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Förord 
 
Stockholms läns landsting är Sveriges näst största parlament och har årligen ansvaret för mer 
än 90 miljarder kronor. Vi borde vara ett rikt landsting, skatteintäkterna är enorma och 
överträffar prognoserna men de kommer inte hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken till 
del. Vi har genom 11 år av moderatlett styre sett ett miljardslarv utan dess like. Skattemedel 
slösas bort till privata vinstintressen med dyra upphandlingar, vårdval, privatiseringar, och 
konsulter. Kring skrytbygget Nya Karolinska sjukhuset, (NKS) har skandalerna susat tätt och 
konsulter täljer guld.  

Högeralliansen, (med stöd av SD) bryter mot lagen – de begår ett lagbrott mot Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). ”3 kap 1 § anger att Målet med HSL är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården”. Vården har blivit en lönsam marknad med starka vinstintressen, för de 
som blir sjuka vill snabbt bli friska. Det är bara i vårt län som högern drivit på för att öppna så 
många vårdval. Vårdval är ett fritt val för företag att etablera sig var och med vilken 
specialitet de vill. De etablerar sig (oftast) i områden där sjukligheten är minst, där finns de 
stora vinsterna. Högern har ett övergripande ideologiskt mål att privatisera. Vid fortsatt 
högerstyre kommer ytterligare vårdval (idag 38 stycken), att införas och sjukhus privatiseras.  

Vi har en sjukvård som är extremt ansträngd, personal som springer allt fortare, personal som 
slutar i protest och som lämnar vården. Vi har över 800 stängda vårdplatser och på 
akutmottagningarna tvingas patienter vänta i flera dygn i väntan på en vårdplats, och 
planerade operationer ställs in. 2006 fanns det 6 vårdcentraler i Botkyrka kommun och lika 
många på Östermalm. Nu 2017 finns det fortfarande 6 vårdcentraler i Botkyrka med 12 på 
Östermalm. Det skiljer 8 år i medellivslängd i region. Ju längre ut på tunnelbanelinjerna man 
bor desto högre är sjuklighet. Vi har ett ojämlikt län. 

Av miljö och klimatskäl behöver andelen som reser med kollektivtrafiken öka, och fler måste 
ställa bilen. Kollektivtrafiken är ett grundläggande fundament för att våra liv och vårt 
samhälle ska fungera, men den drivs idag av aktiebolag med vinstintressen. Därför ökar 
trängseln dramatiskt, bussar och tåg är överfulla och alla kommer inte med. 
Kollektivtrafikresenärerna, de som reser miljövänligt, har fått en regressiv beskattning och de 
som drabbats allra hårdast är pensionärer och unga som också fått en höjning med 1 200 
kronor per år.  

Arbetsmiljö för personalen i hälso- och sjukvården samt i kollektivtrafiken har kraftigt 
försämrats. I sjukvården har vi har fått en personalflykt från de underbetalda 
kvinnodominerande vårdyrkena. Detta har gjort att vi har fått en stor personalbrist  vilket i sin 
tur ger långa köer till vård, tungt belastade akutmottagningar, stängda vårdplatser, inställda 
operationer och en krisande förlossningsvård. Bristen på utbildad vårdpersonal, särskilt 
bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, är påtaglig och leder till dyra lösningar 
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med bemanningsföretag. Vänsterpartiet tänker återupprätta tron på vården och 
kollektivtrafiken och göra yrkena till de viktiga statusyrken de borde vara. För att få ett 
jämlikt län vi vill utveckla den offentligt drivna verksamheten så att den egna verksamheten 
kan växa och blomma ut. 
 
För att leverera vinst till aktieägarna vars företag kör kollektivtrafik har personalstyrkan 
minimerats och arbetsvillkor och arbetsmiljön försämrats. Vid upphandlingar ser 
högerpartierna till att det varken ställts krav på förbud mot ackordslöner, 
kollektivavtalsliknande förhållanden eller garantier om schyssta arbetsvillkor. Sällan villkoras 
avtalet med personalövergång och om det har skett har personal ändå sagts upp efteråt. Att 
arbeta i kollektivtrafiken och med färdtjänst har blivit ett genomgångsyrke. 
 
Om vi i Vänsterpartiet fått igenom vår budget skulle vi ha:  
 

• Tillfört en miljard extra till sjukvården för: 
o  kraftigt höjda löner och sänkt arbetstid  
o utökat inflytande för personalen för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor 
o Börjat öppna alla stängda vårdplatser 
o tillfört primärvården kraftigt utökade resurser  
o tillfört beroendevård, psykiatri och förlossning utökade resurser 
o tillsett att personalpolitik och vård har ett jämställt och jämlikt perspektiv 

 
• Tillfört kollektivtrafiken över en miljard extra genom att bl.a: 

o Stoppat taxehöjningarna och infört fria resor för alla under arton år och för 
pensionärer under lågtrafik och att färdtjänstresenärer reser på samma villkor 

o Kraftigt utökad kollektivtrafiken 
o Börja ta tillbaka kollektivtrafik i egen regi 
o Ställa krav på kollektivavtalsliknande förhållanden med schyssta arbetsvillkor 

vid varje upphandling och för varje underleverantör. 
 

• Se till att landstinget etablerar en fördjupad dialog med arbetstagarorganisationer som 
en viktig samarbetspartner i utvecklingsarbetet. 

 
Vi har idag ett gott och konstruktivt samarbetsklimat i landstingsgruppen. Till vår hjälp har vi 
ett professionellt kansli med personal som har hög trivsel och god arbetsmiljö. Efter våra 20 
år i landstingspolitiken har vi bestämt oss för att lämna över denna till nya företrädare. Vi 
önskar dem lycka till i valrörelsen och till ett framgångsrikt val. 
 
Gunilla Roxby Cromvall,   Håkan Jörnehed, 
Gruppledare    Landstingsråd 
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Nytt finanslandstingsråd – samma gamla moderata politik  
Tredje 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 
beslutade vårdval är nu uppe i siffran 39 stycken i Stockholms läns landsting.  
 
I början av året tillträdde Iréne Svenonius (m) som nytt finanslandstingsråd. Det har inneburit 
delvis nya tongångar. Moderaterna erkänner nu att landstinget har vissa problem med 
upphandlingar och överdriven konsultanvändning, och försöker sätta bilden av att det i och 
med ledarbytet ska bli ordning och reda i landstinget. Än så länge har vi inte sett någon 
förändring, mer än vackra ord. Det är samma gamla moderata politik som styr landstinget.  
 
Året har präglats av stängda vårdplatser på grund av personalbrist, NKS, förlossningsvården, 
höjningen av SL-taxan, 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. 
Vården för kvinnor har varit särskilt ansatt.  
 

Hälso- och sjukvård 

En havererad personalpolitik 
Över 800 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 och löner 
som inte motsvarar personalens kompetens. Landstinget betalar stora summor för hyrpersonal, 
som lejs för att släcka bränder, istället för att göra långsiktiga satsningar på bättre 
arbetsvillkor och arbetsmiljö som får de ordinarie medarbetarna att vilja stanna kvar. Vi 
föreslår i vår budget en personalmiljard som bl.a. räcker till att höja löner, förbättra 
arbetsmiljön och införa sänkt arbetstid på fler arbetsplatser.  
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När det blir trångt i vården, när vårdplatser är stängda, är det de patienter med störst behov 
som trängs undan. Det är de gamla, multisjuka och de med hög ohälsa som blir 
nedprioriterade. Det finns undersökningar som visar att när man drar ner inom cancervården 
är det patienter med hög utbildning och god ekonomi som prioriteras, medan personer med 
kortare utbildning 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. 2016 tog vi med 
hjälp av en utredare fram en feministisk hälso- och sjukvårdsrapport, en sammanfattning av 
Vänsterpartiets målsättningar inför nästa mandatperiod. Under 2017 arvoderades en 
gruppmedlem för att arbeta med frågan och en sammanställning över våra förslag för en 
feministiskt hälso- och sjukvård är färdigställt inför valåret.  
 
Frågan om vilken vård som erbjuds personer som traumatiserats till följd av sexuella 
övergrepp har fått ökad aktualitet med anledning av debatten kring #metoo. Vi har under 
hösten fördjupat oss i denna fråga genom möten med Wonsa (World of no sexual abuse), Rise 
(Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen), 
Ericastiftelsen, BUP Traumaenhet och Mikamottagningen, som alla på olika sätt arbetar med 
vård och stöd till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Dessa möten har gett oss en 
samstämmig bild av att denna patientgrupp i alldeles för låg utsträckning ges tillgång till 
specialiserad vård. Vi kommer att fortsätta driva frågan om att utveckla vården för sexuellt 
utsatta under nästa år. 
 

Skandalen NKS och Framtidens hälso- och sjukvård 
NKS har gång på gång under året kommit att förknippas med Skandal. De första 
verksamheterna flyttade in i det nya huset i november 2016. Sedan dess har en rad brister 
avslöjats i den toppmoderna sjukhusbyggnaden. Bland annat är 165 badrum felbyggda och 
barnakuten är inte anpassad för barn. Telefoni, larm och hissar har inte fungerat som de ska. 
OPS-avtalet (offentlig-privat samverkan) innefattar service, underhåll och tilläggsarbeten för 
22 år framöver. Avtalet är upphandlat utan konkurrens och har visat sig bli oerhört dyrt. 
Notan för att byta ut en entrédörr blev till exempel 1,2 miljoner kronor! Landstinget stoppade 
i december alla tilläggsarbeten, och de ska nu konkurrensutsättas.  
 
Vänsterpartiet har tillsammans med S och MP ställt krav på en extern revision av affären och 
kräver att OPS-avtalet 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? Alliansen har istället beställt en genomlysning av Stockholms 
universitet En första delrapport kommer våren 2018. Alliansen öppnar i slutet av året för att 
omförhandla OPS-avtalet. 
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Dagens Nyheter har i en serie artiklar granskat konsultanvändandet och de nära kopplingarna 
mellan Karolinskas ledning och konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG). BCG har 
haft i uppdrag att genomföra en ny verksamhetsmodell ”Värdebaserad vård” på Nya 
Karolinska, ett projekt som i princip fått hela läkarkåren emot sig. Utifrån de graverande fakta 
om dubbla stolar och bristfälliga fakturaunderlag som framkommit i DN:s granskning gick 
Vänsterpartiet i slutet av året ut och krävde att VD:n för Karolinska avgår.  
 
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 
tvingar sjukhusen att ta emot färre patienter, men frågan är om vården utanför sjukhusen är 
rustade för att ta emot dem istället?  
    

Inställda operationer och köer för svårt sjuka 
Inställda operationer har ökat dramatiskt de senaste åren, som en följd av alla stängda 
vårdplatser. Vi uppmärksammade tidigt detta och föreslog en nollvision för inställda 
operationer orsakade av personalbrist. Vi vill också att ersättningen till patienter som fått sin 
operation inställd inom 48 timmar höjs rejält och utbetalas automatiskt. 
 
Efter sommaren uppdagades det att ett tjugotal svårt cancersjuka patienter fått vänta så länge 
på operation att deras cancer hunnit sprida sig. För några av dem hade cancern hunnit sprida 
sig så att operationen inte längre gick att genomföra. Bakgrunden till att detta kunnat inträffa 
är oklar. Det förefaller vara en kombination av dålig planering, bristande personalpolitik och 
prestige mellan akutsjukhusen. Vänsterpartiet har ställt krav på en haverikommission för att få 
klarhet i hur detta kunde ske, så att det aldrig mer händer igen. Vi har också lyft frågan om en 
offentlig ursäkt och ekonomisk kompensation till de drabbade.  
 

Kris i förlossningsvården 
Den akuta bristen på förlossningsplatser avhjälptes tillfälligt när den privata 
förlossningskliniken BB Sophia öppnade 2014, dock utan att ha akutberedskap vilket 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. Till följd av ekonomisk förlust stängde BB Sophia ner 
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våren 2016. Detta medförde i sin tur att över 3 000 förlossningsplatser fördelades till redan 
hårt ansträngda förlossningskliniker på våra sjukhus.  
 
Under 2017 har trycket på förlossningsklinikerna varit fortsatt högt. Personalen vittnar om att 
de inte orkar och många slutar eller väljer att istället arbeta som sjuksköterska någon annan 
stans i vården. I juli hänvisades så många som 34 föräldrar att föda barn utanför länet på 
grund av platsbrist.  
 

Övrigt Hälso- och sjukvården 
 
Välfärdsutredningen. Välfärdsutredningens betänkanden har debatterats flitigt i landstinget. 
Det är inte särskilt överraskande att allianspartierna är kritiska till utredningens förslag, men 
även Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget är emot ett vinsttak i hälso- och 
sjukvården. Vänsterpartiet har argumenterat för ett vinsttak i remissvar, i fullmäktigedebatten 
och i debattartiklar. Vi tog även fram en kort film för sociala medier där vi lät patienter, 
medborgare och personal berätta varför vinsterna måste bort från vården.  
 
Tio år med vårdvalet. 2007 införde SLL det första vårdvalet och landstinget 
uppmärksammade i år tioårsjubileet med en utvärdering. Utvärderingen visar att 
tillgängligheten har blivit bättre, men pekar också på att vården blivit mer ojämlikt fördelad 
och att kostnaderna skjuter i höjden i många vårdval. Under året har flera fall av privata 
vårdgivare som fuskat uppmärksammats. Det mest uppmärksammade fallet är Ultragyn, där 
personalen fick bonus för att genomföra mer avancerade ingrepp. Flera andra vårdgivare har 
visat sig slarva med journalföring, salta fakturor och genomföra icke medicinskt motiverade 
ingrepp. 
 
Rädda den idéburna vården. Landstingets direktavtal med flera idéburna aktörer som t.ex. 
Ericastiftelsen, Röda Korsets vård för krigs- och tortyrskadade, Ersta diakoni och Stockholms 
sjukhem avslutas nu och verksamheten konkurrensutsätts. Vänsterpartiet har föreslagit att 
rädda dessa viktiga specialiserade vårdverksamheter genom att teckna avtal om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP).  
 
Stoppa försäljningen av Jakobsbergs sjukhus. Upprustning och tillbyggnad av länets 
sjukhus har visat sig bli mycket dyrare än planerat. Högerpartierna i landstinget har därför 
beslutat sig för att sälja flera fastigheter, bland annat Bromma-, Sabbatsbergs- och 
Jakobsbergs sjukhus. Vänsterpartiet har ifrågasatt detta och vi motsätter oss framför allt 
försäljningen av Jakobsbergs sjukhus som är fullt uthyrt och i relativt gott skick. 
Partiföreningen i Järfälla har samlat in 1 118 namn mot försäljningen som överlämnades till 
fastighetslandstingsrådet Paul Lindqvist under fullmäktigesammanträdet i december. 

Trafiken  
Med en i Europa rekordstark befolkningsutveckling på 34 000 nya länsbor och 30 000 
nyfödda barn per år är trängseln mycket besvärande och ökande för oss som reser med 
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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 motoriserade transporter ligger på en 
stabilt hög nivå om 51%. Vi vill sänka den till 40% och därmed höja kollektivtrafikens andel 
till 60% som en del av vår politik för jämlikhet, jämställdhet, minskad segregation, bättre 
miljö och för att nå klimatmålen.  
 

Taxan 
Under året har den styrande minoriteten arbetat i andra riktningen genom att höja SL-taxan. 
Den av den borgerliga minoriteten och Mp framförhandlade höjningen av SL-kortet innebar 
att pensionärer, unga och arbetslösa som redan har det tufft, i januari får en chockhöjning om 
1 200 kronor per år. Det innebär att de med låga inkomster betalar 5 gånger så mycket med 
den borgerliga minoritetens och Mp:s taxepolitik än om motsvarande intäkter tagits in via en 
höjd skatt om 12 öre. De med inkomster på 35 000 kronor betalar ca 2,5 gånger så mycket. 
Politiken slår hårt mot de med låga inkomster och hårdare mot kvinnor som generellt tjänar 
mindre och reser mer än män. Vi har sedan den jämlika enhetstaxan togs bort hårt drivit på 
politiskt för att få tillbaka den. Nu återstår bara att införa den i färdtjänsten och sjötrafiken 
också. Som ett första steg i att sänka SL-taxan har vi en budget för att barn och unga upp till 
18 år ska få åka avgiftsfritt och att pensionärer ska åka avgiftsfritt i lågtrafik.   
 
Vi har deltagit med underlag och debattartiklar i distriktets kampanj ”På väg mot nolltaxa”. 
Vi har gjort en opinionsundersökning från Novus som visar av sex av tio länsbor tycker att 
priset på SL-kortet är för dyrt.  
 

Allt sämre arbetsvillkor 
All kollektivtrafik är upphandlad, precis som samtliga kringverksamheter såsom hiss- och 
rulltrappsskötsel, biljettkontroll och kundtjänst. I början av november hjälpte vi 
fackförbunden inom kollektivtrafiken, Seko, Kommunal och Transport att anordna hearingen 
"Upphandlingar - bra för vem? Berättelser av anställda i kollektivtrafiken". Ett tjugotal 
anställda delade med sig av sina erfarenheter av ständigt försämrade arbetsvillkor inom 
kollektivtrafiken, mycket starka berättelser från en vardag som landstinget är ytterst ansvarig 
för. 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. Det Hongkong-ägda MTR Nordic som kör pendeltågen och tunnelbanan 
vill införa en ”uppförandekod” som i princip skulle skapa en tystnadskultur bland de anställda 
som vare sig på jobbet eller på fritiden skulle få yttra sig kritiskt mot bolaget och dess sätt att 
bedriva verksamheten. På deras hemsida står det att: ”Varje enskild medarbetare som får 
information om överträdelser mot reglerna, måste rapportera problemet omedelbart.”  
 
Underentreprenörer saknar kollektivavtal och omfattas inte av eventuella krav om 
verksamhetsövergång då ny bussentreprenör eller pendeltågsentreprenör upphandlas. SOL 
Reneriet AB som på uppdrag av MTR städar pendeltågen varslade i somras 90 städare om 



10 

10 

 

uppsägning, varav sen 28% förlorade sina jobb och 41 har fått deltidstjänster på mellan 20 
och 40 procent. På Tvärbanan och Nockebybanan har konduktörerna avskaffats vilket 
inneburit en försämrad service och otrygghet för resenärerna med försämrad arbetsmiljö för 
förarna. Absolut sämst arbetsförhållanden har färdtjänstförarna. En färdtjänstförare har idag 
ofta 60-80 timmars arbetsvecka, få dagars ledighet och provisionslön. De kommer sällan upp 
till en bruttolön på 18 000 kronor per månad. Efter idogt arbete från Vänsterpartiets sida är nu 
schyssta, kollektivavtalsliknande villkor inskrivna i förfrågningsunderlaget inför nästa 
upphandling, men krav på en annan form av organisering med t.ex. beställningscentral i egen 
regi har inte tillgodosetts.    
 
En misslyckad upphandling av en stor del av sjötrafiken har fört med sig kostsamma 
rättsprocesser och ofördelaktiga lösningar med interimsavtal. Vidare har upphandlingen av 
Roslagsbanan och Norrort buss misslyckats med resultat att den möjliga förlängningen av 
avtalet inte blir av. Vi arbetar tillsammans med fackförbunden för att ta tillbaka både 
sjötrafiken och Roslagsbanan/Norrort i egen regi! Upphandlingarna inom kollektivtrafiken 
innebär att den med lägsta anbud vinner kontraktet och då med ett pris som understiger näst 
lägsta anbudspris med 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, som innebär att det 
lönar sig för bolagen att resenären reser korta resor med fler byten.  
 
 
Därför driver Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting: 

• Oavsett kollektivtrafikslag så ska samma regler och taxa gälla, vilket skulle innebära 
att man reser på SL kortet i skärgårdstrafiken under hela året och att 
färdtjänstresenärer ska ha fri tilldelning av resor och samma taxesystem med en zon, 
d.v.s. borttagande av dagens s.k. tremilsgräns 

• Ha avgiftsfria resor för barn upp till 18 år 
• Ha avgiftsfria resor för pensionärer under lågtrafik 
• Ingen höjning av SL-taxan. 
• Försök med klimattaxa (ingen avgift) på linjer med få resenärer 
• Ta tillbaka driften för Roslagsbanan i egen regi 
• Ta tillbaka driften för busstrafiken i Täby, Vaxholm och Österåker i egen regi 
• Ta tillbaka driften av sjötrafiken i mellanskärgården, i egen regi 
• Ta tillbaka biljettkontroll och kundtjänst i egen regi 
• Återanställa konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan. 
• Anställa fler trygghetsvärdar och servicevärdar 

En snabbt utbyggd kollektivtrafik är idag den fortsatt största utmaningen för jämlikhet och 
jämställdhet, klimat och miljö.  
 
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  
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• Fler bussar i trafik och bussmodeller som möjliggör att fler samtidigt kan ha med sig 
barnvagn, rullator, rullstol och ”dramaten”. Idag tvingas de ofta vänta på buss efter 
buss innan det finns plats.  

• Öka framkomligheten genom sammanhängande kollektivkörfält där bussen får grönt 
ljus 

• Öppen spärrlinje 

• På och avstigning i bussens alla dörrar 
Genom vårt förslag till budget med en på skattehöjning med 30 öre tillför vi 1 118 miljoner 
mer till kollektivtrafiken.  

 

Utbyggd kollektivtrafik med nya linjedragningar och omstigningspunkter 
Vänsterpartiet är positivt till de utbyggnadsplaner av kollektivtrafik som beslutats i 
landstinget. Vi stödjer Stockholms och Sverigeförhandlingens utbyggnad av nya 
tunnelbanelinjer:  
 
Vi vill även på kort sikt tillföra följande objekt: 
 

• Tidigarelägga Spårväg syd alternativt inrätta en elbuss i avvaktan att spårvägen är på 
plats. 

• Elbusslinje Åkermyntan via Bergslagsvägen mot Fridhemsplan utreds 

• Installera elbusstrafik inom stadstrafiken på linje 4 och därefter för linje 1, 2 och 3. 
• Installera elbusslinje från Sundbyberg via Solna till Bergshamra med eventuell 

förlängning till Universitetet 
• Införa snabbusslinjer med hög reskomfort på de långa stomlinjerna 

• Planera för en förlängning av T-banan från Skarpnäck till Älta 

• Planera för en förlängning av T-banan från Nacka forum till Orminge 

• Pendeltågsstation i Rågsved 

 

Region och miljö 
Vi har under året arbetat med att göra inspel och styra en ny regional utvecklingsplan åt 
vänster. Vi vill öka tillgängligheten mellan områden och bygga bort barriärer, både fysiska- 
och sociala. Vi måste åtgärda snedfördelningen med flest arbetsplatser i norr och flest 
bostäder i söder. Förbifart Stockholm låser in länsborna i bilberoende och omöjliggör våra 
mål om minskad klimatpåverkan. Den framtida regionala utvecklingsplanen måste också peka 
ut var vården och sjukhusen ska finnas liksom i vilka stråk ny infrastruktur arbetsplatser, 
lärosäten samt bostäder planeras. Vi vill ha ett regionalt lånecykelsystem som samordnas av 
landstinget i samverkan med kommunerna. Vi är positiva till regionbildningen och nu återstår 
ett viktigt arbete med att få in vår vänsterpolitik för ett jämlikt och jämställt län. 
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Till landstingets nya miljöprogram har vi spelat in att vi ska ta vårt globala ansvar och räkna 
in de klimatutsläpp som genereras av vår konsumtion. Vi kan inte bara räkna på utsläpp som 
uppkommit i det geografiska Stockholms län.  

Utåtriktat arbete  

Vi deltog i 
• ”Upphandlingar – bra för vem? Berättelser av anställda i kollektivtrafiken”, hearing 

ordnad av Seko, Kommunal och Transport med hjälp av oss 
• Dialogmöte om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinson, arrangerad 

av Neuroförbundet 
• Dialogkväll om jämlik vård, arrangerad av Roche 
• Samtal om (o)tillgänglighet, arrangerad av Unga rörelsehindrade 
• Föreläsning av författarna till boken Sjukt hus, arrangerad av Vänsterpartiet Enskede-

Årsta-Vantör och Hammarby-Skarpnäck 
• Panelsamtal på Psoriasisdagen 
• Debatt om hemsjukvården, arrangerad av distriktssköterskeföreningen 
• Lansering av Vänsterpartiets kollektivtrafikkampanj på Seniormässan 
• Workshop med Synskadades riksförbund (SRF) om färdtjänsten 
• Debatt arrangerad av Kollektivtrafikant Stockholm 
• Panelsamtal på Pride om HBTQ-flyktingar och Bemötande i vården 
• Ångestloppet 
• Demonstration för att behålla konduktörerna på Tvär- och lokalbanorna  
• Demonstration för bättre villkor för busschaufförerna på Keolis 
• Demonstration om Vidarkliniken 
• Manifestationer utanför landstingsfullmäktige ”En annan vård är möjlig” 
• Seniormässan i Sundbyberg  
• Jonas Sjöstedt i Vasaparken 
• Kulturdagen Hässelby torg 
• Politikerveckan i Järva 

 

Vi har besökt 
• K-hub Innovationsplatsen, Karolinska Solna 
• Bröstcentrum, Södersjukhuset 
• KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) 
• Folktandvården 
• Mikamottagningen 
• Rise (Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i 

barndomen) 
• Ericastiftelsen 
• Röda Korsets center för torterade flyktingar  
• Kris- och traumacenter 
• BUP Traumaenhet 
• Linköping och Norrköping för att få veta mer rom deras verksamheter för våldsutsatta 

kvinnor i missbruk  
• Neglinge station, Saltsjöbanan (SEKO) 
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• Skärgårdsbåtens dag 
• Citybanan 

 

Vi har haft möten med  
• Wonsa (World of no sexual abuse) 
• Strokeföreningen Stockholms län 
• NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) 
• RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) 
• Seko Stockholm (Pendelklubb, tunnelbana och lokalbanor) 
• Transportarbetarförbundet 
• Kommunal (buss) 
• Röda lanternan (vänsterorganisation inom sjötrafiken) 
• SEKO sjöfolk 
• Vårdförbundet 

 

Vi arrangerade 
• Hearing med fackförbunden inom vård- och omsorg 
• Hearing med funktionsrättsrörelsens föreningar  
• Seminarium med Välfärdsutredaren Ilmar Reepalu och nationalekonomen Ann-Marie 

Pålsson dit alla medlemmar bjöds in 

Internt arbete inom Vänsterpartiet Storstockholm 
• Vi arrangerade retorikkurs för kvinnliga parlamentariker  
• Vi arrangerade en temadag ”Sverigeförhandlingen” för Vänsterpartiets representanter i 

Mälardalsrådet  
• Vi arrangerade en gruppledarträff om trafikförsörjningsplanen och NKS.  
• Möten med V-föreningarna Birka Vasa, Sigtuna, Järfälla, Västra Södermalm, Södertälje, 

Nacka och Huddinge. 
• Vi har samverkat med partiföreningen i Järfälla kring deras kampanj för att stoppa 

försäljningen av Jakobsbergs sjukhus  
• Vi har haft regelbundna möten med riksdagens trafikpolitiska och miljöpolitiska 

ledamöter, stadshusets trafikpolitiker. 
• Vi har deltagit på Storstadsträff med landstings- och regionpolitiker från Västra 

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

Externa konferenser/seminarier 
• Workshop med journalisten Anna-Lena Norberg från ”Stoppa Fusket”  
• SNS-seminarium om välfärdsutredningen 
• Almedalsveckan 
• Vänsterdagarna 
• Frukostseminarium om diabetes 
• Lansering av vitbok ”Det moderata skyltfönstret” om det moderata styret i SLL 
• Hiv och hållbar hälsa 
• Svensk Kollektivtrafiks årskonferens 
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• Heldag: Läget i Stockholmsregionen, RUFS  
• Mälardalsrådets Storregionala infrastrukturkonferens 
 

Sociala medier 
Under året har vi förbättrat vår närvaro i sociala medier. På Twitter finns vi som @v_sll och 
har i dagsläget 790 följare, vilket är en ökning under året (årsskiftet 2016/2017 hade vi 700 
följare). 
 
Vår Facebooksida Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting, har gillats av 1003 personer, 
vilket också är en ökning sedan förra året (årsskiftet 2016/2017 hade vi 532 följare).  
 
Vi har fortsatt att samarbeta med (V) i Stockholms stad om www.stockholmsvanstern.se  

Landstingsgruppen  
Mohibul Ezdani Khan, Micaela Kedhammar och Elisabeth Ulin Karlsson valdes in som 
ordinarie ledamöter istället för Theo Bodin, Isabell Fygare och Ifrah Degmo Mohamed. Under 
året har Stellan Hamrin, Carita Stenbacka Tenezakis, Leo Ahmed och Lorena Delgado 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 Göran Stiernstedts rapport, nationella läkemedelsrekommendationer och 
ME/CFS. Sjukvårdsgruppen har även besökt Nya Karolinska Solna och bröstcentrum. 
Samverkan har även initierats med representant från Vårdförbundsvänstern.     
 
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, 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.  
 
Under året har trivsel-aktiviteter ordnats för att främja sammanhållningen i 
landstingsgruppen. I maj åkte sexton gruppmedlemmar på studieresa till Berlin. Ett 
fullspäckat schema med studiebesök på bland annat Svenska ambassaden, Die Linke, DDR 
museum och Judiska museum. Kulturupplevelse i form av gemensam middag, operabesök 
och stadsvandring gjordes. I augusti anordnades en social aktivitet med gruppen som besökte 
föreställningen Billy Elliot på Stockholms stadsteater och i december hölls en traditionsenlig 
julmiddag.  

http://www.stockholmsvanstern.se/
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Gruppstyrelsen  
Gruppstyrelsen sammanträder oftast minst två gånger i månaden, en vecka före 
landstingsgruppmöte och en vecka efter landstingsgruppmöte. Fram till 2017-02-09 har 
gruppstyrelsen bestått av: Gunilla Roxby Cromvall gruppledare, Håkan Jörnehed 
landstingsråd, Birgitta Sevefjord, Theo Bodin, Catarina Wahlgren organisatorisk gruppledare 
och Anna Sehlin. Perioden 9/2 – 31/12 har gruppstyrelsen bestått av: Gunilla Roxby Cromvall 
gruppledare, Håkan Jörnehed landstingsråd, Catarina Wahlgren organisatorisk gruppledare, 
Anna Sehlin och Birgitta Sevefjord.  

Aktivt parlamentariskt arbete 
 

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 jämlikhet med ett feministiskt och socialistiskt perspektiv där 
vi omfördelar makt och resurser så att kvinnor och män, fattiga som rika, ges samma 
möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. I denna budget valde landstingsgruppen att 
tillgängliggöra vården för de med störst behov och utöka samt förbättra kollektivtrafiken. Då 
behövs stora satsningar på personal, både vad gäller lönenivåer men även på 
utbildningsinsatser, arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor. Vårt budgetförslag innebar en 
skattejustering med 30 öre till 12,38 kronor vilket skulle tillföra landstingets verksamheter 
cirka 1,8 miljarder kronor. Vidare satsade vi på ett brett primärvårdslyft, avgiftsfria sjukresor 
och hjälpmedel, psykiatri och beroendevård, 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 18 år samt fri tilldelning av resor i 
färdtjänsten. Budgeten innehöll även satsning på ett utökat kulturstöd och extra resurser till 
patientnämnden.  
 
Budgetfullmäktige medförde tre politiska segrar för oppositionen:  

• Planerna på att införa vårdval reumatologi stoppades. 
• Landstinget ska upphandla färdtjänst med sociala krav i nivå med kollektivavtal.  
• Patientnämnden tilldelas 4 miljoner kronor extra i syfte att utveckla det förebyggande 

arbetet. 
 

Interpellationer 2017  
 

• Birgitta Sevefjord om kostnader för konsulter  

• Lisa Rasmussen om skattefuskande Orange bemanning  

• Catarina Wahlgren om att den utlovade ökningen av vårdplatser vid Astrid Lindgrens 
sjukhus istället blivit en minskning  
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• Håkan Jörnehed om inställelsetiden för sjuktransporter vid akutmottagningarna  

• Jonas Lindberg om förändringar och vårdval inom ASIH 

• Birgitta Sevefjord angående kris- och traumacentrum 

• Håkan Jörnehed angående traumavårdens framtid på Nya karolinska sjukhuset 

• Thomas Magnusson om försäljning av Jakobsbergs sjukhus 

• Birgitta Sevefjord om vård av vuxna och barn som utsatts för sexuella övergrepp 

• Gunilla Roxby Cromvall om de cancersjuka patienter som i somras drabbades av 
försenade operationer 

• Jonas Lindberg om kulturen på Karolinska Sjukhuset 

• Stellan Hamrin om effekter av och åtgärder mot det stigande havet 

• Gunilla Roxby Cromvall om att SL-spärrar fortsätter att skada allt fler resenärer 

• Håkan Jörnehed om att öppna de stängda vårdplatserna 

• Marit Normasdotter om tillgång till behandling för patienter med Hepatit C virus 

• Catarina Wahlgren om krisen i förlossningsvården i Stockholms läns landsting 

• Catarina Wahlgren om arbetstidsförkortning som del av lösning på krisen i 
förlossningsvården 

• Catarina Wahlgren om barnkonventionen 

• Lisa Rasmussen om kontroll av byggföretag Nya Karolinska Solna 

• Catarina Wahlgren gällande inställda operationer som drabbar barn 

• Marit Normasdotter om konsekvenserna av stängda avgiftningsplatser 

 

Motioner 2017 

• Håkan Jörnehed och Birgitta Sevefjord om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

• Marit Normasdotter m fl om att öppna avgiftningsenhet för kvinnor och personer som 
identifierar sig som kvinnor  

• Stellan Hamrin om att fastställa havsytans framtida nivåer och planera skapandet av en 
ny råvattentäkt för regionen 

• Gunilla Roxby Cromvall m fl om sexistisk reklam  

• Gunilla Roxby Cromvall m. fl.  om egen regi samt revision kring 
Skärgårdsupphandlingarna 

• Gunilla Roxby Cromvall om att upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på 
kollektivavtal  
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• Gunilla Roxby Cromvall och Birgitta Sevefjord om att införa kvinnofrids-certifiering i 
vården 

• Jonas Lindberg och Gunilla Roxby Cromvall m. fl. om att införa en modern 
tillitsbaserad styrning  

• Theo Bodin m. fl. om tillfälligt konsultstopp och genomlysning  

• Håkan Jörnehed om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting  

• Catarina Wahlgren om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar 

• Gunilla Roxby Cromvall gällande insatser för en trygg kollektivtrafik 

• Håkan Jörnehed om kortare arbetstid i vården 

• Gunilla Roxby Cromvall om fler allmänna anslagstavlor i och kring kollektivtrafiken 

• Petteri Louhema och Gunilla Roxby Cromvall om att tillgänglighetsanpassa 
landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen 

• Gunilla Roxby Cromvall om mammografi för kvinnor över 74 år  

• Håkan Jörnehed och Elisabeth Ulin Karlsson om att säkerställa att patientnämndens 
principärenden får en större dignitet och tas upp som eget ärende på hälso- och 
sjukvårdsnämndens dagordning  

• Håkan Jörnehed om att garanti införs i Stockholms läns landsting om en barnmorska 
per födande i aktivt förlossningsarbete, s.k. ”One to one care”  

• Mohibul Ezdani Khan om att höja prissumman för arbetet mot främlingsfientlighet 
och rasism  

 

Landstingsstyrelsen 2017 
Skrivelser om: 

• Värdebaserad vård 
• Arbetsmiljön i hälso- och sjukvården 
• De tjugo cancerpatienter som ej fått vård i tid 
• Landstingets avtal med tidningen Metro (Tillsammans med S och Mp) 
• ”Kontrollstation” – den utlovade årliga prövningen av storleken på nämnder och 

landstingsstyrelse (Tillsammans med S och Mp) 
• Angående forskning i primärvård, psykiatri och geriatrik, klinisk forskning samt 

preventiv forskning (Forskningsberedningen) 
• Angående vilka åldersgrupper som inkluderas i forskning gällande bröstcancer 

(Forskningsberedningen) 
• Angående medarbetare i SLL:s rätt att skriva och utrycka sig om sin arbetsplats i 

sociala medier (Tillsammans med S och Mp i Personalutskottet) 
• Gällande hot mot vårdpersonal vid landstingets akutmottagningar (Tillsammans med S 

och Mp i Personalutskottet) 
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• Om sexuella trakasserier inom vården (Personalutskottet) 
• Beträffande chefslönerna i landstinget (Personalutskottet) 
• Beträffande ändringarna i Karolinska sjukhusets medarbetarenkät (Personalutskottet) 
• Angående antalet sjukskrivningar vid länets akutmottagningar (Personalutskottet) 

 

Trafiknämnden 2017  
Skrivelser om: 

• Uppföljning av kontrollverksamhet och ordningshållande 
• Bristande intäktssäkring på tvärbanans ersättningstrafik  
• Kvalitén på städningen av Pendeltåg  
• Organisering av färdtjänsten (Tillsammans med S och Mp) 
• Säkra tillgängligheten på Citybanans stationer (Tillsammans med S och Mp) 
• Kvalitén på städningen av Pendeltåg (Tillsammans med S och Mp) 
• Reducerat pris för studerande på gymnasieskolor 

 

Hälso och sjukvårdsnämnden 2017 
Skrivelser om: 

• Att avtalet med Terapikolonier avslutas 
• Beredskap inför kraftiga snöoväder 
• Kallelser för dem med skyddad identitet 
• Vård för patienter med svår huvudvärk 
• Vård för sexuellt traumatiserade 
• Kosmetisk plastikkirurgi 
• Planerade operationer i Stockholms läns landsting som ställs in på grund av 

personalbrist eller vårdplatsbrist under sommaren 2017 
• Förlossningsvården i Stockholms läns landsting 
• Granskning av avtal för psykiatrisk vård för vuxna med Praktikertjänst AB och Capio 

Hjärnhälsan AB (med S och MP) 
• Köer i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms läns landsting 
• Njursjukvården i Stockholms län 
• Vårdcentralernas tillgänglighet 
• OneMed och advokatbyrån MAQS 

 
Uppdrag och anställningar 

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

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

Dessutom har följande politiker arvoderats extra för att utveckla vår politik i områdena 
kvinnor- och missbruk/ barn, unga och förlossningsvård/ feministisk 
sjukvård/äldrepolitik/barn- och vuxna med funktionsnedsättning och särskilda behov. 

Birgitta Sevefjord, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2017-02-09—2017-08-31)  
Kvinnor och missbruk 
 
Marit Strand Pettersen, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2017-02-09—2017-08-31) 
Kvinnor och missbruk 

Catarina Wahlgren, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2017-01-01—2017-12-31)  
Barn, unga och förlossningsvård/organisatorisk gruppledare 
 
Marina A Davidsdotter, extra arvoderad 2 dagar/månad (from 2017-01-01—2017-08-31) 
Ensamkommande barn, feministisk sjukvård och äldrepolitik  

Petteri Louhema, extra arvoderad 2 dagar/månad (fr om 2017-03-01—2017-11-30)  
Barn- och vuxna med funktionsnedsättning och särskilda behov 
  

Landstingsfullmäktige 
Ledamöter 

• Bodin Theo (t om 2017-09-12) 
• Degmo Mohamed Ifrah (t om 2017-06-13) 
• Ezdani Khan Mohibul (fr om 2017-09-12) 
• Flygare Isabell (t om 2017-09-12) 
• Jörnehed Håkan 
• Kedhammar Micaela (fr om 2017-09-12) 
• Lindberg Jonas  
• Louhema Petteri 
• Magnusson Thomas 
• Ortiz Venegas Pia 
• Roxby Cromvall Gunilla 
• Sehlin Anna 
• Sevefjord Birgitta 
• Ulin Karlsson Elisabeth (fr om 2017-10) 
• Wahlgren Catarina 

 
Ersättare 

• Aguirre Martha 
• Ahmed Leo (t om 2017-05-09) 
• Davidsdotter Marina A 
• Delgado Lorena (fr om 2017-10-17) 

mailto:gunilla.roxby-cromvall@sll.se
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• Ezdani Khan Mohibul (t om 2017-09) 
• Hamrin Stellan (fr om 2017-07-04) 
• Kedhammar Micaela (t om 2017-09) 
• Linna Elina (t om 2017-02-14) 
• Normasdotter Marit  
• Petterson Kerstin  
• Ramazani Hamid 
• Rasmussen Lisa  
• Stenbacka Tenezakis Carita 
• Ulin Karlsson Elisabeth (t om 2017-09) 

 

Nämnder, beredningar och styrelser 
Landstingsstyrelsen  
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan och Ortiz Venegas Pia  
 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan 
 
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 (t om 2017-08-31) 
• Stellan Hamrin (fr om 2017-09-26) 

 
Landstingsstyrelsens innovationsberedning 



21 

21 

 

Ledamot 
• Louhema Petteri 

 
Landstingsstyrelsens fastighet- och investeringsberedning 
Ledamot 

• Magnusson Thomas 
 
Landstingsstyrelsens miljöberedning 
Ledamot 

• Sehlin Anna (t om 2017-09-26) 
• Amelin Kerstin (fr om 2017-10-17) 

 
Landstingsstyrelsens beredning av bidrag till handikapporganisationerna 
Ledamot 

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

• Roxby Cromvall Gunilla 
 
Landstingsstyrelsens Valberedning 
Ledamot  

• Louhema Petteri  
Ersättare 

• Degmo Mohamed Ifrah (t om 2017-06-13) 
• Kedhammar Micaela (fr om 2017-06-14) 

 
Revisorskollegiet 
Ledamot 

• Törngren Eva 
Ersättare 

• Franzén Inga-Lill  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ledamot 

• Jörnehed Håkan 
• Ortiz Venegas Pia  

Ersättare 
• Wahlgren Catarina  

 
Trafiknämnden 
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Sehlin Anna (t om 2017-10-17) 
• Stellan Hamrin (fr om 2017-10-17) 

 
Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning 
Ersättare 
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• Ortiz Venegas Pia (t om nov/dec 2018) därefter 
• Louhema Petteri (fr om nov/dec 2017) 

 
Beredning för trafikplanering 
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
 
Beredning för sjötrafik 
Ledamot 

• Davidsdotter A Marina 
 
Regionala Skärgårdsrådet 
Ledamot 

• Roxby Cromvall Gunilla 
Ersättare 

• Davidsdotter A Marina (t om 2017-09-11) 
• Stellan Hamrin (fr om 2017-09-26) 

 
Tillväxt- och regionplanenämnden 
Ledamot 

• Sehlin Anna (t om 2017-10-17) 
• Rasmussen Lisa (fr om 2017-10-17) 

Ersättare 
• Rasmussen Lisa (t om 2017-10-17) 
• Aguirre Martha (fr om 2017-10-17) 

 
Kulturnämnden 
Ersättare 

• Flygare Isabell (t om 2017-09-12) 
• Engel Ann Mari (fr om 2017-09-12) 

 
Patientnämnden 
Ledamot 

• Ulin Karlsson Elisabeth 
 
Samverkansråd med handikapporganisationerna 
Ledamot 

• Ortiz Venegas Pia 
Ersättare 

• Jörnehed Håkan  
 
Programberedningen för vårdval 
Ledamot 

• Rasmussen Lisa  
 
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö 
Ledamot 

• Ezdani Khan Mohibul 
Ersättare 
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• Hamrin Stellan (2017-02-09 - 2017-09-05) 
• Stenbacka Tenzakis Carita (fr om 2017-09) 

 
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 
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 

• Wahlgren Catarina 
 
Pensionärsrådet 



24 

24 

 

Ledamot 
• Leymann Laila 

Ersättare 
• Wattsgård Jan 

 
Jury för pris mot främlingsfientlighet 
Ledamot 

• Ezdan Khan Mohibul  
 

Regionala Etikprövningsnämnden 
Ledamöter 

• Franzén Inga-Lill  
• Söderfeldt Birgitta 
• Leyman Laila  
• Wattsgård Jan  

 
Referensgrupp för nätverket hälsa och demokrati 
Ledamot 

• Ortiz Venegas (t om 2017-04)  
• Wahlgren Catarina (fr om 2017-06) 

 
Mälardalstinget   
Ledamöter 

• Davidsdotter A Marina  
• Hamrin Stellan (fr om 2017-02-14) 

• Linna Elina (t om 2017-02-14)  
• Sehlin Anna   
• Wahlgren Catarina 

Ersättare 
• Ezdan Khan Mohibul  
• Flygare Isabell (t om 2017-09-12) 
• Ramazani Hamid 
• Rasmussen Lisa  
• Aguirre Martha (fr om 2017-10-17) 

 
Viltförvaltningsdelegationen 
Ersättare 

• Davidsdotter A Marina 
 
Kammarrätten  
Nämndemän 

• Finnsjö Morgan 
• Hussain Barkat 
• Samuelsson Lillemor 
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Förvaltningsrätten i Stockholm  
Nämndemän 

• Andersson Ronny 
• Arce Rodrigo 
• Arnehed Sven 
• Axelsson Berit 
• Barros Ivonne 
• Bodin Lola 
• Borgedahl Peter (t om 2017-10-17) 
• Brandin Tommy 
• Brunnberg Hans 
• Burman-Hagström Ulla-Stina 
• Bysell Kajsa 
• Bäckström Jan/Wallin Anna-Carin 
• Börjesson Pelle 
• Carlsson Maria (fr om 2017-11-07) 
• Denkert Kerstin 
• Edström Peder 
• Ekenberg Anna 
• Eklund Warnke Eva-Lena 
• Engel Anne-Marie 
• Ernemo Klara 
• Fagerholm Kerstin 
• Fontaine Kennet 
• Forsberg Pia (fr om 2017-10-17) 
• Franzén Ina Lo 
• Ghorani Babak 
• Grönskog Diangelo 
• Henriksson Kristina (fr om 2017-02-

14) 
• Hellberg Åke 
• Henricsson Birgitta 

• Holst Wiveca 
• Johnell Stig 
• Jonsson Helena 
• Jonze Margareta 
• Karlsson Kate 
• Karlström Ebba Elena 
• Landström Gunnel 
• Lindström E Sandra (fr om 2017-05-

09) 
• Lundberg Eva-Lena 
• Lundgren Jonas 
• Lundquist Lou T 
• Luther Näslund Ida 
• Marteng Kjell 
• Matsson Matts 
• Nordegren Göran 
• Nysäter Erika 
• Persson Bergvall Inger 
• Rehman Babar 
• Rosén Ann-Christin (t om 2017-11-

07) 
• Sandström Lars-Åke 
• Silverstrand Marie-Louise 
• Sjöqvist Yvonne 
• Stark Inger 
• Strömberg Anne-Marie 
• Thåström Carin 
• Tärnblom Arne 
• Wallin Eva 
• Wattsgård Jan 
• Wiklund Lars  

 
Förvaltningsrätt i Uppsala 
Nämndeman 

• Spåre Anton 
 
Svea Hovrätt 
Nämndemän 

• Badiali Enrico     
• Bukovac-Re Maja 
• Anander Birgitta 
• Celepli Sinan (t om 2017-03-14)  
• Celepli Sevim  
• Ezdani Khan Jabin 
• Ezdani Khan Mohibul 
• Laine Peter 
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• Marcusson Hans  
• Murray Lena 
• Nilsson Christer 
• Persson Bo (fr om 2017-03-14) 
• Svärd Viktor 
• Wallbom Sonja 
• Österberg Samira 

 
Juryn för tryckfrihetsmål 
Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål 

• Murray Lena 
 

Juryn för tryckfrihetsmål 
Jurymän 2:a gruppen för tryckfrihetsmål 

• Ernemo Klara 
 
Juryn för årligt bemötandepris  
Ledamot 

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

• Skoglund Mats 
• Tärnblom Arne 

 
 
Kansliet 
Kansliets arbete fungerar väl.  I juni tillträdde Jessica Nilsson som kanslichef, efter att Jenny 
Norell bett att få ta ett steg tillbaka för att kunna ägna mer tid åt sin familj. Martin 
Rickardsson avslutade sin tjänst som trafikpolitisk sekreterare i juni och i augusti började 
istället Tomas Ekman. Marre Mayr gick i oktober på föräldraledighet och Andrea Söderblom 
Tay vikarierar för henne. 
 
Jessica Nilsson, kanslichef  
Felix Bergenholtz, pressekreterare  
Jenny Norell, politisk sekreterare med ansvar för landstingsstyrelsen  
Tomas Ekman, politisk sekreterare med ansvar trafikfrågor, miljö och kultur (fr om augusti) 
Marre Mayr, politisk sekreterare med ansvar hälso- och sjukvårdsfrågor, press/sociala 
medier (föräldraledig från oktober) 
Andrea Söderblom Tay, politisk sekreterare med ansvar hälso- och 
sjukvårdsfrågor, press/sociala medier (vikarie för Marre Mayr)  
 
 
 
  
 
 
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting  
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