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Moderaterna vill inte ge de kommunanställda rätt till heltid 
– (S) motion avslagen i kommunfullmäktige 
På kommunfullmäktige den 18 maj avslog den 
borgerliga majoriteten en motion om att 
Sollentuna kommuns anställda ska ha rätt till en 
heltidsanställning. Genom det går 
Sollentunamoderaterna emot de signaler som 
deras partikamrater i t ex regeringen sänt ut om 
vikten att höja statusen på välfärdsarbete bl a 
genom att införa rätten till heltid. 
 
” I dag är främst vård- och omsorg bemannad med 
deltider och tillfälliga anställningar i hög omfattning. 
Detta för med sig brister i personalkontinuiteten inom 
vård och omsorg, något som framgår i den senaste 
kvalitetsbarometern. Genom att det är främst kvinnor 
som har deltids- och visstidsanställningar inom vård och 
omsorg så gör detta i praktiken är en viktig 
jämställdhetsfråga.”, sa Gunilla Hultman (S) i 
debatten 
 
” Tyvärr så valde det moderatledda alliansstyret att avslå 
motionen. Genom det så väljer de att resa upp hinder 
istället för att möjliggöra för de kommunställda att själva 
bättre påverka sin arbetstid och arbetssituation. 
Motionens förslag innebär alltså att de kommunanställda 
ges möjligheten att välja sin sysselsättningsgrad friare. 
Det handlar alltså inte om att någon ska tvingas att 
arbeta heltid.”, sa Richard Meyer (S).  

  
 
Det finns ett antal kommuner i vårt län och land 
som redan tillämpar rätten till heltid. 
Erfarenheterna från t ex Nynäshamn visar att 
det antalet tillsvidare anställningar ökat samtidigt 
som kostnader för övertid, sjukfrånvaro och 
vikarier minskat. Personalkontinuiteten har 
dessutom ökat. Nynäshamns Kommun har 
därmed sparat pengar på reformen.  
 
”Vi beklagar att majoriteten inte biföll vår motion. Om 
de hade gjort det, och därmed följt de signaler som deras 
partikamrater i t ex regeringen sänt ut, så hade de visat 
att det vill ta ett nödvändigt och förstärkt politiskt 
ansvarstagstagande för personalpolitiken. Så som det är 
nu så försöker den politiska ledningen i kommunen att 
smyga undan ansvaret för personalen.”  

 
 

Dålig måluppfyllelse och stort överskott – 
Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
maj behandlades årsredovisningen för 2010. 
Årsredovisningen visade på ett stort överskott på 
71 mkr samt på en dålig måluppfyllelse där bara 
60% av de uppsatta målen var uppnådda. 
 

”Kommunens överskott är egentligen 69 mkr högre då 
kommunen betalt en engångskostnad för nedgrävningen 
av kraftledningen”, sa kommunrevisionens 
ordförande Rolf Hagstedt (S) i debatten. 
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”Det behövs större fokus på måluppfyllelsen. I dag 
uppfylls bara 60% av de uppsatta målen. Det gör att den 
redan tidigare svaga måluppfyllelsen bekräftas”, 
konstaterade oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) i debatten. 
 
”Sollentuna Kommun har redan i flera år gjort stora 
överskott. Pengar som kunde användas till reformer eller 

skattesänkningar. Den nämnd som gör störst överskott 
är vård- och omsorgsnämnden, 8 mkr, det är pengar som 
skulle kunna använts till att höja kvaliteten i 
äldreomsorgen. I dag blir de äldre fler, hjälpbehovet ökar 
samtidigt som vård- och omsorgsnämnden gör stora 
överskott år efter år” , sa Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden. 

 
 
Konstruktiva samtal på det andra dialogmötet om 
Väsjöplaneringen 
Den 17 maj genomförde Socialdemokraterna det 
andra dialogmötet kring Väsjöplaneringen i 
Edsbergsskolans matsal. Samtalet hade främst 
om den fördjupade utredningen kring Edsbergs 
sportfälts framtid. Kommunen har tagit fram 
fyra skisser på hur området kan utvecklas. Dessa 
skisser väckte en konstruktiv dialog kring 
fördelar och nackdelar kring skisserna. 
 
Under mötet redogjordes och diskuterades också 
den omfattande trafikutredning som också tagits 
fram. Ett tredje område som lyftes fram var 
också de blå-grönastråken och andra miljöfrågor. 

 
Socialdemokraterna kommer att arrangera 
ytterliga dialogmöten under hösten. Vi 
återkommer med datum för kommande möten 
efter sommaren.  
 

 
Sol, stafett och Socialdemokrater på Stallbacken under 
Parkstafetten 
Liksom förra året anmälde vi Socialdemokrater 
ett lag till Parkstafetten. Parkstafetten hölls den 
19 maj. 4x2 km genom Edsbergsparkens 
vidunderliga miljö. Kan det vara Norra Europas 
vackraste tävlingsmiljö? 
 
Vårt lag bestod av Inga-Lisa Nymann (äldste 
deltagaren och vilken kraftkvinna), Budhdeo 
Sharma (lyckad värvning), Freddie Lundqvist 
(snabbaste kommunalrådet) samt Erik Isaksson 
(yngst och snabbast i laget) sprang ihop en tid på 
40,37 min. Vi kom inte först men heller inte 
heller sist.  
 
Vi hade dessutom ett tält uppställt där ballonger, 
festis, enkäter mm delades ut i en strid ström. 

  
Soligt väder, vinst i dragningen för lag som 
deltagit samt härligt humör gör att vi kommer 
igen nästa år. 

 

 
 


