samt stängda sekundäruppgångar. De försökte också 
genomföra en höjning av SL-taxan i juni men fick 
inget gehör för detta i fullmäktige. 
 

Allt sämre arbetsvillkor 
All kollektivtrafik är upphandlad, precis som samtliga kringverksamheter såsom hiss- och 
rulltrappsskötsel, biljettkontroll och kundtjänst. Personal i dessa verksamheter vittnar om allt 
sämre arbetsvillkor där flera av de privata utförarna använder sig av en kadaverdisciplin 
gentemot sin personal. Är turen försenad eller annan förseelse inträffar kallas personal upp till 
sina chefer och får varningar kring sin fortsatta anställning. Underentreprenörer saknar 
kollektivavtal och omfattas inte av eventuella krav om verksamhetsövergång då ny 
bussentreprenör eller pendeltågsentreprenör upphandlas. Absolut sämst arbetsförhållanden har 
färdtjänstförarna. Oligopol förekommer och Fågelviksgruppen (numera ägt av ett 
riskkapitalbolag), äger färdtjänstmarknaden. En färdtjänstförare har idag ofta 60-80 timmars 
arbetsvecka och få dagars ledighet, och de har provisionslön. De kommer sällan upp till en 
bruttolön på 18 000 kronor per månad. Trots Vänsterpartiets krav om kollektivavtal i den 
taxiupphandling som skedde under 2015, hänsköt den borgerliga minoritetsmajoriteten med 
stöd av SD, till förvaltningen både att fastställa förfrågningsunderlag och att tilldela 
tilldelningsbeslut. Kravet om kollektivavtal röstades ner. 
Rulltrappsolyckan visar med tydlighet vad som händer när allt är upphandlat och privatiserat. 
Det företag som hade ansvaret för underhåll av rulltrapporna fick också göra utredningen om 
vad som brustit kring underhållet.  
 
Upphandlingarna inom kollektivtrafiken innebär att den med lägsta anbud vinner kontraktet 
och då med ett pris som understiger näst lägsta anbudspris mellan 20-25 procent. Vid 
upphandlingar kräver Vänsterpartiet att egenregianbud ska läggas. Detta röstas ner. Avtalen 
förändras från en upphandling till en annan, utan att de olika systemen utvärderas. Inom 
bussavtalen gäller nu en betalningsmodell som ger utförarna extra betalt utifrån hur många som 
går på bussen, VBP (verifieradebetalningspåstigande). Kostnadsökningstakten för köpt trafik 
ökar med 8 procent, vilket ska jämföras med ökade skatteintäkter på 4,2 procent. 
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Det obegripliga biljettsystemet med zoner samt reskassan har 
inneburit att många av oss inte förstår hur vi ska köpa biljett och 
vad vi ska betala för denna. I kontroller har det visat sig att 50 % av 
resenärer betalat fel, hälften för lite och hälften för mycket. Vi 
fortsätter att strida för återinförande av enhetstaxan. Vänsterpartiet 
strävar efter att skattefinansieringsgraden succesivt ska höjas. Priset 
för enstaka biljetter är mycket högt och många länsbor har inte råd 
varken att köpa ett månads- eller periodkort.  
 
Därför driver Vänsterpartiet i landstinget: 

• Enhetstaxa. 

• Barn upp till 12 år ska resa avgiftsfritt. 

• Pensionärer ska resa avgiftsfritt under lågtrafik.  

• Fria resor för de som har färdtjänst samt borttagande av den 
s.k. tremilsgränsen. 

• Ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik på linjer med lågt 
resandeunderlag. 

• SL-taxesystem ska gälla inom sjötrafiken. 
 
En snabbt utbyggd kollektivtrafik är idag den fortsatt största utmaningen både av rättvise- och 
miljöskäl och för ett socialt hållbarhetsperspektiv. Vi i Vänsterpartiet har en tydlig snabb och 
miljövänlig investeringspolitik genom våra satsningar på trådbussar. Förutom trådbussar är 
olika modeller av bussar det som kan minska  på trängseln omgående. Detta behövs och hade 
varit möjligt om Vänsterpartiet styrde  i Stockholms läns landsting. 
 
Vänsterpartiet driver att:  

• Plattformsväggar sätts upp på tunnelbaneperronger med början där trängseln är som 
störst.  

• Fler bussar i trafik och bussmodeller som möjliggör att fler har med sig barnvagnar, 
rullatorer, dramaten m.m. De som har med sig barn i vagn tvingas ofta vänta på buss 
efter buss innan de kan komma med och missar viktiga läkarbesök och annat.  

• Ökad framkomlighet genom sammanhängande kollektivkörfält där bussen har 
signalprioritering. 

• Trådbussar på linjer inom stadstrafiken.  

• Öppen spärrlinje istället för spärrar. 

• På och avstigning i bussens alla dörrar. 

Genom vår lilla skattehöjning på 25 öre tillför 
Vänsterpartiet 400 miljoner mer till kollektivtrafiken. 
Vi gör också stora besparingar på de extremt höga 
konsultkostnaderna som trafikförvaltningen anlitar. 
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Utbyggd kollektivtrafik med nya linjedragningar och omstigningspunkter 
Vänsterpartiet är positivt till de utbyggnadsplaner av kollektivtrafik som beslutats i landstinget. 
År 2017 är Citybanan klar och kapaciteten på pendeltågstrafiken förbättras avsevärt. Vi vill 
därför ytterligare på kort sikt tillföra följande objekt: 
 

• Pendeltågsstation i Rågsved, vilket möjliggör ytterligare en omstigningspunkt mellan 
T-bana och pendeltåg. 

• Förlängd T-banelinje mellan Hagsätra och Älvsjö, vilket möjliggör omstigning mellan 
T-bana och pendeltåg. 

• Förlängd T-banelinje mellan Barkarby och Hjulsta, vilket ger en blå T-baneringlinje. 
Detta möjliggör också en ny omstigningspunkt till pendeltåget och regionaltågen. 

• Förlängning av T-banan från Skarpnäck till Älta. 

• Förlängning av T-banan från Nacka forum till Orminge. 

 

Region och miljö 
Vi arbetade under året med att göra inspel och styra det viktiga arbetet med att ta fram en ny 
regional utvecklingsplan åt vänster. Vi vill att hela länet ska leva, att tillgängligheten mellan 
områden ska öka genom utbyggd kollektivtrafik och bortbyggande av barriärer, både fysiska 
och sociala. Vi har föreslagit ett regionalt lånecykelsystem samordnat av landstinget. Och 
drivit på för att genomföra den regionala cykelplanen i samverkan med kommunerna.  
 
Till landstingets nya miljöprogram har vi spelat in att vi ska ta vårt globala ansvar och även 
räkna in de klimatutsläpp som genereras av vår konsumtion räknas in och inte hålla oss snävt 
till att bara räkna på utsläpp som uppkommit i det geografiska Stockholms län.  
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Utåtriktat arbete 
 

Event 
• Vi arrangerade ett seminarium om dolda kvinnosjukdomar på Feministiskt forum 
• Vi sprang Ångestloppet 
• Vi presenterade vår skuggbudget för press, patientföreningar och fackförbund på ett 

frukostseminarium.  
• Vi deltog i demonstrationen ”Inte under 25000 kr-uppropet” på Mariatorget 
• Vi deltog med talare på årets Förstamajdemonstration. 
• Vi fanns på plats i Visby under Almedalsveckan 
• Vi deltog på Pride, bland annat i Vänsterpartiets tält och i Beroendecentrums tält. 
• Vi var värdar för konferensen Quo Vadis – narkotikapolitikens och missbrukets 

vardag, som arrangerades av Rainbow Sweden. 
• Vi deltog i Gå lunka för psykiatrin 
• Vi deltog med talare på en demonstration för fler ungdomsmottagningar, arrangerad 

av Ung Vänster Hammarby-Skarpnäck 
• Vi deltog i Rosa bandetkampanjens promenad mot bröstcancer 
• Vi deltog som utställare på Seniormässan i Älvsjö, med flera hundra besökare i 

montern de tre mässdagarna.  
• Vi medverkade vid invigningen av Mottagningen för Våldtagna 
• Vi deltog i Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäcks tunnelbaneturné med blåsorkestern 
• Vi deltog i demonstration för transpersoners rättigheter 
• Vi deltog med talare på Endometriosforums demonstration 
• Vi deltog och talade på demonstration utanför landstingshuset mot höjningen av SL-

kortet. 
• Vi firade Lucia med Blåsorkestern och Tantpatrullen och bjöd på glögg och 

pepparkakor med budskapet ”Sjukvården behöver vård” 
 

Debatter och utfrågningar 
• Vi deltog i debatt om aborträtten  
• Vi deltog i Vårdförbundets politikerutfrågning 
• Vi deltog i debatt om syntolkning  
• Vi har deltagit i två debatter/utfrågningar om sjukvården, 

arrangerade av Gemensam Välfärd 
• Vi deltog i debatt om politik för personer med 

funktionsnedsättning 
• Vi deltog i debatt om osteoporos 
• Vi deltog på distriktsjuksköterskornas årsmöte och deras 

utfrågning av landstingspartierna. 
• Vi deltog som enda parti i RFSU:s debatt om HPV-vaccin 

på Pride. 
 

Verksamhetsbesök 
• Vi har besökt barnmorskor på Södersjukhusets förlossningsavdelning och Södra BB. 
• Vi har besökt vårdcentralen på Norrtäljeanstalten 
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• Vi har besökt Boo Vårdcentral, Gustafsbergs vårdcentral, Wasa Vårdcentral, Tensta 
vårdcentral, Husby Vårdcentral och Norrtälje/Hallstaviks vårdcentral  

• Vi har besökt sjuksköterskor på Karolinska Solna för att få veta mer om situationen 
inför sommaren. 

• Vi har besökt Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge 
• Vi har besökt Capio Maria beroendemottagning 
• Vi har besökt Psykiatri södra, Huddinge  
• Vi har besökt Beroendeakuten och psykiatriakuten och pratat om behovet av 

Psykiatrins hus 
• Vi har gjort studiebesök på Självmordslinjen 
• Vi har besökt Tullinge barnavårdcentral 
• Vi har haft möte med personal från radiumhemmet på Karolinska 
• Vi har besökt HBT-hälsan på SÖS 
• Vi har besökt ambulansen i Norrtälje 
• Vi har besökt Transit, ett projekt för unga transpersoner som drivs av RFSL 
• Vi har besökt Tensta Rehab 
• Vi har besökt Prima psykiatri på Danderyd 
• Vi besökte det framgångsrika utskrivningsteamet i Landskrona tillsammans med 

Vänsterpartiet i Stockholms stad. 
• Vi har besökt Gottfrieskliniken i Mölndal som bland annat erbjuder behandling mot 

ME 
• Vi har besökt Centrum för personcentrerad vård på Göteborgs universitet 
• Vi har besökt Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland 

Möten med fackliga organisationer  
• Besök hos Vårdförbundet, flera gånger 
• Möten med Kommunal lokalt och centralt, bl. 

a. på KS och St. Görans sjukhus.  
• Taxiklubben/ Taxiförbundet 
• Möten med Seko Stockholm 
• Möte med barnmorskerådet 
• Möte med Stockholms läkarförening 
• Möte med representanter från SYLF (Sveriges yngre läkares förening) 

 

Möten med patient- och intresseföreningar 
• Öppet hus hos Afasi-förbundet 
• Möte med Gyncancerföreningen 
• Möte med HSO  
• Möte med DHR  
• Öppet hus och invigning hos Stockholms Diabetesförening i deras nya lokaler.  
• Öppet hus på Psoriasisförbundet  
• Möte med Attention, en förening för personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 
• Besök hos hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
• Möte med bröstcancerföreningen Amazona 
• Möte med representanter från RFSU 
• Vi har talat för pensionärsorganisationer om akutsjukhusen och dess 

akutmottagningar. 
• Möte med representanter från Migränförbundet  
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• Möte med representanter från Cancerfonden 
 

Övriga kontakter 
• Vi har besökt St Göran, Danderyd, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus för att träffa 

ledningen och samtala om sjukhusens förutsättningar. 
• Vi har deltagit vid flera hearings med Karolinskas ledning om varierande teman. 
• Vi tog initiativ till möte om landstingets roll och hantering av flyktingsituationen. 
• Vi har haft möte angående nya HIV-läkemedel 

 

Internt arbete inom Vänsterpartiet Storstockholm 
• Vi åkte med landstingsgruppen till Syninge för två dagars konferens och 

budgetöverläggningar. 
• Vi deltog på Vänsterdagarna 
• Möten med V-föreningarna Västra Södermalm, Sollentuna, Tyresö, Solna, Hässelby-

Vällingby, Nordostsektorn: Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Täby och 
Danderyd 

• Vi har haft regelbundna möten med riksdagens trafikpolitiska och miljöpolitiska 
ledamöter, stadshusets trafikpolitiker. 

• Sjukvårdsgruppen har varit på studiebesök hos Karin Rågsjö i riksdagen 
• Vi är representerade i distriktsstyrelsen genom tre ledamöter. 
• Vinst i välfärden: Vi har ingått i ett nätverk runt Jonas Sjöstedt för att fortlöpande 

diskutera strategier runt vinstfrågan. 
• Storstadsträff i Göteborg med landstings- och regionpolitiker från Västra Götaland 

och Skåne för att utbyta kunskaper och diskutera gemensamma utmaningar. 
• Vi har haft möte med Vårdförbundsvänstern 
• Vi arrangerade ett möte om Skip-stop dit alla partiföreningar bjöds in 
• Vi arrangerade ett möte om förslag omdragen tunnelbanelinje Hagsätralinjen men 

fick ställa in detta pga för få anmälda från v-föreningarna. 
• Vi arrangerade ett möte om utbyggd tunnelbana dit alla partiföreningar bjöds in. 
• Vi bjöd in alla medlemmar till ett seminarium med Expo om Sverigedemokraterna 
• Vi medverkade i samtliga nummer av distriktets medlemstidning Vänsteraktuellt. 
• I slutet av året lanserade vi ett månadsbrev med nyheter från landstingspolitiken som 

skickas till styrelsemedlemmar i partiföreningarna, gruppledare i kommunerna, 
distriktsstyrelsen och landstingsgruppen. 

Externa konferenser/seminarier 
• Representant från gruppen har deltagit på flera konferenser och seminarier om RUFS 

(regional utvecklingsplan för stockholmsregionen). 
• ME-konferens 
• Konferens om transvård 
• SKL-konferens om hälsan hos nyanlända 
• Konferens om barn till EU-migranter 
• SNS seminarium om validering av nyanländas kunskaper 
• Konferens Kvinnor med HIV 
• Dagens Medicins seminarium om Osteoporos 
• Patientsäkerhetsdagen 
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Sociala medier 
Under året har vi förbättrat vår närvaro i sociala medier. På twitter finns vi som @v_sll och 
har i dagsläget 609 följare, vilket nästintill är en fördubbling sedan årsskiftet (324). Vår 
Facebooksida Vänsterpartiets landstingsgrupp i Stockholm, gillas av 487 stycken, vilket också 
är en ökning sedan förra året (322).  
 
Vi fortsatte att samarbeta med V i Stockholms stad om www.stockholmsvanstern.se. Under 
hösten påbörjades modernisering av sidan, vilken kommer lanseras nästa år.  

Landstingsgruppen 
Under våren avgick Daniel Blomgren (då att han flyttat utomlands) från sin ersättarplats i 
Fullmäktige och Elina Linna invaldes istället som ersättare. Under hösten avgick Katja 
Ojanne (av privata skäl) från sin ersättarplats. Sverre Launy invaldes istället men avsade sig 
denna plats då han vill fortsätta att vara revisor i landstinget. Proceduren för länsstyrelsen 
kring omval tar tid varför denna plats förblev vakant under hösten. Till 2016 års första 
fullmäktige kommer beslutet att tillsätta Lisa Rasmussen. Lisa Rasmussen deltar sedan 
november på landstingsgruppens sammanträden. 
 
Sjukvårdspolitikerna i landstingsgruppen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella 
sjukvårdsfrågor. I samband med dessa möten har gruppen även gjort ett studiebesök hos Karin 
Rågsjö i riksdagen, samt haft föredragningar om personcentrerad vård, nya patientlagen och 
Folkhälsorapporten. 
 
Trafikpolitikerna i landstingsgruppen sammanträder varje torsdag för att diskutera och fördela 
aktuella trafikfrågor. Ungefär varannan månad sammanträder också trafikpolitikerna med 
Stockholms stads trafikpolitiker samt vår riksdagsgrupps trafikpolitiker och miljöansvariga 
för att tillsammans driva en aktiv trafik och miljöpolitik. Ett trafikpolitiskt nätverk skapades 
också i slutet av året, för att möjliggöra en förstärkt demokratiskt diskussionsforum kring 
Sverigeförhandlingen, spridandet av goda idéer m.m.  
 
Gruppstyrelsen  
Gruppstyrelsen har under en del av året återtagit arbetsgivaransvaret och svåra beslut i 
personalfrågor har krävt att vi tagit hjälp av en extern konsult.  
Styrelsen träffas oftast två gånger i månaden, en vecka före gruppmötet och en vecka efter 
gruppmötet. Gruppstyrelsen har bestått av: Gunilla Roxby Cromvall, ordförande, Håkan 
Jörnehed landstingsråd, Pia Ortiz Venegas (heltidsarvoderad politiker) Anna Sehlin 
(halvtidsarvoderad politiker) samt Marit Strand Petersen och ersättarna Thomas Magnusson 
och Hamid Ramazani. 
 

Aktivt parlamentariskt arbete 
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Budgetarbetet  
Intensivt budgetarbete påbörjades i mars och budgeten fastställdes efter godkännande från 
distriktsstyrelsen i landstingsfullmäktige i mitten av juni. I denna budget valde 
landstingsgruppen att framförallt göra satsningar på personal, både vad gäller lönenivåer men 
även på utbildningsinsatser.  
Tre av Vänsterpartiets budgetförslag gick igenom i fullmäktige och blir verklighet 2016: 
bibehållen kostnad för SL-kortet, avgiftsfri öppenvård för pensionärer över 85 år och 
avskaffande av förmånsbilar. 
 
Interpellationer 2015  
 

• Marit Strand Pettersen om en rökfri kollektivtrafik 

• Catarina Wahlgren om tillgång till ambulans i Norrtälje kommun 

• Gunilla Roxby Cromvall om trygghet i Stockholms resenärsmiljöer 

• Håkan Jörnehed om beslutet att minimera inhyrd personal 

• Pia Ortiz Venegas om beslutet att lägga ned stressmottagningen för patienter med 
utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus 

• Jonas Lindberg om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska sjukhuset 

• Håkan Jörnehed om nedläggningen av Venusmottagningen 

• Håkan Jörnehed om hur patienter påverkas när privata specialistmottagningar inte 
förlänger avtalen med landstinget p.g.a. minskad ersättning 

• Håkan Jörnehed om Södra BB 

• Pia Ortiz Venegas om aborträtten 

• Pia Ortiz Venegas om underdiagnosticering av osteoporos, benskörhet 

• Håkan Jörnehed om V-märkta hälso- och sjukvårdssatsningar i regeringens budget 

• Anna Sehlin om landstingets medverkan i genomförandet av den regionala 
cykelplanen 

• Anna Sehlin om införandet av ett regionalt lånecykelsystem som kopplas till SL-kortet 

 

Motioner 2015 

• Håkan Jörnehed m. fl. om att starta en rullande röntgen 

• Håkan Jörnehed m. fl. om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor 

• Håkan Jörnehed m. fl. om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen 
lön i vården 

• Pia Ortiz Venegas m. fl. om genusanalys av ersättningssystemen inom hälso- och 
sjukvården 
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• Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall om kliniskt basår för nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

• Birgitta Sevefjord m.fl. om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare 

• Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall om att tillvarata flyktingars 
sjukvårdskompetens 

• Pia Ortiz Venegas m. fl. och Tomas Melin (MP) m. fl. om endometrios 

• Gunilla Roxby Cromvall m. fl. om förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till 
Älvsjö 

• Gunilla Roxby Cromvall m. fl. om förstudie om spårväg syds förlängning (Älvsjö-
Östberga-Tvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck) 

• Gunilla Roxby Cromvall m. fl. om pendeltågstation i Rågsved 

• Gunilla Roxby Cromvall m. fl. om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling 

• Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin om att utreda kollektivtrafikkörfält på 
Essingeleden 

• Jonas Lindberg och Feline Flodin om specialistutbildning för undersköterskor 

• Anna Sehlin om att förbjuda mikroplaster i landstingets verksamheter 

• Anna Sehlin m. fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel 

• Anna Sehlin m. fl. om förlängning av tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby 

• Anna Sehlin om att införa plattformsväggar i kollektivtrafiken 

• Birgitta Sevefjord m. fl. om meddelarfrihet 

• Birgitta Sevefjord m. fl. om att införa Naloxon nässpray 

• Birgitta Sevefjord om psykiatrins hus 

• Jonas Lindberg om arbetsmiljön på akutsjukhusen 

• Pia Ortiz Venegas m. fl. om att införa mobila geriatriska team 

• Håkan Jörnehed och Jonas Lindberg om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för 
pojkar, mäns som har sex med män och hiv-bärare 

• Håkan Jörnehed om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets 
sjukdomar 

• Jonas Lindberg m. fl. om införande av akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor  

• Gunilla Roxby Cromvall och Malin Karlsson (mp) om att utöka möjligheten för 
resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera  

• Anna Sehlin om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt 

• Gunilla Roxby Cromvall och Håkan Jörnehed om ett reklamfritt landsting 

• Håkan Jörnehed m. fl. om städning i sjukhusens egen regi 

• Gunilla Roxby Cromvall m. fl. om reklamfri ny tunnelbanelinje 

• Anna Sehlin m. fl. om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten 
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Landstingsstyrelsen 2015 
Skrivelser om: 

• Tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens 
• Olyckor i tunnelbanans rulltrappor 
• Extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av NKS (Tillsammans med S och 

MP)	
• Årlig prövning av nämndernas storlek 
• Upphandling av konsulttjänster	
• Personalutskottets ansvarsområde 
• Hantering av skrivelser 

 

Trafiknämnden 2015 
Skrivelser om: 

• Säkerhet i Katarinaterminalen 
• Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 (tillsammans med MP) 
• Kostnader för konsulter (tillsammans med S och MP) 
• Trafikförvaltningens resor 
• Förbättrad framkomlighet i innerstadens stombussnät 2012-2016 
• Ungas möjlighet att resa till We are Stockholm 
• Postlistan 
• Motförslag för att stoppa nedskärningarna i busstrafiken (tillsammans med S och MP) 
• Ekonomiska förutsättningar för trafikförvaltningen 
• Genusperspektiv på förändringar i kollektivtrafikens utbud 
• Lägger färdtjänsten hinder för möjligheten att ta föräldraansvar? 
• Hanteringen av upphandling av taxifärdtjänst 
• Konsekvenser för färdtjänstresenärer med stängda sekundäruppgångar 

 

 

Hälso och sjukvårdsnämnden 2015 
Skrivelse om: 

• Besparingar i cancersjukvården 
• Följsamhet till SKL:s rekommendationer vid assisterad befruktning 
• Behandling av kronisk hepatit C 
• Med anledning av landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- 

och sjukvård – arbetet i projektet. (Tillsammans med S och MP) 
• Möjligheten för samkönade par att dela på försöken till assisterad befruktning  
• Medicinska aborter 
• Utredning kring transpersoners situation i vården (tillsammans med S, MP, C, KD, L 

och M) 
• Antalet hyrläkare inom länets alla vårdcentraler 
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• Fortsatt utredning om transpersoners situation i vården (tillsammans med S och MP) 
• Strategi för att minska de negativa effekterna av tobaksrökning genom att halvera 

andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2025. (tillsammans med S, MP, C, KD, L och 
M) 

• Angående den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum på Huddinge 
(tillsammans med S och MP) 

• Utredning av driftsformer för geriatriken 
• Den ojämlika vården, exemplet psoriasis 
• Diabetessjuka barn som tvingas köa för vård på Astrid Lindgrens barnsjukhus 
• Nedstängda vårdcentraler perioden 2008-2015 
• En patientsäkrare metod för att upptäcka prostatacancer i  SLL (tillsammans med 

samtliga partier i nämnden) 
 

 
Uppdrag och anställningar 

Landstingsråd, gruppledare och arvoderade politiker 
 

Håkan Jörnehed, landstingsråd 
Tel: 08-737 41 20, 070-737 41 20 
hakan.jornehed@politik.sll.se  

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare 
Tel. 08-737 39 92, tel. 070-737 39 92 
gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se 

Pia Ortiz, arvoderad heltidspolitiker  
Tel. 070-737 41 61 
pia.lindquist-ortiz-venegas@politik.sll.se 

Anna Sehlin, arvoderad politiker på 50 %  
Tel. 070-494 49 29 
anna.sehlin@politik.sll.se 

 
 
 
 
 
 
 

Kansliet 
I samband med ny mandatperiod anställdes nya politiska sekreterare och en kanslichef. Av 
olika anledningar har flera av de som började i januari avslutat sin anställning och nya har 
anställts. Kansliet har under hösten utvecklat ett introduktionsprogram för nyanställda, 
kanslichefens delegation har utvecklats, kansliets och politikernas skilda roller och ansvar har 
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förtydligats och nyrekryteringar har skett. Under hösten har kansliet haft två till tre vakanta 
tjänster.  
 
Torbjörn Björlund, kanslichef januari-maj 
Jenny Norell, politisk sekreterare, sjukvård t.o.m. juni, därefter kanslichef 
Klara Persson politisk sekreterare, sjukvård, januari-augusti 
Anna Knöfel Magnusson, pressekreterare, januari-augusti 
Nanny Andersson Sahlin, politisk sekreterare trafik, miljö, regionalplanering februari-
september 
Eva Bolin, politisk sekreterare, administration och ekonomi 
Jessica Nilsson, politisk sekreterare med ansvar för ekonomi, administration och sjukvård, 
från och med oktober 
Felix Bergenholtz, pressekreterare från och med oktober 
 
Dessutom har följande politiker arvoderats för kansliarbete: 
Birgitta Sevefjord, Hälso- och sjukvårdsnämnden, september-december 
Thomas Magnusson, bokföring, augusti-september 
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Landstingsfullmäktige   
Ledamöter 

• Bodin Theo 
• Burman Kerstin 
• Degmo Mohamed Ifra 
• Flodin Feline 
• Jörnehed Håkan 
• Sehlin Anna 
• Roxby Cromvall Gunilla 
• Sevefjord Birgitta 
• Wahlgren Catarina 
• Flygare Isabell 
• Louhema Petteri 
• Ortiz Venegas Pia 

 
Ersättare 

• Lindberg Jonas 
• Blomgren Daniel (t om 2015-03) 
• Buhr Gunilla 
• Davidsdotter Marina A 
• Linna Elina (fr om 2015-04) 
• Magnusson Thomas 
• Nakhaeizadeh Hamid 
• Ojanne Katja (t om 2015-10) 
• Strand Pettersen Marit 
• Ulin Karlsson Elisabeth 
• Petterson Kerstin (personlig ersättare till Ortiz Venegas Pia) 

 
 
Valberedning 
Ledamot 

• Louhema Petteri 
Ersättare 

• Degmo Mohamed Ifra 
 

Nämnder, beredningar och styrelser  
 
Landstingsstyrelsen  
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan 
 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan 
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Landstingsstyrelsens arvodesberedning 
Ersättare 

• Sevefjord Birgitta 
 
Landstingsstyrelsens personalutskott 
Ledamot 

• Jörnehed Håkan 
Ersättare 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
 
Landstingstyrelsens krisledningsutskott 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan 
 
Landstingsstyrelsens ägarutskott samt LISAB 
Ersättare 

• Roxby-Cromvall Gunilla  
 

Landstingsstyrelsens forskningsberedning 
Ledamot 

• Sevefjord Birgitta (t om 2015-05) 
• Bodin Theo (fr om 2015-10) 

 
Landstingsstyrelsens innovationsberedning 
Ledamot 

• Louhema Petteri 
 
Landstingsstyrelsens fastighet- och investeringsberedning 
Ledamot 

• Magnusson Thomas 
 
Landstingsstyrelsens miljöberedning 
Ledamot 

• Sehlin Anna 
 
Landstingsstyrelsens beredning för utbyggnad av T-banan 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
 
Landstingsstyrelsens beredning av bidrag till handikapporganisationerna 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
 
Revisorskollegiet 
Ledamot 

• Törngren Eva 
Ersättare 

• Launy Sverre 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ledamot 

• Jörnehed Håkan 
• Ortiz Venegas Pia  

Ersättare 
• Burman Kerstin 

 
Trafiknämnden 
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
 
Ersättare 

• Sehlin Anna 
 
Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning 
Ersättare 

• Ortiz Venegas Pia 
 
Arbetsgrupp för utredning taxesystemet 

• Sehlin Anna 
 
Beredning för trafikplanering 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
 
Beredning för sjötrafik 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
 
Regionala Skärgårdsrådet 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Davidsdotter A Marina 
 
Tillväxt- och regionplanerarnämnden 
Ledamot 

• Sehlin Anna 
Ersättare 

• Magnusson Thomas 
 
Kulturnämnden 
Ledamot 

• Burman Kerstin 
 
Patientnämnden 
Ersättare 

• Ulin Karlsson Elisabeth 
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Samverkansråd med handikapporganisationerna 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ledamot 

• Jörnehed Håkan 
• Ortiz Venegas Pia 

Ersättare 
• Burman Kerstin 

 
 
Programberedningen för vårdval 
Ledamot 

• Burman Kerstin 
 
 
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö 
Ledamot 

• Bhur Gunilla 
• Degmo Mohamed Ifra ( t om 2015-05) Därefter Linna Elina 

 
Sjukvårdsstyrelse norr 
Ledamot 

• Davidsdotter Marina A 
Ersättare 

• Nakhaeiadeh Hamid 
 
Sjukvårdsstyrelse söder 
Ledamot 

• Flygare Isabelle 
Ersättare 

• Strand Pettersen Marit 
 
Programberedning för äldre och multisjuka 
Ledamot 

• Degmo Mohamed Ifra 
 
Programberedning för akutsjukvård 
Ledamot 

• Lindberg Jonas 
 

Programberedning för folkhälsa och psykiatri 
Ledamot 

• Sevefjord Birgitta 
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Programberedning för barn, unga och förlossningsvård 
Ledamot  

• Flodin Feline (t om 2015-09) 
• Wahlgren Catarina (fr om 2015-10) 

 
Programberedning för tandvård 
Ledamot 

• Pettersson Kerstin 
 
Beredningen för stora folksjukdomar 

• Louhema Petteri 
 
Hälso- och omsorgsnämnden i Norrtälje 
Ersättare 

• Wahlgren Catarina 
 
 
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 
Ersättare 

• Ortiz Venegas Pia 
 
Pensionärsrådet 
Ledamot 

• Leymann Laila 
Ersättare 

• Wattsgård Jan 
 
Jury för pris mot främlingsfientlighet 
Ledamot 

• Flodin Feline  
 
Regionala Etikprövningsnämnden 
Ledamot 

• Frantzén Inga-Lill  
 
Referensgrupp för nätverket hälsa och demokrati 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
 
 
Mälardalsrådets styrelse 
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
 
Mälardalsrådets planerings-och trafikutskott 
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
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Mälardalstinget 
Ledamöter 

• Roxby Cromvall Gunilla 
• Sehlin Anna 
• Einarsson Mats 

Ersättare 
• Wattsgård Jan 
• Sterneby Lars 
• Dingu-Kyrklund Elena 

Viltförvaltningsdelegationen 
Ersättare 

• Davidsdotter A Marina 
 
Kammarrätten  
Nämndemän 

• Burström-Tunestad Catharina 
• Persson Bo 
• Ciziri Firat 

 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndemän 

• Eklund Varnke Eva 
• Axelsson Berit 
• Laine Peter 
• Börjesson Pelle 
• Persson Inger 
• Båvner Britta 
• Ezdani Khan Mohibul 
• Wallin Anna-Carin 
• Sten Bertil 
• Hellberg Åke 
• Söderberg Kerstin 
• Bal Nebi 
• Henriksson Birgitta 
• Wallin Eva 
• Andersson Ronnie 
• Larsson Owe 
• Wattsgård Jan 
• Thåström Karin 
• Lundberg Eva-Lena 
• Bjuggren Bappe 
• Ekenberg Anna Helena 
• Boucher Thomas 
• Lidström Annica 

• Karlsson Kate 
• Rehman Babar 
• Brandin Tommy 
• Johansson Jenny My 
• Bodin Lola 
• Hillerström Marja 
• Barros Ring Ivonne 
• Karlsson Ulf 
• Sörman Barbro 
• Engzell Bitte 
• Bäckström Anita 
• Shokrolahi Abbas 
• Uzunel Hülya 
• Ahlin Göran 
• Ekelund Per 
• Landström Gunnel 
• Lundqvist Lou 
• Klepke Anton 
• Waara Barbro 
• Eernemo Klara 
• Ciziri Sorgul 
• Wallbom Sonja 
• Guzel Guzel 
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Förvaltningsrätten i Stockholm fastighetstaxeringsmål 
Nämndeman 

• Franzen Inga-Lill 
 
Svea Hovrätt 
Nämndemän 

• Rundberg Britt 
• Krüsell Kerstin 
• Bokovac-Re Maja 
• Söderberg Talebi Daniel 
• Marcusson Hans 
• Bäckström Jan A S 
• Söderfeldt Birgitta 
• Ezdani Khan Mohibul 
• Laine Peter 
• Nilsson Christer 
• Båvner Rune 
• Murray Lena 

 
Juryn 1:a Gruppen för tryckfrihetsmål 
Jurymän 

• Carlberg Camilla 
• Jansson Beatrice (t om 2015-04, därefter Murray Lena) 

 
Juryn 2:a Gruppen för tryckfrihetsmål  
Juryman 

• Ernemo Klara 
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