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Mycket har hänt under verksamhetsåret 2018. Vid årsskiftet 2018/2019 blev 
Stockholms läns landsting Region Stockholm med ett utökat ansvarsområde. 
Vi har också haft ett arbetsamt och engagerande valår vilket landade i att vi 
numera är tredje största parti i regionen. En kraft att räkna med. 

Medan de styrande Moderaterna tappar så går vi framåt som ett tydligt alternativ till dåliga 
upphandlingar och dyra sjukhus. Det har vi våra väljare, medlemmar, politiker och anställda att 
tacka för. Tillsammans har vi gjort detta möjligt.

Trots ett bra valresultat blev det snabbt tydligt att högern får sitta kvar vid makten. Denna 
gång med hjälp av Miljöpartiet som sträckt ut handen högerut och välkomnats in i borgerlighe-
ten. Det lämnar oss i opposition tillsammans med Socialdemokraterna och här är det viktigt att 
vi hörs ordentligt i debatten.

För ingenting är löst så länge det blågröna styret får fortsätta slösa med skattemedel för dyra 
konsultkostnader eller vårdval. Inte heller har man löst personalfrågan eller att det nu är över 
700 stängda vårdplatser i Stockholms län, vilket måste ses som alarmerande.

Vi har stora hälsoklyftor i länet. Det skiljer åtta år i medellivslängd i regionen. Ju längre 
ut på tunnelbanelinjerna man bor desto högre är sjukligheten, men tillgången till sjukvård speg-
lar inte var behovet är som störst. 

Idag konkurrerar nätläkare drivna av riskkapitalbolag som till exempel Kry och Min Doktor 
med den regiondrivna vården. Detta har resulterat i att regionen betalar stora summor eftersom 
ett samtal till dessa digitala vårdgivare räknas som utomlänsvård. Här krävs det att regionen 
hänger med och fortsätter sin digitala utveckling. Vänsterpartiet har också en skyldighet att fort-
sätta driva på för förbud, alternativt vinsttak, gällande vinster i välfärden. 

Privatiseringarna inom sjukvården går dessutom hand i hand med de privata sjukförsäkringar-

Förord
Vi blev det tredje största partiet
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na och dessa system växer på kollektivets bekostnad. Vi måste skapa debatt om detta innan hög-
inkomsttagare helt kommer förlita sig på privata försäkringar, allt medan den offentligt drivna 
vården får mindre resurser och förtroende att genomföra sitt uppdrag.

Klimatet kan heller inte vänta. Vi strävar succesivt mot nolltaxa i kollektivtrafiken då 
det gynnar både miljön och resenärerna. En utmärkt vänsterpartistisk reform för ett mer jämlikt 
samhälle där omfördelningen av resurser går till dem som behöver det mest. Högern visar på det 
motsatta och höjer årligen taxan för SL-kortet och har nu tagit bort det så uppskattade sommar-
lovskortet för ungdomar. 

Kollektivtrafiken är ett grundläggande fundament för att våra liv och vårt samhälle ska fung-
era, men den drivs idag av aktiebolag med vinstintressen. Därför ökar trängseln dramatiskt, 
bussar och tåg är överfulla. Vi ser det som grundläggande att kollektivtrafiken återtas i regionens 
regi och att pengarna läggs på annat än dyra tunnelbanespärrar. Här finns flera internationella 
goda exempel att ta efter och Sverige bör också moderniseras på detta plan.

Vi vill också prioritera vår personal. Man ska vara stolt över att arbeta inom Region 
Stockholm. För att det ska bli verklig skillnad mot idag vill vi här avsätta en hel miljard enbart 
för personalen, för att förbättra deras arbetsmiljö, höja deras löner och förbättra deras sche-
maläggning. Förkortad arbetstid med bibehållen lön har slagit väl ut på de arbetsplatser där det 
ha prövats. Vi vill permanenta dessa projekt. Vi vill också ha utrymme för rekrytering. Det ska 
vara populärt att arbeta inom regionen och vi vill också se till att den personal vi har idag trivs 
så bra så att de stannar kvar. 

Förlossningsvården och frågor kring kvinnors hälsa fortsätter vi driva. Under året har vi släppt 
rapporten ”Åtta förslag för en jämställd hälso- och sjukvård” och vi kommer fortsätta fokusera 
på att göra vården mer jämställd och jämlik. 

Jag är stolt över att vi har finansiell täckning för dessa reformer som alla verkar för ett mer 
jämlikt samhälle, ett samhälle där klyftorna minskar och där vi tar ansvar för att våra medborga-
re får den vård och kollektivtrafik de har behov av, oavsett hur stora eller små inkomster de har. 
Det är det som är vårt partis syfte och själ. 

Anna Sehlin
Regionråd i opposition

Några förslag från vår budget
• Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till 18 år
• Fria resor för pensionärer under lågtrafik
• Öppen spärrlinje i kollektivtrafiken
• Ingen begränsning av antal resor för dem som beviljats rullstolstaxi
• Avgiftsfri sjukvård för alla barn upp till 18 år
• En hel miljard till högre löner, bättre arbetsmiljö och utbildning för landstingets personal
• Permanenta alla pågående projekt med förkortad arbetstid med bibehållen lön på Karolinska 
sjukhuset, Huddinge akutmottagning och Södertälje sjukhus och uppmuntra fler instanser att 
införa detta
• Öppna alla stängda vårdplatser (idag cirka 700 stycken) så att de som behöver vård på av-
delning får det
• Satsa 500 miljoner kronor på vårdcentralerna, för att bland annat förstärka dem med psyko-
loger och kuratorer, möjliggöra utökade öppettider och geografiskt områdesansvar
• Certifiering för vård till våldsutsatta kvinnor
• Ökat stöd till bildningsförbund och folkhögskolor
• Påbörja byggandet av Psykiatrins hus
• Utreda förutsättningarna att energiförsörja landstingets fastigheter med hjälp av solceller på 
taken, vindenergi och bergvärme
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Vänsterpartiet i Region Stockholm gjorde en stark valrörelse. Vi syntes på 
gator och torg – från Norrtälje till Nynäshamn och delade ut frukostpåsar, höll 
appelltal och svarade på frågor från media och medborgare. 

Detta år organiserades en valturné av distriktet där representanter och kandidater från riksdagen, 
landstinget och kommuner deltog på olika platser i länet. Presentationer av våra toppkandidater 
gjordes i sociala medier och vi introducerade en ny hemsida. Vi fick ut mycket artiklar under 
perioden och deltog i alla debatter vi bjöds in till.

Valresultatet gav ett tydligt besked – Vänsterpartiet ökade med 2,87 procentenheter och vi 
blev därmed regionens tredje största parti med 10,57 % av rösterna i Stockholms län. En stor 
seger, vilket har resulterat i en markant större regiongrupp och mer ekonomiska muskler för att 
driva vår politik. Vi har fått ett nytt landstingsråd i Anna Sehlin, samt två nya gruppledare – Ca-
tarina Wahlgren, gruppledare på 40 % och Thomas Magnusson, vice gruppledare på 60 %.

Valet gjorde det tydligt att väljarna övergett Moderaterna, som gjorde ett stort tapp 
i röster och mandat, men att de ändå föredrog ett borgerligt alternativ. Både Centerpartiet och 
Kristdemokraterna gick framåt i valet och beredde vägen för ytterligare en mandatperiod med 
borgerligt styre. Länge var konstellationen för det fortsatta styret oklar. 

Dock gick Miljöpartiet i Stockholms stad tidigt ut med att de förhandlade om makten tillsam-
mans med de borgerliga partierna, vilket då gjorde det tydligt att så kunde ske även i regionen. 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet bildade en blågrön 
majoritet över dåvarande Stockholms läns landsting. Ytterligare fyra år kommer att därmed att 
präglas av en fortsatt borgerlig politik med fler vårdval och privatiseringar. 

Den 1 november blev dåvarande landstingsdirektören Malin Frenning uppsagd efter två år 
på posten. Hon blev ombedd att sluta av den borgerliga majoriteten som uppenbarligen vill ha 
en mer tydlig politisk tillsättning då förordnande av den nya direktören ändrats från en tillsvi-
dareanställning till ett förordnande som löper fyra år. Den nya regiondirektören som tillsatts är 
Carina Lundberg Uudelepp, tidigare folkpartist/liberal och som arbetat med Irene Svenonius 
som chef perioderna 1999–2002 och 2006–2011.

 
Från 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting istället Region Stockholm med ett 
utökat ansvarsområde. Regionen har en ny organisation vilket inneburit att flera nämnder, be-
redningar och utskott tillkommit eller gjorts om. Vi har fått in många nya politiker i dessa organ 
och tar nu nya tag för att bedriva en stark vänsterpolitik i opposition.

Valåret

Vi gick framåt i valet men högern fick styret

Foto: Torbjörn Granrot
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Hälso- och sjukvård

En havererad personalpolitik

Över 700 vårdplatser har varit stängda under året på grund av svårigheter att 
behålla och rekrytera personal och då särskilt sjuksköterskor och specialist-
sjuksköterskor. 

Bristen på sjuksköterskor beror på en havererad personalpolitik med stora arbetsmiljöproblem 
och löner som inte motsvarar personalens kompetens. Detta har vi lyft vid ett flertal tillfällen 
och i vår budget finns medel avsatta för att kunna öppna samtliga vårdplatser igen. 

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 or-
dinarie 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. 

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
Den 22 mars arrangerade vi ett seminarium på ABF-huset där vi lanserade rapporten ”8 förslag 
för en jämställd hälso- och sjukvård”. Under seminariet hölls ett panelsamtal där rapporten kom-
menterades av representanter för ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige, och Kvinnliga läkares förening. 

Rapporten lyfter en rad konkreta förslag för att öka jämställdheten i vården. I samband med att 
rapporten lanserades släppte vi en serie filmer i sociala medier som belyste olika områden inom 
vården som är relevanta ur ett jämställdhetsperspektiv: förlossningsvård, kvinnosjukdomar, ar-
betsvillkor och psykisk ohälsa. Kommentarsspåret i filmerna lästes in av vice partiledare Nooshi 
Dadgostar.

Vi har också fortsatt lyfta vikten av bättre vård för personer som traumatiserats 
till följd av sexuella övergrepp, exempelvis genom en skrivelse i HSN, Hälso- och sjukvårds-
nämnden, och en interpellation i fullmäktige. Det har visat sig att det vårdutbud som de styrande 
högerpartierna vill skapa inte har utrymme för alternativa avtal/samarbeten/lösningar. Antingen 
behöver vården passa in i vårdvalsmodellen eller kunna konkurrera med storföretag vid upp-
handling. 

Detta har lett till att mycket vård, driven av ideella organisationer, och som framför allt varit 
uppskattad av kvinnor, har fått problem att verka i vår region. Det handlar bland annat om per-
soner som traumatiserats av sexuella övergrepp. Att vi upprepade gånger har satt ljuset på frågan 
ledde till slut till att förvaltningen höll en föredragning vid ett av hälso- och sjukvårdsnämndens 
sammanträden om vårdutbudet för denna grupp. Vi är dock inte nöjda med de svar vi fått och 
kommer att fortsätta arbeta med frågan under 2019. Vi har god kontakt med organisationer som 
Wonsa och Rise, som arbetar med patientgruppen, och 2019 kommer vi även etablera kontakt 
med den nystartade patientföreningen Medusa.

Skandalen NKS och Framtidens hälso- och sjukvård
Våren 2018 släpptes den första delrapporten i Stockholms universitets genomlysning av Nya 
Karolinska Solna. Rapporten bekräftar Vänsterpartiets kritik mot processen bakom planeringen 
av sjukhuset och tecknandet av OPS-avtalet (offentlig-privat samverkan) med Skanska. Under 
våren presenterades också rapporter från både en internrevision och en extern granskning av 
Karolinskas agerande gällande inköp av externa konsulter. Dessa visade på flera brister. 

Under året har media också kommit med en rad nya avslöjanden om konsultanvändningen på 
sjukhuset. I april avgick hela styrelsen och ersattes med en ny. Vi var starkt kritiska till bristen 
på insyn i processen och argumenterade för att den professionella styrelsen borde ersättas med 
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en politiskt tillsatt styrelse. Efter en lång period av kraftig kritik meddelade även sjukhusdirek-
tören Melvin Samsom sin avgång i september, något som vi välkomnade. Vänsterpartiet var det 
enda parti som gång på gång lyfte kravet på Samsoms avgång.

Utöver alla skandaler gällande dyra konsultnotor och bristande ledarskap har det 
under året, liksom tidigare år, kommit upprepade rapporter om tekniska problem med de nya 
byggnaderna, vattenskador, med mera. På vår webbsida www.fungerarnks.se har vi lagt upp alla 
de senaste avslöjandena och skandalerna kring bygget, samt information om vad vi i Vänster-
partiet vill göra åt problemen. I valrörelsen krävde vi att OPS-avtalet skulle sägas upp och att en 
extern utredning av hela NKS skulle genomföras. I samband med den officiella invigningen av 
sjukhuset den 25 maj riktade vi i en debattartikel skarp kritik mot de styrande högerpartierna för 
deras hantering av alla turer kring NKS.

Öppnandet av intensivakuten på Karolinska Solna den 1 maj orsakade, som väntat, stora 
problem för övriga akutmottagningar i länet. Samtidigt som akutpersonalen på Karolinska blev 
understimulerade på den nästan tomma mottagningen ökade belastningen ytterligare på de 
andra akutsjukhusen från en redan ohållbar nivå. Situationen på exempelvis Danderyds sjukhus 
beskrevs som en krigszon och Stockholms läkarförening riktade kraftig kritik mot landstings-
ledningen. Det är tydligt att övrig vård inte har byggts ut i den takt som skulle ha behövts för 
att kunna ta över de verksamheter som nu flyttas ut från Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Vi 
har krävt en översyn av planen för framtidens hälso- och sjukvård för att kunna revidera den i 
enighet med de förändringar som skett efter att beslutet om planen fattades.Under hösten stod 
det också klart att flera av akutsjukhusen skulle gå med stora underskott 2018. Karolinska med 
så mycket som en halv miljard kronor. Trots det valde den styrande blågröna koalitionen att inte 
skjuta till mer pengar.

Inställda operationer och köer för svårt sjuka
Under året har problemen med inställda operationer och alltför långa väntetider till behandling 
fortsatt och situationen förvärrades ytterligare i och med sommarens extremvärme. Vårdper-
sonal tillsammans med landstingets fastighetsbolag Locum gjorde stora insatser för att hantera 
situationen, men det var tydligt att beredskapen för att hantera extrema väderhändelser behöver 
förbättras.

Skandalen med de svårt cancersjuka patienterna som sommaren 2017 fick vänta så länge på 
operation att deras cancer hann sprida sig fick förnyad aktualitet under året. Dels i januari då 
åklagare inledde en utredning om vållande till annans död, dels i maj då den externe utredaren 
Anders Miltons rapport släpptes. Den visade bland annat att det verkliga antalet drabbade var 60 
patienter och inte 20 som tidigare uppgivits. 

Rapporten visade på brister i organisationen som bidragit till den uppkomna situationen och 
lämnade ett antal rekommendationer till Karolinska och landstinget. I samband med att rappor-
ten släpptes la vi en skrivelse där vi begärde ytterligare information om hur det kunde hända och 
hur landstinget planerar att kompensera de drabbade.
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Kris i förlossningsvården
Fortfarande lider Stockholms förlossningsvård av sviterna efter nedläggningen BB Sophia. Den 
privata förlossningsklinik, som säkerligen uppskattades av flera blivande föräldrar, saknade helt 
akutberedskap, vilket är ett måste i svensk förlossningsvård. Den borgerliga landstingsledning-
en såg dock inga problem med detta, eller att det var en privat vårdgivare och var beroende av 
förlossningsplatserna på BB Sophia. Något som föga överraskande inte visade sig fungera alls 
när BB Sophia på grund av ekonomisk förlust stängde ned med kort varsel maj 2016. Därmed 
blev stockholmarna utan 3 000 förlossningsplatser och övriga förlossningskliniker blev överbe-
lastade.

Tyvärr vittnar både personal och föräldrar fortfarande om stress och överbeläggning på våra 
förlossningskliniker fortfarande två år efter BB Sophias nedläggning. På grund av hur man 
mäter statistiken så saknas konkret information gällande hur många som faktiskt får föda på den 
enhet dem har valt (t.ex. så syns inte dem som fött i bilen i statistiken). Flera gravida känner en 
stress om de ska få en plats att föda på och barnmorskor har beskrivit extrema arbetstoppar där 
man inte kunnat säkra för varken föräldrar, barn eller den egna arbetsmiljön. 

 Många väljer att sluta eller istället arbeta som sjuksköterska någon annanstans i vården. I juli 
hänvisades 28 kvinnor att föda barn utanför länet på grund av att det saknats plats eller perso-
nal. Dock har nationella medel från SKL skjutits till i år för att förbättra förlossningsvården och 
kvinnors hälsa, vilket var mycket välkommet. Insatser har gjorts främst i projektform och dessa 
projekt behöver nu bli permanenta för att ge stadigvarande förbättringar av förlossningsvården.

Fortfarande krävs ytterligare insatser för att förbättra förlossningspersonalens arbetsmiljö samt 
att förbättra eftervården för såväl kvinnor som barn (neonatala barn, amningshjälp, fysioterapi 
mm). Vänsterpartiet har kontinuerligt lyft debatten om förlossningsvården både inom hälso- och 
sjukvårdsnämnden, i sociala medier, på verksamhetsbesök och genom nationell samverkan.

Övrigt Hälso- och sjukvården
Försäljningen av gamla Karolinska. De styrande högerpartierna tvingades i början av året 
tillfälligt backa från förslaget att sälja de gamla sjukhusbyggnaderna vid Karolinska Solna efter 
kraftig kritik från bland andra oppositionen och Stockholms läkarförening. Det var Vänsterpar-
tiet som tog initiativet till att återremittera ärendet då det togs upp i landstingsfullmäktige. Lä-
karföreningen på Karolinska la senare fram ett förslag om att behålla akutmottagningen. Frågan 
är ännu inte avgjord.

Vårdval geriatrik. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i april beslut om att införa vårdval 
geriatrik. Vi motsatte oss detta, bland annat med hänvisning till att patientgruppen behöver en 
sammanhållen vård med god kontinuitet, medan vårdvalet riskerar leda till en ökad splittring. 
Vi ville istället se ökat samarbete med kommunerna, utökad verksamhet i egen regi och fortsatt 
samarbete med ideella aktörer. Den blågröna koalitionen har i sin budget utlovat att de 2019 ska 
utöka vårdvalet till att omfatta all seniorvård och vi kommer fortsätta bevaka frågan.

Sprututbyte. Landstingets planer på att öppna en ny lokal för sprututbyte vid Gullmarsplan 
möttes av stora protester av närboende som upprördes av lokaliseringen mitt i ett bostadsom-
råde, intill en förskola. Vi har länge drivit frågan om att öppna ett nytt sprututbyte, men vände 
oss emot att göra det på just denna plats på grund av det olämpliga läget. Förvaltningen och de 
styrande partierna tvingades backa, men frågan aktualiserades på nytt under hösten då beslut fat-
tades om att inrätta sprututbytet i Mariahuset på Södermalm. Denna gång kom protesterna inte 
bara från boende i området utan även från brukare som såg det olämpliga i att förlägga en verk-
samhet för personer med aktivt missbruk på samma plats som vård för personer som försöker ta 
sig ur sitt missbruk. Vi delar denna kritik och kommer därför att fortsätta bevaka frågan.

Rädda den idéburna vården. Problemen med uppsägningen av landstingets direktavtal med 
idéburna aktörer har fortsatt under året. I vissa fall har upphandlingar genomförts, vilket till 
exempel har resulterat i att Capio tar över ansvaret för den psykiatriska vården för vårdpersonal 
och vård för hemlösa från Ersta diakoni. Andra verksamheter, såsom terapikolonier, kommer 
som det ser ut i dagsläget att läggas ned helt. Vi har föreslagit att dessa viktiga specialiserade 
vårdverksamheter ska räddas genom alternativa lösningar, såsom avtal om idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). 
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Med en 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 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 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 jämlik-
het, jämställdhet, minskad segregation, bättre miljö och för att nå klimatmålen. 

Under valrörelsen gjorde vi tillsammans med distriktet, V i staden och riks, en cykelturné med 
fokus på klimat- och trafikfrågor. Den var mycket lyckad och uppskattad. Med sitt upplägg och 
feststämning drog den till sig mycket positiv uppmärksamhet längs sin väg.

Taxan
Under året har den styrande minoriteten arbetat i andra riktningen genom att återigen 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 2019 fått en chock-
höjning om 1 200 kronor per år. 

Det innebär att de med låga inkomster betalar fem gånger så mycket jämfört med om motsva-
rande intäkter tagits in via en höjd skatt om 12 öre. De med inkomster på 35 000 kronor betalar 
cirka 2,5 gånger så mycket. Politiken slår hårt mot de med låga inkomster och hårdare mot 
kvinnor som generellt tjänar mindre och reser mer kollektivt än män. 

Vi har under året och i valrörelsen argumenterat starkt mot höjda priser på SL-kortet. Som 
ett första steg i riktning mot noll-taxa har vi en budget för att barn och unga upp till 18 år ska 
få resa helt avgiftsfritt alla tider och pensionärer under all lågtrafik. Vidare har vi arbetat för att 
SL-taxan ska gälla även i sjötrafiken och färdtjänsten. Vi drev på hårt och framgångsrikt för att 
det avgiftsfria sommarlovskortet skulle införas och även omfatta de som var beroende av färd-
tjänst. Tyvärr lyckades vi inte få igenom att det även skulle gälla barn under 12 år.

Trafiken
Vi vill ha fler bussar och färre bilar

Foto: Torbjörn Granrot
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Allt sämre arbetsvillkor
All kollektivtrafik är upphandlad, precis som samtliga kringverksamheter som hiss- och rull-
trappsskötsel, biljettkontroll och kundtjänst. I november 2017 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 ansva-
rig 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 ”uppfö-
randekod” 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 överträdel-
ser mot reglerna, måste rapportera problemet omedelbart.” Vi arbetade vidare med berättelserna 
tillsammans med facken under våren. 

Vid fullmäktige i maj överlämnade facken sina berättelser till den borgerliga minoriteten och 
det moderata trafiklandstingsrådet Tamsons samtidigt som vi under fullmäktiges frågestund 
ställde frågan ”Är du som ansvarigt landstingsråd nöjd med hur avtalen inom kollektivtrafiken 
har påverkat de anställdas arbetssituation?”

Underentreprenörer saknar kollektivavtal och omfattas inte av eventuella krav om 
verksamhetsövergång då ny bussentreprenör eller pendeltågsentreprenör upphandlas. På Tvärba-
nan och Nockebybanan har konduktörerna avskaffats vilket inneburit en försämrad service och 
ökad otrygghet för resenärerna med försämrad arbetsmiljö för förarna. 

Nu har Roslagsbanans konduktörer inte längre i uppgift att visera trafikanternas biljetter och 
Arriva har fått till stånd ett undantag så att de kan trafikera korta tåg utan ombordpersonal. Vi 
ser med oro på utvecklingen och har arbetat kraftfullt emot den. 

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 brut-
tolön 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 tillgodo-
setts.

En misslyckad upphandling av en stor del av sjötrafiken har fört med sig kostsamma 
rättsprocesser och ofördelaktiga lösningar med interimsavtal. Vidare har upphandlingen av Ros-
lagsbanan 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 och Norrort buss i egen regi. Upphandlingarna inom kollektivtrafiken innebär att 
den med lägsta anbud vinner kontraktet och då med ett pris som understiger näst lägsta anbuds-
pris 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. 

En snabbt utbyggd kollektivtrafik är idag den fortsatt största utmaningen för jämlikhet och 
jämställdhet, klimat och miljö. 

Personal i dessa verksamheter vittnar om allt sämre arbetsvill-
kor där flera av de privata utförarna använder sig av en kadaver-
disciplin gentemot sin personal. Är turen försenad eller annan 
förseelse inträffar kallas personal upp till sina chefer och får 
varningar kring sin fortsatta anställning.
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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 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 
Vänsterpartiet är positiva till de utbyggnadsplaner för kollektivtrafiken som beslutats i lands-
tinget. 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.
•Inför 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.

Vänsterpartiet krav för en bättre kollektivtrafik
•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.
•Avgiftsfria resor för barn upp till 18 år.
•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.

Foto: Erik Nordblad 
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Region och miljö
Vi har under året arbetat med att göra inspel och 
styra den ny regionala utvecklingsplanen åt vänster. 
Vi vill öka tillgängligheten mellan områden och byg-
ga 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 omöj-
liggör 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 lyckades förhandla så att mål kring gymnasieskolan och 
folkhälsan ingick i den slutgiltiga planen, och att konsumtions-
perspektivet beaktades. Nu arbetar vi vidare för att kraftigt 
höja ambitionerna när det gäller kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna och samtidigt för att motverka utbyggnaden av Arlanda, Södertörnsleden 
och Östlig förbindelse. 

Vi vill ha ett regionalt lånecykelsystem som samordnas av landstinget i samverkan med kom-
munerna och är glada för att det regionala cykelkansliet får expandera och bli permanent. Vidare 
vill vi se till att vi tar vårt globala ansvar och räknar med de klimatutsläpp som genereras av vår 
konsumtion, och då inte bara de utsläpp som uppkommit inom vår region utan oavsett var de 
uppstått. 

När det gäller den framtagna Klimatfärdplanen har vi stridit hårt för högre ambitioner, tydliga 
delmål och konkreta åtgärder. Vi har varit positiva till regionbildningen och nu återstår ett vik-
tigt arbete med att få in vår vänsterpolitik för ett jämlikt och jämställt län.

Utåtriktat arbete
Vi deltog i
•Panelsamtal arrangerat av SPF Seniorerna
•Debatt mot Gustav Hemming, arrangerad av Centerpartiet
•Sjukvårdsdebatt arrangerad av Gemensam välfärd
•Dialogmöte med fysioterapeuter
•Möte med Stockholms barnmorskeråd
•Hearing med Reumatikerdistriktet i Stockholms län
•Möte med Vårdförbundet om biomedicinska analytiker
•Paneldebatt arrangerad av PRO Sundbyberg
•Sveriges Radios paneldebatt om sjukvård i Kulturhuset
•Debatt arrangerad av Storstockholms diabetesförening
•Rundabordssamtal om FH
•Möte med DHR
•Politikerutfrågning med Sveriges Psykologförbund
•Möte med HSO Stockholms län
•Debatt om färdtjänsten med SRF Stockholm Gotland
•Panelsamtal om HBTQ-politik på Pridefestivalen
•Distriktets cykelturné i valrörelsen
•Distriktets ringkampanj i valrörelsen
•Sjöslaget – debatt om Stockholmstrafiken
•Event för skärgården
•Politisk diskussion om vården arrangerad av Forum för Health Policy
•Debatt arrangerad av HIV-Sverige
•Valchatt
•Workshop om bostadsbehoven i Stockholmsregionen
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Vi har besökt
•Praktikertjänst hörselklinik
•Huddinge sjukhus
•Järvapsykiatrin
•Skandionkliniken
•RFSU
•Rehabtjänst
•BUP slutenvård
•Närakut Haga
•Intensivakuten Karolinska Solna
•Mando ätstörningsklinik
•Centrum för diabetes
•Skärgårdsbåtens dag
•Nybodadepån

Vi har haft möten med 
•Vårdförbundet
•Terapikolonier
•RCC om Botkyrkaprojektet
•Stockholms privata fysioterapeuter
•Ledningen för den psykiatriska akutmottagningen
•MedHelp
•Landstingets samordnare för arbete mot våld i nära relationer
•Remedy Communications AB och MSD om HPV-vaccination för pojkar
•Pär Gyllfors, allergolog
•Kirurger på Danderyds sjukhus som var kritiska till centraliseringen av vården
•Barnmorskor om hemförlossning
•Läkarföreningen på Karolinska
•Vårdförbundet på Karolinska
•Synskadades Riksförbund
•HIV-Sverige
•Akutsjukhusens fysioterapeuter
•Svenska logopedförbundet Stockholms län
•DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet)
•Kommunalarbetareförbundet
•Seko Stockholm (Pendelklubb, tunnelbana och lokalbanor)
•Transportarbetareförbundet
•Röda lanternan (vänsterorganisation inom sjötrafiken)
•SEKO sjöfolk
•Trådbuss Sverige

På Akutmottagningen i Huddinge.                       Foto: Jessica Nilsson
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Vi arrangerade
•Rapportsläpp: 8 förslag för en jämställd hälso- och sjuk-
vård
•Kampanjaktiviteter i samband med Skärgårdsbåtens dag
Internt arbete inom Vänsterpartiet Storstockholm
•Arrangerade möte kring trygghetsfrågan tillsammans med 
Vänsterpartiet i Stockholms stad och distriktet
•Arrangerade möte om regionbildning
•Deltog i workshop med kampanjarbetare från Bernie San-
ders valkampanj
•Deltog i funktionärsträff samt valupptakt för anställda i 
distriktet
•Deltog i distriktsträffar för anställda i hela landet
•Arrangerade storstadsträff med representanter från Vän-
sterpartiet i Västra Götalandsregionen, Region Skåne, samt 
Uppsala.
•Deltog i landstingsträff på SKL
•Deltog i infogruppsmöten om kommunikation tillsammans med Vänsterpartiet i Stockholms 
stad och distriktet
•Stod värd för möte med Vänsterpartiet Sörmland
•Möte med partiföreningen Birka-Vasa
•Möte med partiföreningen Västra Södermalm
•Möte med partiföreningen Nynäshamn
•Möte med partiföreningen Liljeholmen
•Möte med partiföreningen Solna
•Vi arrangerade möte med Transportnätverket
•Möte med V i Mälardalsrådet med tema vatten
•Möte med V Botkyrka angående Södertörnsleden
•Arrangerade träff med V i Vallentuna, Vaxholm, Täby/Danderyd och Vaxholm angående att ta 
tillbaka Roslagsbanan och busstrafik i egen regi
•Arrangerade träff med V i ”skärgårdskommunerna” angående sjötrafiken
•Regelbundna möten med partikamrater i riksdagen med ansvar för trafikpolitisk och miljöpoli-
tisk, samt stadshusets trafikpolitiker.

Externa konferenser/seminarier
•Informationsdag om könsdysfori, Karolinska
•Riksdagsseminarium om nya demensriktlinjer
•Rapportlansering: ”Nya Karolinska – Ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?”, Arena idé
•Hearing med Huvudvärksföreningen Stockholm
•Seminarium om privatiseringar, OPS och NHS, Arena idé och Gemensam välfärd
•Seminarium ”Samordnad utveckling för god och nära vård” med Anna Nergårdh
•Riksdagsseminarium ”Jämlik cancervård i hela landet”
•Öppet hus: Transkulturellt centrum
•Lunchseminarium om värde i vården
•Riksdagsseminarium om primärvården
•Frukostseminarium om primärvård, Läkarförbundet
•Klimattimmen med Jens Holm, arrangerat av Fores
•Konferens för sjukvårdsstyrelserna
•Landstingets hållbarhetsfrukostar
•Ångestloppet
•Regionalt seminarium om de nya nationella riktlinjerna för demenssjukdom
•Frukostseminarium med Cancerkommissionen
•Frukostseminarium om vård för papperslösa med Röda Korset
•Demokratidagen
•Världsdagen för psykisk hälsa – öppet hus på Fountain House
•Minnesstund World Aids Day
•Persontrafikmässa
•Cykelbokslutet

På Praktikertjänst i Järva.                              Foto: Jessica Nilsson
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Press
Sedan mars i 2018 har pressavdelningen utökats med en ytterligare tjänst då det prioriterats på 
grund av det pågående valåret. De två anställda har arbetat med att ta fram filmer för att sprida 
i våra sociala medier, förstärkt antalet utsända pressmeddelande och debattartiklar. Vid några 
perioder under året har även politiska sekreterare understött pressarbetet för att förstärka vår 
media ytterligare. 

Flera politiker har fått stöd i att skriva sina egna insändare, med korrekturläsning och förslag 
på vilken media som kan vara tänkbar att publicera i vilket forum. Mycket kontakt har också 
hållits med journalister och flera citat och referat har publicerats både i lokalmedia samt de stora 
tidningarna. I och med att 2018 var ett valår var det politiska intresset stort och vi kom ut till en 
bredare publik. Debattartiklar och övriga tidningsartiklar har sedan spridits vidare i våra sociala 
medier-kanaler. 

Sociala medier
Under året har vi återigen utökat vår närvaro i sociala medier. På Twitter finns vi som @v_sll 
och har i dagsläget 856 följare, vilket är en ökning under året (2018/2017 hade vi 790 följare, 
årsskiftet 2016/2017 hade vi 700 följare). Kontot har delat vår aktuella politik och aktivt deltagit 
i den politiska debatten som förts i forumet.

Vår facebooksida Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting följs idag av 2 357 
personer vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år (1003 personer 2017/2018 och 532 
följare 2016/2017). En stor orsak är förstås att det varit valår, men kansliet har jobbat mer med 
sociala medier och i perioder har två personer sköt ruljangsen och sett till att det varit mycket 
trafik på sidan/svarat på kommentarer och uppmanat våra ledamöter att dela vidare inlägg. Den 
tid som lagts har gett utdelning och facebooksidan är idag mer tillgänglig och stilren än tidigare. 

Vi har lagt resurser på egenproducerade kortfilmer som vi har publicerat på Facebook. Den 
film som haft fått mest spridning har 10 000 visningar. Tack vare möjligheten att sponsra inlägg 
har vi gjort våra inlägg mer synliga och fler personer i våra målgrupper har nåtts.

Fler på kansliet har fått InDesign så att vi kunnat producera fler bilder snabbare till sociala 
medier. Bland annat skapades presentationer av de fem första kandidaterna på varje lista som 
fick god spridning både på Facebook och Instagram.

Vi har fortsatt att samarbeta med (V) i Stockholms stad gällande hemsidan www.
stockholmsvanstern.se men denna sida är nu nedlagd. Istället har vi och stadshuset varsin sida. 
Vår sida heter www.sll.vansterpartiet.se och vi har där börjat lägga ut våra egna pressmeddelan-
den och presentationer av våra politiker och deras uppdrag. Allt för att tillgängliggöra kontakten 
med våra medborgare. Dessutom finns tydliga länkar till våra övriga sociala medier som man 
lätt kan klicka sig vidare till.

Vi har även en hemsida som fokuserar enbart på NKS; www.fungerarnks.se som vi uppdaterar 
med icke smickrande länkar till artiklar om NKS och dess skenande utgifter.

Instagramkontot Vänsterpartiet SLL, v_stockholm_lans_landsting startades i januari 
2017 och har idag 301 följare. Många av följarna är andra partiföreningar och politiskt v-aktiva 
runt om i Sverige och sidan fyller funktionen att vi både externt och internt visar vad vi gör. Vi 
följer även dessa följare och det bidrar till nya idéer.

Samtliga konton uppdateras kontinuerligt och ovanstående medium är sammantaget viktiga att 
synas och verka i.
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Landstingsgruppen 
Kerstin Pettersson valdes in som ordinarie ledamot istället för Pia Ortiz Venegas. Under året 
avgick Lorena Delgado som ersättare och Zakarias Zouhir och Stefan Bengtsson valdes in som 
ersättare. Landstingsgruppen har sammanträtt cirka fem gånger per termin och har haft förmöten 
inför varje landstingsfullmäktige.

Sjukvårdspolitikerna i landstingsgruppen sammanträdde regelbundet fram till valrörelsen 
för att diskutera aktuella sjukvårdsfrågor. Gruppen har under året haft besök av Johan Styrud, 
ordförande i Stockholms läkarförening. Sjukvårdsgruppens arbete kommer att återupptas våren 
2019.

Trafikpolitikerna i landstingsgruppen sammanträdde regelbundet fram till valrörelsen för att 
diskutera aktuella trafikfrågor. Ungefär varannan månad sammanträdde trafikpolitikerna med 
Stockholms stads trafikpolitiker, vår riksdagsgrupps trafikpolitiker och miljöansvariga för att 
tillsammans driva en aktiv trafik och miljöpolitik. Trafikgruppens arbete kommer att återupptas 
våren 2019. Ett trafikpolitiskt nätverk finns också, för att möjliggöra ett förstärkt demokratiskt 
diskussionsforum kring infrastruktur, Sverigeförhandlingen samt spridandet av goda idéer m.m.

Gruppstyrelsen 
Gruppstyrelsen har sammanträtt regelbundet under året, både före och efter valet. Fram till 
2018-02-08 har gruppstyrelsen bestått av: Gunilla Roxby Cromvall gruppledare, Håkan Jörne-
hed landstingsråd, Catarina Wahlgren organisatorisk gruppledare, Anna Sehlin och Birgitta 
Sevefjord. Perioden 8/2 – 21/10 har gruppstyrelsen bestått av: Håkan Jörnehed landstingsråd, 
Gunilla Roxby Cromvall gruppledare, Catarina Wahlgren organisatorisk gruppledare, Jonas 
Lindberg, Ann Mari Engel, Zakarias Zouhir och Lisa Rasmussen. Jonas Lindberg avsade sig 
uppdraget i mars. Perioden 21/10 – 31/12 har gruppstyrelsen bestått av: Anna Sehlin lands-
tingsråd, Lina El Yafi, Catarina Wahlgren (senare vald till gruppledare), Staffan Norberg, Bengt 
Larsson, Lisa Rasmussen och Ann Mari Engel. Thomas Magnusson (senare vald till vice grupp-
ledare) adjungerades i december till gruppstyrelsen.

Budgetarbetet 
Intensivt budgetarbete påbörjades efter valet och budgeten fastställdes efter godkännande från 
distriktsstyrelsen i landstingsfullmäktige i mitten av december. 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 tillgänglig-
göra 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 1,9 miljarder kronor. Vidare satsade vi på ett brett primärvårds-
lyft, avgiftsfria sjukresor och hjälpmedel, psykiatri och beroendevård, samt fri akutsjukvård 
för barn. Inom trafiken satsade vi på 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 tilldel-
ning av resor i färdtjänsten. Budgeten innehöll även satsning på ett utökat kulturstöd och extra 
resurser till patientnämnden. 

Interpellationer 2018 
•Gunilla Roxby Cromvall om ev. oegentligheter vid köp av konsulter på Karolinska universitets-
sjukhuset
•Håkan Jörnehed om behandlingen av visselblåsarna i Macchiariniaffären
•Jonas Lindberg om vårdvalets effekter på ASIH
•Mohibul Ezdani Khan om husläkarjourmottagningar
•Gunilla Roxby Cromvall om att ta revisorernas rekommendationer på allvar
•Gunilla Roxby Cromvall om polisanmälningar inom vården
•Marit Normasdotter om påbörjan av arbetet för att alla med Hepatit C ska få adekvat vård
•Jonas Lindberg om ersättningsnivåer och fortbildning inom vårdvalen
•Catarina Wahlgren om terapikolonier
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Motioner 2018
•Birgitta Sevefjord (V) om att göra utbildning om våld i nära relationer obligatorisk för chefer 
inom vården
•Marit Normasdotter (V) om att behandla alla patienter med hepatit C i syfte att utrota sjukdo-
men 2030
•Håkan Jörnehed och Catarina Wahlgren (V) om att inrätta ett centrum för vård av personer som 
utsatts för sexuella övergrepp
•Gunilla Roxby Cromvall m fl om sexistisk reklam 
•Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områ-
den
•Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) om att införa hälsoundersökningar för medarbetare 
i regionen som jobbar treskift

Landstingsstyrelsen 2018

Skrivelser om:
•Anders Miltons rapport
•Karolinska sjukhusets konsultfakturor

Trafiknämnden 2018 

Skrivelser om:
•Utredning om effektiviteten i upphandlad trafik jämfört med trafik i egen regi 
•Åtgärder med anledning av pendeltågskrisen 
•Åtgärder för att stöldsäkra bussar (tillsammans med S och Mp)
•Utsläpp från bussarnas värmeanläggningar 
•Uppföljning av kvalitén på städningen av pendeltåg (tillsammans med S och Mp)
•Åtgärder för att komma till rätta med brandrisker i den framtida nya bussterminalen i Katarina-
berget 
•Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet (tillsammans med S och Mp)
•Uppföljning av åtgärder med anledning av pendeltågskrisen (tillsammans med S)
•Arriva tar bort konduktörstjänster på Saltsjöbanan 
•Information om trafikaffärer spår (E34) och buss (E35-E38)
•Problem med utnyttjande av rullstolstaxitillstånd 
•Krav på öppenhet och förtydligande kring US-leasar (tillsammans med S)
•Förstärkt samarbete med Trafikverket för minskade förseningar på pendeltåget (tillsammans 
med S)

Hälso och sjukvårdsnämnden 2018

Skrivelser om:
•Vård för personer som är svårt traumatiserade till följd av sexuella övergrepp såsom incest
•Nya vårdnivåer från 2018 i akutvården
•Felaktig information från förvaltningen gällande terapikolonier
•Legionellautbrottet i Kista
•Villkoren inom vårdval specialiserad allergologi
•Centraliseringen av vården
•Journalsystemet på S:t Görans sjukhus
•Statistik över väntetider i vården

Uppdrag och anställningar

Landstingsråd, gruppledare och arvoderade politiker 
Håkan Jörnehed, landstingsråd (fram till valet)
Anna Sehlin, landstingsråd (efter valet)
Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare (fram till valet)
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Catarina Wahlgren, organisatorisk gruppledare (innan valet)/gruppledare (efter valet)
Thomas Magnusson, vice gruppledare (efter valet)

Dessutom har följande politiker arvoderats extra under året:
Jonas Carlsson (valarbete)
Maria Mustonen (valarbete)
Marit Normasdotter (valarbete)
Lisa Rasmussen (valarbete)
Catarina Wahlgren (organisatorisk gruppledare, arbetsledare för valarbetare)

Landstingsfullmäktige

Ledamöter före valet
•Ezdani Khan, Mohibul
•Jörnehed, Håkan
•Kedhammar, Micaela 
•Lindberg, Jonas 
•Louhema, Petteri
•Magnusson, Thomas
•Ortiz Venegas, Pia (t.o.m. 1/1 2018)
•Pettersson, Kerstin (fr.o.m. 1/1 2018)
•Roxby Cromvall, Gunilla
•Sehlin, Anna
•Sevefjord, Birgitta
•Ulin Karlsson, Elisabeth
•Wahlgren, Catarina

Ersättare före valet
•Aguirre, Martha
•Bengtsson, Stefan (fr.o.m. 9/1 2018)
•Davidsdotter, Marina A
•Delgado, Lorena (t.o.m. 20/2 2018)
•Hamrin, Stellan
•Normasdotter, Marit 
•Petterson, Kerstin (t.o.m. 1/1 2018)
•Ramazani, Hamid
•Rasmussen, Lisa 
•Stenbacka Tenezakis, Carita
•Zouhir, Zakarias (fr.o.m. 20/2 2018)

Ledamöter efter valet
•Aguirre, Marta
•Carlsson, Jonas
•El Yafi, Lina
•Engel, Ann Mari
•Hamrin, Stellan
•Hassan, Abdullahi
•Larsson, Bengt
•Lindberg, Jonas
•Magnusson, Thomas
•Mustonen, Maria
•Norberg, Staffan
•Normasdotter, Marit
•Oguzsoy, Mehdi
•Rasmussen, Lisa
•Sehlin, Anna
•Wahlgren, Catarina
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Ersättare efter valet
•Amelin, Kerstin
•Berg Ekbom, Marianne
•Brattström, Rolf
•Bäck, Lars
•Danestig, Britt-Marie
•Faxelid, Elisabet
•Ghorani, Babak
•Kallander, Veronica
•Kedhammar, Micaela
•Löfvander, Elisabeth
•Rubilar, Millaray
•Rydh, Christer
•Strömberg, Anne-Marie
•Uzunel, Bekir
•Zouhir, Zakarias

Nämnder, beredningar och styrelser

Landstingsstyrelsen 
Ledamot
•Roxby Cromvall Gunilla (före valet)
•Sehlin Anna och Wahlgren Catarina (efter valet)
Ersättare
•Jörnehed Håkan, Ortiz Venegas Pia (t.o.m. 13/2), Sevefjord Birgitta (fr.o.m. 13/2) (före valet)
•Rasmussen Lisa och Norberg Staffan (efter valet)

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
•Stellan Hamrin

Landstingsstyrelsens innovationsberedning
Ledamot
•Louhema Petteri
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Landstingsstyrelsens fastighet- och investeringsberedning
Ledamot
•Magnusson Thomas

Landstingsstyrelsens miljöberedning
Ledamot
•Amelin Kerstin

Landstingsstyrelsens beredning av bidrag till handikapporganisationerna
Ledamot
•Ortiz Venegas Pia (t.o.m. 1/1 2018)
•Louhema Petteri (fr.o.m. 1/1 2018)

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggnad av T-banan 
Ledamot
•Roxby Cromvall Gunilla

Landstingsstyrelsens Valberedning
Ledamot 
•Louhema Petteri 
Ersättare
•Kedhammar Micaela

Landstingsfullmäktiges valberedning
Ledamot
•Engel Ann Mari (efter valet)
Ersättare
•Hamrin Stellan (efter valet)

Revisorskollegiet
Ledamot
•Törngren Eva
Ersättare
•Franzén Inga-Lill 

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot
•Jörnehed Håkan
•Ortiz Venegas Pia (t.o.m. 1/1 2018)
•Wahlgren Catarina (fr.o.m. 1/1 2018)
Ersättare
•Wahlgren Catarina (t.o.m. 1/1 2018)
•Lindberg Jonas (fr.o.m. 1/1 2018)

Trafiknämnden
Ledamot
•Roxby Cromvall Gunilla
Ersättare
•Hamrin Stellan

Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning
Ersättare
•Louhema Petteri
Beredning för trafikplanering
Ledamot
•Roxby Cromvall Gunilla
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Beredning för sjötrafik
Ledamot
•Davidsdotter A Marina

Regionala Skärgårdsrådet
Ledamot
•Roxby Cromvall Gunilla
Ersättare
•Hamrin Stellan

Tillväxt- och regionplanenämnden
Ledamot
•Rasmussen Lisa
Ersättare
•Aguirre Martha

Kulturnämnden
Ersättare
•Engel Ann Mari

Patientnämnden
Ledamot
•Ulin Karlsson Elisabeth

Samverkansråd med handikapporganisationerna
Ledamot
•Ortiz Venegas Pia (avgick under året)
•Louhema Petteri (tillträdde under året)
Ersättare
•Jörnehed Håkan (avgick under året)
•Roxby Cromvall Gunilla (tillträdde under året)

Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Ledamot
•Ezdani Khan Mohibul
Ersättare
•Stenbacka Tenzakis Carita

Sjukvårdsstyrelse norr
Ledamot
•Davidsdotter Marina A
Ersättare
•Ramazani Hamid

Sjukvårdsstyrelse söder
Ledamot
•Strand Pettersen Marit
Ersättare
•Ulin Karlsson Elisabeth

Programberedningen för vårdval
Ledamot
•Rasmussen Lisa

Programberedning för äldre och multisjuka
Ledamot
•Pettersson Kerstin
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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
Ledamot
•Leymann Laila
Ersättare
•Wattsgård Jan

Jury för pris mot främlingsfientlighet
Ledamot
•Ezdani Khan Mohibul 

Regionala Etikprövningsnämnden
Ledamöter
•Franzén Inga-Lill 
•Söderfeldt Birgitta
•Leyman Laila 
•Wattsgård Jan 

Referensgrupp för nätverket hälsa och demokrati
Ledamot
•Wahlgren Catarina

Mälardalsrådet  
Ledamöter
•Davidsdotter A Marina 
•Hamrin Stellan
•Sehlin Anna (avgick under året)
•Wahlgren Catarina

Ersättare
•Ezdani Khan Mohibul 
•Ramazani Hamid
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•Rasmussen Lisa 
•Aguirre Martha

Viltförvaltningsdelegationen
Ersättare
•Davidsdotter A Marina

Kammarrätten 
Nämndemän
•Finnsjö Morgan
•Hussain Barkat
•Samuelsson Lillemor

Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndemän
•Andersson Ronny
•Arce Rodrigo
•Axelsson Berit
•Barros Ivonne
•Bodin Lola
•Brandin Tommy
•Brunnberg Hans
•Burman-Hagström Ulla-Stina
•Bysell Kajsa
•Bäckström Jan/Wallin Anna-Carin
•Börjesson Pelle
•Carlsson Maria
•Denkert Kerstin
•Edström Peder
•Ekenberg Anna
•Eklund Warnke Eva-Lena
•Engel Anne-Marie
•Ernemo Klara
•Fagerholm Kerstin
•Fontaine Kennet
•Forsberg Pia
•Franzén Ina Lo
•Grönskog Diangelo
•Henriksson Kristina
•Hellberg Åke
•Henricsson Birgitta
•Holst Wiveca
•Hoffsten Måns
•Johnell Stig
•Jonsson Helena
•Jonze Margareta
•Karlsson Kate
•Karlström Ebba Elena
•Landström Gunnel
•Lindström E Sandra
•Lundberg Eva-Lena
•Lundgren Jonas
•Lundquist Lou T
•Marteng Kjell
•Matsson Matts
•Nordegren Göran
•Nysäter Erika
•Persson Bergvall Inger
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•Rehman Babar
•Rooth Rose-Marie
•Sandström Lars-Åke
•Silverstrand Marie-Louise
•Sjöqvist Yvonne
•Stark Inger
•Strömberg Anne-Marie
•Thåström Carin
•Tärnblom Arne
•Wallin Anna-Carin
•Wallin Eva
•Wattsgård Jan
•Wiklund Lars 
 
Förvaltningsrätt i Uppsala
Nämndeman
•Spåre Anton

Svea Hovrätt
Nämndemän
•Badiali Enrico    
•Bukovac-Re Maja
•Anander Birgitta
•Celepli Sevim 
•Ezdani Khan Jabin
•Ezdani Khan Mohibul
•Laine Peter
•Lööf Martin
•Marcusson Hans 
•Murray Lena
•Nilsson Christer
•Persson Bo
•Svärd Viktor
•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 förtroen-
devalda
•Skoglund Mats
•Tärnblom Arne
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Kansliet
Jenny Norell avslutade sin tjänst som politisk sekreterare i mars. I mars anställdes också Amra 
Hasanov som pressekreterare. Marre Mayr kom i juni tillbaka från sin föräldraledighet, men 
gick återigen på föräldraledighet oktober-december. Stefan Törnsten anställdes som valarbetare 
augusti-september. Felix Bergenholtz avslutade sin anställning som pressekreterare i november.

•Felix Bergenholtz, pressekreterare (slutade i november)
•Tomas Ekman, politisk sekreterare med ansvar trafikfrågor, miljö och kultur
•Amra Hasanov, pressekreterare (började i mars)
•Marre Mayr, politisk sekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, press/sociala medi-
er (föräldraledig fram till juni, samt oktober-december)
•Jessica Nilsson, kanslichef
•Jenny Norell, politisk sekreterare med ansvar för landstingsstyrelsen (slutade i mars)
•Andrea Söderblom Tay, politisk sekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, sociala 
medier 
•Stefan Törnsten, valarbetare (augusti-september)
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Foto: Torbjörn Granrot
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