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Förord 
I Stockholms läns landsting styr moderaterna sedan tio år tillbaka i allians med KD, C, L och 
med stöd av SD. SD är ett högerparti höger om högern som aktivt stöder alliansens 
misslyckade landstingspolitik. 

Skandal efter skandal visar sig, allt dyrare privatiseringar, kostnadsdrivande vårdval, 
upphandlingar genom beställar- och utförarmodell utifrån New Public Management vilket 
genererar i katastrofalt utökade kostnader. Konsultkostnaderna skjuter i höjden, Boston 
Consulting Group täljer guld med fällkniv och stödstrumpor upphandlas för 6 000 kronor per 
par #Strumpgate. Upphandlingar utan politikens insyn sker för minst 10 miljarder inom 
landstingets fastighetsbolag Locum. Samt katastrofen Nya Karolinska, en OPS upphandling 
med endast en anbudsgivare Skanska, som skulle kosta 14 miljarder men som nu beräknas 
kosta minst 40 eller snarare 65 miljarder när avtalet går ut. Man för dessutom genom olika 
bolagsformer ut skattemedel till skatteparadis. Bokstaven S i NKS står nu mer för skandal! 

Högern har planer på att privatisera ytterligare ett sjukhus, antagligen Danderyds sjukhus, och 
de vill göra detta till en valfråga. Deras taktik känner vi igen från Margaret Thatchers tid, kör 
ner de offentligt drivna verksamheterna, såsom sjukhusen, i botten och så har de stöd för 
ytterligare privatisering. Nästa katastrof är alla stängda vårdplatser, i skrivandes stund 585, 
men de ökar ständigt och beror i huvudsak på sjuksköterskebrist. Det motsvarar all slutenvård 
på (nästan) två sjukhus. Många äldre får sluta sina dagar i korridorerna på akutsjukhusen, barn 
som behöver intensivvård flygs utomläns och utomlands. Dessutom ställs planerade 
operationer in i sista stund på grund av personalbrist. Sjukhusen har under året haft kraftiga 
sparbeting och ytterligare åtstramningar är att vänta. Det är de med de största och mest 
långvariga sjukvårdsbehoven 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. Privata BB Sophias 
förlossning var problematiskt när den öppnade, och efter ett och ett halvt år meddelade de 
privata ägarna plötsligt, när de insåg att de inte kunde göra vinst på detta privatdrivna BB, att 
verksamheten omedelbart skulle läggas ner. Detta har försatt hela länets förlossning i en 
verklig kris. De privata ägarna drog och lät det offentliga få ta hela ansvaret att få ordning och 
reda i förlossningsvården. 

När vården blir trång ser vi att de svårt sjuka nedprioriteras och att det är de med hög 
utbildning och god ekonomi som tar sig fram i den av högerns skapade sjukvårds 
”marknaden”. Klassperspektivet i vården blir allt tydligare 

I kollektivtrafiken räddas kostnadsökningen av en höjning av SL taxan, denna kunde 
genomföras med stöd av Mp. En höjning som framförallt drabbat pensionärer samt ungdomar 
extra hårt. De får genom denna uppgörelse betala ytterligare en månadskostnad per år. De 
borgerliga partierna har försökt lösa den ekonomiska situationen som de försatt sig i genom 
att dra in busstrafik, glesa ut pendeltågsavgångar och stänga stationsuppgångar. Trängseln på 
tunnelbane- och pendeltågstationerna blir allt värre och många är rädda för att ramla ner på 
spåret. 
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Vänsterpartiet har under året tagit en stor plats i den politiska debatten och synts ännu mer i 
media. Tack vare en 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. Nu senast har vi 
vunnit framgång med vårt förslag om rullande mammografibussar.  
 
Vänsterpartiet behövs som ett tydligt alternativt och ett starkt oppositionsparti som driver på 
en rättvisare utveckling så att vård ges efter behov, att personal inom landstingsfinansierad 
verksamhet får en god arbetsmiljö, lön och schyssta arbetsvillkor, att privatiseringarna 
stoppas och att kollektivtrafiken byggs ut. Det skulle verkligen behövas i vårt län som är den 
starkaste växande regionen i hela Europa. 
 
Vi har också arbetat hårt för att landstingsgruppens samarbete ska stärkas och har nästan helt 
rott detta iland. Vårt kansli är sedan ett år tillbaka ett välfungerande kansli, berörda 
fackföreningar uppfattar att vi är föregångare bland politiska kanslier vad gäller arbetsmiljö 
m.m. Detta viktiga förändringsarbete är vi mycket stolta över. 
 
Vi kommer nu att ytterligare vässa vår politik för att gå mot en valseger och för att kunna 
åstadkomma ett maktövertagande i landstinget, där vi direkt efter valdagen vet hur vi ska 
påbörja det stora förändringsarbete som behövs. Till detta behöver vi stöd och hjälp av alla 
partiföreningar i länet. Vi ser fram emot bildandet av ett representantskap för att både ha 
direktdialog med alla partiföreningar men också för att sprida landstingspolitiken ut i alla 
partiföreningar. Där medlemmar mycket tydligare kan påverka landstingspolitiken. 
 
 

Gunilla Roxby Cromvall,   Håkan Jörnehed, 
Gruppledare    Landstingsråd 

 



5	

5	

	

Händelserikt år i landstinget  
Andra 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. Antal 
vårdval är nu uppe i siffran 34 stycken i Stockholms läns landsting. Året har präglats av 
stängda vårdplatser på grund av personalbrist, NKS, förlossningsvården, höjningen av SL-
taxan, neddragna busslinjer, den icke fungerande färdtjänsten samt den undermåliga 
sjötrafikupphandlingen. 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.  
 

En havererad personalpolitik 
Över 500 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 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 sjuksköterskorna, 
på barnmorskor som ställer krav, på skötarna inom psykiatrin. Hela tiden skyller de på andra, 
trots att 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 utbildning och god ekonomi som tar sig fram, men de med lägre 
ställning 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. 
 

Feministisk hälso- och sjukvård 
Under valrörelser profilerar sig många partier som feministiska, detta har vi reflekterat över. 
Som ett feministiskt parti vill vi gå från ord till handling med konkret politik, det resulterade i 
att landstingsrådet gav en utredare i uppdrag att under våren ta fram en feministisk hälso- och 
sjukvårdsrapport, en sammanfattning av Vänsterpartiets målsättningar inför nästa 
mandatperiod.  
 

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 flyttade in 
under november månad. NKS har under året återigen 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 partierna nej till, de ansåg att en genomlysning av NKS är fullt tillräckligt. Vad är 
det borgarna vill hindra från att komma fram i ljuset? Trots skandalen framhåller företrädare 
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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 de har därför tillsatt en 
utredning för hur det ska gå till. De har också flaggat för att de vill privatisera ytterligare ett 
av våra sjukhus. 
 
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 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 att tvinga sjukhusen att ta emot färre patienter, men frågan är om vården utanför 
sjukhusen är rustade för att ta emot dem istället?  

     

Förändringar i förlossningsvården 
Den akuta bristen på förlossningsplatser avhjälptes tillfälligt när den privata 
förlossningskliniken BB Sophia öppnade 2014, dock utan att ha akutberedskap vilket vid 
specialistvård måste finnas. Landstinget gjorde sig därmed beroende av detta företag för att 
klara förlossningsvården. Vi har varit, och agerat, kritiskt gentemot detta. Dels att en privat 
vårdgivare ger sig in i att bedriva förlossningsvård men även att Alliansen anser det okej att 
bedriva vården utanför ett akutsjukhus. BB Sophia har sedan tidigare brottats med 
ekonomiska problem och beslut om att stänga BB Sophia togs under våren. Detta hastiga 
besked från den privata vårdgivaren berodde på en felräkning, ett budgetunderskott om 180 
miljoner kronor. Detta medförde i sin tur att över 3 000 förlossningsplatser skulle fördelas till 
våra, redan hårt ansträngda, förlossningskliniker på respektive sjukhus. Vi bevakade detta 
kontinuerligt i form av debattartiklar, studiebesök på förlossningsklinikerna, skrivelser och 
interpellationer.       
 
 

Övrigt Hälso- och sjukvården 
De stora hälsoklyftorna i länet kräver att vi vågar satsa på de områden där befolkningen mår 
sämst. Olika studier visar att sjukdomsbördan är högre ju fattigare man är när det gäller till 
exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och psykisk ohälsa. Under hösten beslöt 
Alliansen och Sd att de tre särskilda hälsomottagningarna skulle läggas ner.  De tror sig spara 
22 miljoner kronor kortsiktigt på detta, genom att ställa personer i behov av särskild vård utan 
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vård. Vårdcentralerna behöver få ett tydligt områdesansvar och uppdrag att arbeta 
förebyggande. Vi har föreslagit 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. 
Vården i södra delen av länet tunnas ur; gynekologi i Nynäshamn fick besked om att stänga 
en dag i veckan, trots väntetider. Patienter får istället vända sig till Södertälje sjukhus. Även 
vården i Tungelsta har varit hotad.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 reser 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 trafikförvaltningen att 
genomföra en besparing som skedde utan politisk insyn. Trafikförvaltningen klarade inte av 
att genomföra hela denna besparing. Därför har borgarnas besparing fortsatt under 2016 (med 
stöd av SD) 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. Den borgerliga minoriteten har förhandlat med 
Mp om införande av en höjning av SL-kortet för varje år från och med januari 2017. 
Pensionärer och ungdomar, som redan nu har det tufft ekonomiskt, får en chockhöjning om 
720 kronor per år. Vi är positiva till att den politiska majoriteten i Stockholms läns landsting 
återinför enhetstaxan. 
 

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 



8	

8	

	

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. En färdtjänstförare har idag ofta 60-80 timmars arbetsvecka och få dagars 
ledighet, samt att de har provisionslön. De kommer sällan upp till en bruttolön på 18 000 
kronor per månad. Trots Vänsterpartiets ständiga krav om kollektivavtal, schyssta 
arbetsvillkor, egenregi-anbud samt att få fastställa förfrågningsunderlag i den taxiupphandling 
som tidigare skedde, hänsköt den borgerliga minoritetsmajoriteten med stöd av SD, till 
förvaltningen både att fastställa förfrågningsunderlag och att tilldela tilldelningsbeslut. Kravet 
om kollektivavtal röstades ner. 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. Vi har fortsatt att bevaka VBP– avtalen (verifierade betalande 
påstigande) gällande buss och spårbunden trafik, för bolagen lönar det sig med att resenären 
reser korta resor. Vi menar på att dessa avtal riskerar att snedvrida trafikutbudet då 
resenärsnyttan för längre resor är bättre.  
 
 
Därför har Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting länge drivit: 

• 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.  
 
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting har länge drivit att:  

• Plattformsväggar sätts upp på tunnelbaneperronger med början på de tio stationer där 
trängseln är som störst  

• Fler bussar i trafik och bussmodeller som möjliggör att fler har med sig barnvagnar, 
rullatorer och rullstol m.m. De 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 som ett alternativ till spårvagn. Linje 2 och 4, 
därefter linje 1 och 3  
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• Öppen spärrlinje 

• På och avstigning i bussens alla dörrar 

 

Genom vårt förslag på skattehöjning med 25 öre tillför vi i kommande budgetförslag 1 230 
miljoner mer till kollektivtrafiken. Vi gör också besparingar på de extremt höga 
konsultkostnader som trafikförvaltningen dragit på sig. 

 

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 stödjer Sverigeförhandlingen i utbyggnad av:  
 

• Tunnelbana Älvsjö via Östberga till Liljeholmen och Fridhemsplan 

• Spårväg Syd 

• Roslagsbanan från Östra station till Centralen 

 
Vi vill även på kort sikt tillföra följande objekt: 
 

• Trådbusslinje Åkermyntan via Bergslagsvägen mot Fridhemsplan utreds 

• Trådbusslinje Solna/Kista via Sundbyberg utreds 

• Förlängning av T-banan från Skarpnäck till Älta 

• Förlängning av T-banan från Nacka forum till Orminge 

• Pendeltågsstation i Rågsved 

 

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 vill åtgärda den snedfördelning mellan arbetsplatser i norr och bostäder i söder 
som finns i Stockholmsregionen idag. Förbifart Stockholm som är övriga partiers lösning på 
obalansen, menar vi låser in stockholmarna i bilberoende och omöjliggör våra egna mål om 
minskad klimatpåverkan och ökad andel som reser med kollektivtrafiken. Den regionala 
utvecklingsplanen ska även peka ut var vården ska bedrivas och sjukhusen geografiskt ska 
ligga liksom i vilka stråk ny infrastruktur och bostäder planeras för att visa en viljeriktning till 
en region som håller ihop och där människor har god tillgång till vård och service. Vi har 
föreslagit ett regionalt lånecykelsystem samordnat av landstinget och drivit på för att 
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genomföra den regionala cykelplanen i samverkan med kommunerna. Vi har arbetat för en 
regionbildning och är glada att Stockholms läns landsting skickat in en ansökan om att få 
bilda region.  
 
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 och inte hålla oss snävt till att 
bara räkna på utsläpp som uppkommit i det geografiska Stockholms län.  

 

 

Utåtriktat arbete 

Vi deltog i 
• ”Buss-aktion” – neddragna busslinjer 
• Hearing, paneldebatt om Feministisk sjukvård på ABF-huset 
• Hearing om primärvården – En annan vård är möjlig (inbjudan gick till fackliga- och 

andra intresseorganisationer)  
• Sthlm Bike - Cykelloppet för alla 
• Promenad med Synskadades riksförbund 
• Ångestloppet  
• Greiderloppet  
• Neuropromenaden 
• Seniormässan i Sundberg tillsammans med (V) Sundbyberg 
• Mental Health Run-loppet 
• Barncancerloppet 
• Almedalsveckan i debatt om HPV-vaccin samt debatt om kommuner, landsting som går 

före i miljöfrågor  
• Pride 
• Röd lördag som partiföreningen Farsta anordnade 
• Manifestationen på Medborgarplatsen 4 september – ”Slut på rean, en annan vård är 

möjlig” 
• Santa Run loppet  
• Debatt, seminarium om framtidens färdtjänst  
• Paneldebatt på brukarföreningen JAG:s årsmöte (Jämlikhet Assistans Gemenskap) 
• Debatt om aborträtten  
• Debatt om framtidens färdtjänst 
• Debatt på Färgfabriken på deras projekt ”Stockholm on the move” 
• Paneldebatt om cyklar i Kungsträdgården under Cyklistens dagar 
• Demokratifestival/kurs och aktion om och mot Förbifart Stockholm, Hästa Gård och 

Akalla 
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• Vårdförbundets politikerutfrågning 
• Debatt om syntolkning  
• Debatt om politik för personer med funktionsnedsättning 
• Debatt om osteoporos 
• Distriktsjuksköterskornas årsmöte, utfrågning av landstingspartierna om deras 

yrkesprofession 
• Runda-bordssamtal kring cancer 
• Paneldebatt Neuroförbundet, ABF-huset 
• Paneldebatt om Tandvård för EU-immigranter på Transkulturellt Centrum 
• Debatt om Jakobsbergs sjukhus i Järfälla  

 

Vi har besökt 
• Centrum för genusmedicin tillsammans med (v) Sörmlands län 
• Barnmorskor på Södersjukhusets förlossningsavdelning och Södra BB 
• Södertälje BB 
• Beroendemottagningen Sundbyberg 
• Camm (Centrum för arbets- och miljömedicin) 
• Rissne och Rinkeby Vårdcentral, med riksdagsledamot  
• MIRA – Barnfysioterapi 
• Spårbil Sundbyberg  
• Nacka Närsjukhus 
• S:t Görans sjukhus 
• Tiohundra i Norrtälje 
• Dialysmottagningen på Huddinge sjukhus 
• Geriatriken på Dalens sjukhus 
• Ersta sjukhus 
• Avd 23 Södertälje sjukhus (arbetstidsförkortning) med V-delegation från Sörmland 
• BAS på S:t Görans sjukhus 
• Stiftelsen stora Sköndal – ensamkommande flyktingbarn 
• NKS 
• Nattskiftet i Sickla 
• Läkare på våra sjukhus vid flera tillfällen under året 
• Sjuksköterskor och barnmorskor på våra sjukhus vid flera tillfällen under året 
• Glädjeverkstan på Astrid Lindgrens barnsjukhus 
• Akutmottagningen på Södersjukhuset 
• Hälsomottagningen i Haninge 
• Astrid Lindgrens barnsjukhus  
• Blidösundsbolaget 
• Skärgårdsstiftelsen 
• Strömma kanalbolag 
• HVB-hemmet Ekgården 
• Socialkontoret i Danderyd 
• Ungdomsmottagningarna i Mörby, Danderyd och Täby 
• Citybanan 
• Nya Karolinska Solna 
•  RSFU – verksamheten som arbetar med EU-migranter 
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• Neurohuset, Karolinska sjukhuset 
• Tvärbanans personal 
• LAFA (enheten för sexualitet och hälsa)  
• Psykiatriakuten 
• Behandlingshemmet hatten i Älvsjö 
• Minimaria tillsammans med (V) Sundbyberg  
• Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland 

 

Vi har haft möten med  
• Vårdförbundet –ambulanssektionen/RAS –Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 
• Vårdförbundet 
• Läkarförbundet Socialistiskt forum 
• Kommunal kring trafiksamordning  
• Specialist Undersköterskeföreningen (SUFS) 
• Taxiklubben/ Taxiförbundet 
• Seko Stockholm (Pendelklubb, tunnelbana och tvärbana) 
• Barnmorskerådet 
• Stockholms läkarförening 
• Sjöbefälsföreningen 
• Kommunal buss 
• PRO 
• Röda lanternorna vänsterorganisation inom sjötrafiken) 
• SEKO sjöfolk 

 
Vi har träffat 

• Läkarförbundet  
• Läkarföreningen 
• Representanter gällande HPV vaccin 
• Svenska Läkareförbundet 
• Representanter från Födelsevrålet 
• RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) 
• Funkisorganisationerna 
• Spiralprojektet 
• Neuroförbundet 
• Psoriasisförbundet 
• HSO (handikappförbundens samarbetsorgan) 
• DHR  (förbunden Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) 
• RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) 
• Pensionärsorganisationer, om akutsjukhusen och dess akutmottagningar 
• Migränförbundet  
• Representanter från Cancerfonden 
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• Naturskyddsföreningen 
• Cykelfrämjandet 
• Nätverket mot Förbifart Stockholm 
• Organisationen Skyddsvärnet  
• F d ordförande i RFHL kring kvinnor och missbruk (Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling) 
• Gemensam Välfärd 

 

Övriga möten och kontakter 
• Hearings med NKS ledning om varierande teman (Nya Karolinska Solna) 
• Seminarium om att utveckla Flemingsberg som regional kärna 
• Välfärdsgruppen i Järfälla 
• Humana Assistans 
• Pfizer – om spridd bröstcancer 
• Brukarföreningen om Naloxon 
• Föreningen Mind 
• Ensamkommande flyktingbarn och asylvård 
• Hearings med Karolinskas ledning om varierande teman 
• Initiativ till ett möte om landstingets roll och hantering av flyktingsituationen 
• Möte om nya HIV-läkemedel 
• Deltagande vid Hedersbelöningar i Stockholms stadshus 
• Vi arrangerade ett lunchmöte om inställda operationer 
• Deltagande på ROKS årsmöte, två heldagar 
• Möte med specialist i klinisk psykologi gällande kvinnor och missbruk   
• Vi har gjort studiebesök hos polisen kring ensamkommande flyktingbarn 
• Vi har haft skolelever, årskurs 7, på studiebesök i landstinget  
• Möte med kommuner kring trafikförsörjningsprogrammet 

 

Internt arbete inom Vänsterpartiet Storstockholm 
• Landstingsgruppen hade planeringsdag under våren, budget 2017. 
• Vi arrangerade retorikkurs för kvinnliga parlamentariker tillsammans med Stadshusets 

politiker 
• Vi arrangerade en temadag ”Sverigeförhandlingen” för alla gruppledare, ordförande i 

partiföreningar och kommunalråd  
• Vi arrangerade möte om kollektivtrafiklösningar i söder för partiföreningar och 

kranskommuner  
• Vi åkte med landstingsgruppen till Djurönäset på en ”lunch till lunch”-planering i 

september med innehåll bland annat konflikthantering och inför valet 2018.  
• Nationell Trafiknätverksgrupp i Göteborg (infrastruktur och kollektivtrafik) 
• Nätverksmöte om trafikfråga med Sundbyberg och Solna 
• Möten med V-föreningarna; Järva, Birka Vasa, Hägersten-Liljeholmen, Årsta, Enskede, 

Farsta, Vantör, Hässelby-Vällingby, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Huddinge, Nacka, Värmdö, Tyresö, Solna, Sundbyberg, Norrtälje, Vallentuna, Täby-
Danderyd. Södertälje, Salem och Botkyrka 

• Vi har haft möte med föreningarna Farsta, Älvsjö och Årsta angående nytt sjukhus i 
söderort 
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• Vi har träffat V Järfälla angående att stoppa försäljning av Jakobsbergs sjukhus  
• Vi har haft regelbundna möten med riksdagens trafikpolitiska och miljöpolitiska 

ledamöter, stadshusets trafikpolitiker. 
• Vi bildade ett kulturnätverk och har träffat stadshusets kulturpolitiker 
• Vi har besökt avd 23 Södertälje sjukhus (arbetstidsförkortning) tillsammans med (V) 

delegation från Sörmland plus politiker från Södertälje 
• Vi bjöd in distriktsstyrelsen och landstingsgruppen till en presentation av rapporten; En 

feministisk hälso- och sjukvård 
• Vi deltog på Röd dag på ABF-huset 
• Riksdagslunch om oönskade graviditeter och preventivmedel 
• Vi arrangerade möte om brandsäkerhet samt om ombyggnadsfasen av Slussen med 

representanter från Stockholms stad, Nacka och Värmdö 
• Möte med riksdagsledamot om lagstiftning kring kvinnor och missbruk 
• Vi har träffat Söderortsvänstern 
• Vi har träffat pensionärsklubben på Syninge 
• Vi har deltagit i arbetsgruppen med att ta fram finansieringslösningar gällande nolltaxa 

(uppdrag från tidigare DåK)  
• Vi har deltagit i en arbetsgruppen för förankring mellan landstinget och distriktet 
• Vi har deltagit i arbetsgrupp för stadsbyggnadskonferens tillsammans med politiker från 

Botkyrka, Stockholms stad och representant från DS  
• Vinst i välfärden; Vi har ingått i ett nätverk runt Jonas Sjöstedt för att fortlöpande 

diskutera strategier runt vinstfrågan 
• Vi arrangerade Storstadsträff hos oss med landstings- och regionpolitiker från Västra 

Götaland och Region Skåne för att utbyta kunskaper och diskutera gemensamma 
utmaningar och strategier 

• Vi är representerade i distriktsstyrelsen genom en ledamot 
• Studiebesök i Kalmar under två dagar, träffat landstingspolitiker i Kalmar län 

tillsammans med en (V) delegation från Västernorrland  
• Vi har deltagit på gruppledarutbildning, arrangerad av partiet centralt 
• Studiebesök i Riksdagen gällande asylfrågor 
• Vi deltog på möte om våldet i våra förorter, café marx  
• Vi deltog på spelning med Blåsorkestern, tunnelbanestation Gullmarsplan tillsammans  

med distriktet, där vi delade ut flygblad samt pepparkakor med budskapet ”Sjukvården 
behöver vård”  

• Vi deltog på seminarium i Riksdagen om Vårdupproret  
• Vi har medverkat i distriktets medlemstidning Vänsteraktuellt 
• Vi har skickat ut ett månadsbrev med nyheter från landstingspolitiken till ordförande i 

partiföreningarna, gruppledare i kommunerna, distriktsstyrelsen och landstingsgruppen 
• Vi skickar ut en sammanställning av media en gång per månad till landstingsgruppen, 

en sammanställning av de artiklar, insändare mm som media har publicerat     
• Kanslipersonal deltog som publik i tv på partiledardebatten 
• Kanslipersonal har deltagit på Distriktsträffar 

Externa konferenser/seminarier 
• Värdefull vård, ABF 
• Seminarium om könsdysfori, Karolinska 
• Seminarium om Taxeutredningen 
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• ”Carema Memorial Day” på ABF med Gemensam Välfärd 
• Halvdagsseminarium om Arbetshälsorapporten 
• Halvdagsseminarium om HIV 
• Seminarium om Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen 
• Persontrafikmässa 3 dagar, Göteborg  
• Deltagande på flera konferenser  och seminarier om RUFS (regional utvecklingsplan 

för stockholmsregionen) 
• Dagens Medicins seminarium om Osteoporos 
• Abortseminarium i riksdagen 
• Gruppledarresa till Amsterdam, trafik och hälso- och sjukvårdsinnehåll 
• Seminarium Missbruk ur ett brukarperspektiv 
• Seminarium om Folkhälsa i migrationens tecken 
• Konferens om transvård 
• SKL-konferensresa till Alaska om sjukvården 
• Heldagskonferens på Sjuksköterskans dag  
• Seminarium om framtidens färdtjänst 
• Heldagsseminarium Innovationsfondens dag  
• Föreläsningsdag om att komma över sexuella övergrepp 
• SNS seminarium om ojämlik hälsa 
• Vi deltog på Socialistiskt Forum, ABF-huset 
• Konferens om trygghet i kollektivtrafiken 
• Heldagskonferens om Remiss TFP (trafikförsörjningsprogrammet) 
• Utvecklingsseminarium i Flemingsberg 
• Heldag Läget i Stockholmsregionen, RUFS  
• Vi deltog på halvdags seminarium om digitalisering inom vården 
• Vi deltog på seminarium i Riksdagen om Vårdupproret 
• Vi deltog på ett heldagsseminarium Migrationsdagen 
• Vi har deltagit på ett Mind-seminarium om kvinnor och missbruk och mänskliga 

rättigheter 
• Vi deltog på inspirationsmingel på Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhus 

Huddinge  
• Vi deltog på ett heldagsseminarium om ett friskare Sverige 
• Vi deltog på seminarium om Social housing 
• Vi deltog på Univercity partnership Mälardalsrådet i Stockholm och Uppsala 
• Vi deltog heldag på seminarium om storregional systemanalys 
• Vi deltog på semiarium om hyresrätten då och nu 
• Vi deltog på ett bostadsseminarium 
• Konferens om förutsättningarna för ensamkommande barn i Stockholms stad 
 

Sociala medier 
Under året har vi förbättrat vår närvaro i sociala medier. På twitter finns vi som @v_sll och 
har i dagsläget 700 följare, vilket är en ökning under året. (årsskiftet 2015/2016 hade vi 609 
följare)  
Vår Facebooksida Vänsterpartiets landstingsgrupp i Stockholm, har 532 följare, vilket också 
är en ökning sedan förra året. (årsskiftet 2015/2016 hade vi 487 följare)  
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Vi har fortsatt att samarbeta med (V) i Stockholms stad om www.stockholmsvanstern.se  
En modernisering av sidan har gjorts och var klar under året.  

Landstingsgruppen 
Thomas Magnusson valdes in som ordinarie ledamot istället för Feline Flodin och Jonas 
Lindberg valdes in som ordinarie ledamot istället för Kerstin Burman. Under året har Lisa 
Rasmussen, Marta Aguirre, Micaela Kedhammar och Mohibul Ezdani Khan valts in som 
ersättare. Landstingsgruppen sammanträder cirka fyra gånger per termin samt har förmöten 
inför varje landstingsfullmäktige. 
Sjukvårdspolitikerna i landstingsgruppen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella 
sjukvårdsfrågor. I samband med dessa möten har gruppen även haft teman och föredragningar 
om bland annat regional cancerplan och folkhälsorapporten. 
 
Trafikpolitikerna i landstingsgruppen sammanträder numera tre gånger per termin för att 
diskutera och 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 finns också, för att möjliggöra ett förstärkt demokratiskt diskussionsforum kring 
infrastruktur, Sverigeförhandlingen samt spridandet av goda idéer m.m.  
 

Gruppstyrelsen  
Gruppstyrelsen sammanträder oftast minst två gånger i månaden, en vecka före 
landstingsgruppmöte och en vecka efter landstingsgruppmöte. Gruppstyrelsen har bestått av: 
Gunilla Roxby-Cromvall gruppledare, Håkan Jörnehed landstingsråd, Birgitta Sevefjord, 
Theo Bodin, Catarina Wahlgren organisatorisk gruppledare och Anna Sehlin. 
 

Aktivt parlamentariskt arbete 
Vi har haft en representant i landstingets parlamentariska taxeutredning där ett nära samarbete 
mellan förvaltning och politiker lett fram till ett omfattande underlag som låg till grund för 
beslutet att införa enhetstaxa i januari 2017. 
Vi har även haft en representant i den politiska referensgruppen för länsplan där 
landshövdingen förankrar och diskuterar prioriteringar inom infrastruktur i länet. 
 

Budgetarbetet  
Intensivt budgetarbete påbörjades i februari och budgeten fastställdes efter godkännande från 
distriktsstyrelsen i landstingsfullmäktige i mitten av juni. Utgångspunkten för vår budget var 
ett sammanhållet län grundat på rättvisa, delaktighet och gemensamt finansierade satsningar. 
Vår landstingspolitik utgår från ett feministiskt och socialistiskt perspektiv där vi omfördelar 
makt och resurser så att kvinnor och män, fattiga som rika, ges samma möjlighet att påverka 
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samhället och sina egna liv. I denna budget valde landstingsgruppen att framförallt göra 
satsningar på personal, både vad gäller lönenivåer men även på utbildningsinsatser. Vårt 
budgetförslag innebar en skattejustering med 25 öre till 12,33 kronor vilket skulle tillföra 
landstingets verksamheter cirka 1,5 miljarder kronor. Vidare satsade vi på ett brett 
primärvårdslyft, avgiftsfria sjukresor och hjälpmedel samt fri akutsjukvård för barn. Inom 
trafiken satsade vi för en utökad och bibehållen kollektivtrafik, ingen höjning av SL-kortet, 
avgiftsfria resor för pensionärer i lågtrafik och för barn upp till 12 år samt fri tilldelning av 
resor i färdtjänsten. Budgeten innehöll även satsning på ett utökat kulturstöd och extra 
resurser till patientnämnden.  
 
Interpellationer 2016  
 

• Håkan Jörnehed angående de cirka 400 stängda vårdplatserna i Stockholms läns 
landsting 

• Håkan Jörnehed vad händer när operationer ställs in och vilka patienter drabbas mest? 

• Gunilla Roxby Cromvall om köp av A-train AB 

• Birgitta Sevefjord gällande användningen av glasögonbidraget för barn 

• Håkan Jörnehed gällande upphandlingen av förbrukningsvaror med företaget One Med 

• Pia Ortiz Venegas om beredskap inom hjärtsjukvården för diagnostik och behandling 
av familjär hyperkolesterolemi (FH) till följd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

• Isabell Flygare om nedläggningen av barnavårdscentralen i Lina Hage 

• Håkan Jörnehed om lönestopp vid jobb-byte inom landstingsfinansierad verksamhet 

• Pia Ortiz Venegas om diagnosticering och behandling av migrän 

• Birgitta Sevefjord om nedläggningen av länets hälsomottagningar 

• Gunilla Roxby Cromvall om konsekvensen av neddragna busslinjer 

• Gunilla Roxby Cromvall om könsdiskriminerande och sexistisk reklam 

• Anna Sehlin om möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan 

• Håkan Jörnehed angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på 
Södersjukhusets akutmottagning 

• Gunilla Roxby Cromvall om landstingets ansvar i de särskilt utsatta områdena i vår 
region 

 

Motioner 2016 

• Håkan Jörnehed om att införa PrEP i Stockholms läns landsting (medicin för att 
förebygga HIV,pre-exponerings profylax) 

• Catarina Wahgren och Gunilla Roxby Cromvall om mammografivagnar 
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• Pia Ortiz Venegas om hjärtstartare 

• Pia Ortiz Venegas om införandet av hjärtsäkra zoner i kollektivtrafiken 

• Pia Ortiz Venegas om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper 

• Pia Ortiz Venegas om inrättandet av äldrevårdscentraler 

• Anna Sehlin m fl om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken 
avgiftsfritt under lågtrafik 

• Anna Sehlin m fl om nya avtal för färdtjänsten 

• Marina A Davidsdotter gällande att införa elbilspool i Stockholms läns landsting 

• Isabell Flygare gällande att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att, i 
samarbete med kommuner, på försök införa kulturbussar för barn i länets  

 

Landstingsstyrelsen 2016 
Skrivelser om: 

• Förekomsten av heltid och delade turer i landstingsfinansierade yrkesgrupper 
• Om ”kontrollstation” – den utlovade årliga prövningen av storleken på nämnder och 

landstingsstyrelse (Tillsammans med S och Mp) 
• Extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av NKS (Tillsammans med S och 

MP)	

 

Trafiknämnden 2016 
Skrivelser om: 

• Uppföljning av 2015 års verksamhet för trafiknämnden 
• Angående TRSM Group och skärgårdstrafiken (Tillsammans med S) 
• Angående stolpförsöket på tvärbanan (Tillsammans med S) 
• Hur sköts tillsynen över underhållet på våra tvärbanor? 
• Åtgärder för att förenkla resenärernas vardag under Slussenombyggnaden 
• Angående svar på skrivelse från S, V och Mp angående stolpförsöket på tvärbanan 
• Behov av proaktiv kommunikation med medborgare kring säkerhet och brandsäkerhet 

i Katarina-terminalen 
• Informationsinsatser samt andra akuta åtgärder för en fungerande färdtjänst 
• Kollektivtrafik som östlig förbindelse 
• Möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan 

 

Hälso och sjukvårdsnämnden 2015 
Skrivelse om: 

• Svar på skrivelse om antalet hyrläkare inom länets alla vårdcentraler 
• Svar på skrivelse från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om fortsatt 

utredning kring transpersoners situation inom vården 
• Avvecklingen av BB Sophia och den brist av förlossningsplatser som därmed uppstår 
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• Assisterad befruktning för ensamstående 
• Vårdkedjan i anslutning till förlossning 
• Upphandlingen av förbrukningsvaror och dess skenande kostnader 
• Väntetider och remiss-stopp i ME/CFS vården i Stockholms län (muskelsmärta och 

kronisk trötthet) 
• Väntetider och vårdköer inom vården för transpersoner 
• Nedläggning av hälsomottagningarna (Tillsammans med S och Mp) 
• Inställda operationer 

 

 
Uppdrag och anställningar 

Landstingsråd, gruppledare och arvoderade politiker 
Håkan Jörnehed, landstingsråd 
Tel: 070-737 41 20 
hakan.jornehed@sll.se  

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

Pia Ortiz, arvoderad heltidspolitiker (t om 2016-08-31) 
Tel. 070-737 41 61 
pia.lindquist-ortiz-venegas@sll.se 

Anna Sehlin, arvoderad halvtidspolitiker (t om 2016-08-31) 
Tel. 070-494 49 29 
anna.sehlin@sll.se 

Dessutom har följande politiker arvoderats extra för att utveckla vår politik i områdena 
kvinnor- och missbruk/ barn, unga och förlossningsvård/ ensamkommande flyktingbarn och 
skärgårdstrafiken. 

Birgitta Sevefjord, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2016-06-01) Kvinnor och missbruk 

Marit Strand Pettersen, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2016-06-01) Kvinnor och 
missbruk 

Catarina Wahlgren, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2016-06-01) som organisatorisk 
gruppledare 

Marina A Davidsdotter, extra arvoderad 2 dagar/månad (from 206-06-01) Ensamkommande 
flyktingbarn och Skärgårdstrafiken  

  

Landstingsfullmäktige   
Ledamöter 
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• Bodin Theo 
• Burman Kerstin (t om 2016-05) 
• Degmo Mohamed Ifra 
• Flodin Feline (t om 2016-02) 
• Jörnehed Håkan 
• Lindberg Jonas (fr om 2016-05) 
• Magnusson Thomas (fr om 2016-02) 
• Roxby Cromvall Gunilla 
• Sehlin Anna 
• Sevefjord Birgitta 
• Wahlgren Catarina 
• Flygare Isabell 
• Louhema Petteri 
• Ortiz Venegas Pia 

 
Ersättare 

• Aguirre Marta (fr om 2016-06) 
• Bhur Gunilla (t om 2016-02) 
• Ezdan Khan Mohibul (fr om 2016-06) 
• Kedhammar Micaela (fr om 2016-06) 
• Lindberg Jonas (t om 2016-05) 
• Davidsdotter Marina A 
• Ramazani Hamid 
• Rasmussen Lisa (fr om 2016-01) 
• 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 och Ortiz Venegas Pia 
 

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 

• Bodin Theo  
 
Landstingsstyrelsens innovationsberedning 
Ledamot 

• Louhema Petteri 
 
Landstingsstyrelsens fastighet- och investeringsberedning 
Ledamot 

• Magnusson Thomas 
 
Landstingsstyrelsens miljöberedning 
Ledamot 

• Sehlin Anna 
 
Landstingsstyrelsens beredning av bidrag till handikapporganisationerna 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
 
Landstingsstyrelsens beredning för utbyggnad av T-banan  
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
 
Revisorskollegiet 
Ledamot 

• Törngren Eva 
Ersättare 

• Launy Sverre (t om 2016-09) 
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• Franzén Inga-Lill (fr om 2016-09) 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ledamot 

• Jörnehed Håkan 
• Ortiz Venegas Pia  

Ersättare 
• Burman Kerstin (t om 2016-05) 
• Wahlgren Catarina (fr om 2016-09) 

 
Trafiknämnden 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Sehlin Anna 
 
Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning 
Ersättare 

• Ortiz Venegas Pia (t om 2016-09) 
• Vakant (fr om 2016-10) 

 
Beredning för trafikplanering 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
 
Beredning för sjötrafik 
Ledamot 

• Davidsdotter A Marina 
 
Regionala Skärgårdsrådet 
Ledamot 

• Roxby-Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Davidsdotter A Marina 
 
Tillväxt- och regionplanenämnden 
Ledamot 

• Sehlin Anna 
Ersättare 

• Rasmussen Lisa 
 
Kulturnämnden 
Ledamot 

• Flygare Isabell 
 
Patientnämnden 
Ledamot 

• Ulin Karlsson Elisabeth 
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Samverkansråd med handikapporganisationerna 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan 
 
Programberedningen för vårdval 
Ledamot 

• Burman Kerstin (t om 2016-05) 
• Rasmussen Lisa (fr om 2016-09)  

 
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö 
Ledamot 

• Linna Elina 
Ersättare 

• Bodin Theo (t om 2016-04) 
• Ezdani Khan Mohibul (fr om 2016-09) 

 
Sjukvårdsstyrelse norr 
Ledamot 

• Davidsdotter Marina A 
Ersättare 

• Ramazani Hamid 
 
Sjukvårdsstyrelse söder 
Ledamot 

• Strand Pettersen Marit 
Ersättare 

• Ulin Karlsson Elisabeth 
 
Programberedning för äldre och multisjuka 
Ledamot 

• Pettersson Kerstin 
 
Programberedning för akutsjukvård 
Ledamot 

• Lindberg Jonas 
 

Programberedning för folkhälsa och psykiatri 
Ledamot 

• Sevefjord Birgitta 
 
Programberedning för barn, unga och förlossningsvård 
Ledamot  

• Wahlgren Catarina  
 
Programberedning för tandvård 
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Ledamot 
• Pettersson Kerstin 

 
Beredningen för stora folksjukdomar 

• Magnusson Thomas 
 
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Ersättare 

• Wahlgren Catarina 
 
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 
Ersättare 

• Ortiz Venegas Pia (t om 2016-09) 
• Vakant (fr om 2016-09—2016-12) 

 
Pensionärsrådet 
Ledamot 

• Leymann Laila 
Ersättare 

• Wattsgård Jan 
 
Jury för pris mot främlingsfientlighet 
Ledamot 

• Flodin Feline (t om 2016-11) 
• Ezdan Khan Mohibul (Fr om 2016-11) 

 
Regionala Etikprövningsnämnden 
Ledamöter 

• Franzén Inga-Lill  
• Söderfeldt Birgitta 
• Leyman Laila (fr om 2016-11) 
• Wattsgård Jan (fr om 2016-11) 

 
Referensgrupp för nätverket hälsa och demokrati 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
 
Mälardalstinget 
Ledamöter 

• Davidsdotter A Marina (fr om 2016-09) 
• Linna Elina 
• Sehlin Anna 
• Wahlgren Catarina 

Ersättare 
• Ezdan Khan Mohibul (fr om 2016-11) 
• Flygare Isabell 
• Ramazani Hamid 
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• Rasmussen Lisa (fr om 2016-09) 
 
Viltförvaltningsdelegationen 
Ersättare 

• Davidsdotter A Marina 
 
Kammarrätten  
Nämndemän 

• Finnsjö Morgan 
• Hussain Barkat 
• Samuelsson Lillemor 

 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndemän 

• Andersson Ronny 
• Arnehed Sven 
• Axelsson Berit 
• Barros Ivonne 
• Bodin Lola 
• Borgedahl Peter 
• Brandin Tommy 
• Brunnberg Hans 
• Burman-Hagström Ulla-Stina 
• Bysell Kajsa 
• Bäckström Jan/Wallin Anna-Carin 
• Börjesson Pelle 
• Denkert Kerstin 
• Edström Peder 
• Ekenberg Anna 
• Eklund Warnke Eva-Lena 
• Engel Anne-Marie 
• Ernemo Klara 
• Fontaine Kennet 
• Fröberg Kenneth/Karlström Ebba 

Elena 
• Ghorani Babak 
• Hedlund Anna/Persson 

Bo/Landström Gunnel 
• Hellberg Åke 
• Henricsson Birgitta 
• Hillerström Marja/Grönskog 

Diangelo 
• Holst Wiveca 

• Johansson Stig-Göran/Fagerholm 
Kerstin 

• Johnell Stig 
• Jonsson Helena 
• Jonze Margareta 
• Karlsson Kate 
• Lundberg Eva-Lena 
• Lundgren Jonas 
• Lundquist Lou T 
• Luther Näslund Ida 
• Marteng Kjell 
• Matsson Matts 
• Nordegren Göran 
• Nysäter Erika 
• Orostica Veronica/Franzén Ina Lo 
• Persson Bergvall Inger 
• Rehman Babar 
• Rosén Ann-Christin 
• Sandström Lars-Åke 
• Silverstrand Marie-Louise 
• Sjöqvist Yvonne 
• Stark Inger 
• Strömberg Anne-Marie 
• Thåström Carin 
• Tärnblom Arne 
• Wallin Eva 
• Wattsgård Jan 
• Wiklund Lars  
• Vivenius Ed/Arce Rodrigo 

 
Förvaltningsrätt i Uppsala 
Nämndeman 

• Spåre Anton 
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Svea Hovrätt 
Nämndemän 

• Badiali Enrico     
• Bukovac-Re Maja 
• Anander Birgitta 
• Celepli Sinan  
• Celepli Sevim (fr om 2016-04) 
• Exdani Khan Sabil (t om 2016-04)  
• Ezdani Khan Jabin 
• Ezdani Khan Mohibul 
• Laine Peter 
• Marcusson Hans  
• Murray Lena 
• Nilsson Christer 
• Svärd Viktor 
• Wallbom Sonja 
• Österberg Samira 

 
Juryn för tryckfrihetsmål 
Jurymän 

• Murray Lena 
 
Juryn för årligt bemötandepris  
Ledamot 

• Pettersson Kerstin 
 
Revisorer Mandatstöd Vänsterpartiet Stockholms läns landsting – ej förtroendevalda 

• Skoglund Mats 
• Tärnblom Arne 

 
 
Kansliet	
Kansliet har under året, i samverkan med gruppledning, fortsatt arbetet med att tydliggöra 
roller och uppdrag samt upprättandet av rutiner och struktur. Nyrekrytering av två politiska 
sekreterare gjordes i januari och mars. Från april till december har kanslichef varit 
föräldraledig, en politisk sekreterare vikarierade och vi valde att inte göra 
någon ytterligare rekrytering. Kansliets arbete under året har fokuserat på 
introduktion av ny personal och att bygga ett starkt och tryggt arbetslag. I 
detta arbete har kansliet även tagit hjälp av en organisationskonsult. Vi 
kan vid årets slut konstatera att trivseln bland kanslipersonalen är hög.  
 
Jenny Norell, kanslichef (föräldraledig april-december) 
Eva Bolin, politisk sekreterare, administration (t om januari) 
Jessica Nilsson, politisk sekreterare med ansvar för ekonomi, 
administration, hälso- och sjukvård samt t f Kanslichef (april-december)  
Felix Bergenholtz, pressekreterare  
Martin Rickardsson, politisk sekreterare med ansvar trafikfrågor, miljö kultur och 
samordningsansvar budget 
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Marre Mayr, politisk sekreterare med ansvar hälso- och sjukvårdsfrågor, press/sociala 
medier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting  

 


