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Hög svansföring och brist på insikt från ansvarig 
ordförande i fullmäktiges debatt om arbetsmiljön i 
Sollentunas skolor 
Vid en interpellationsdebatt i 
kommunfullmäktige den 21 september om 
arbetsmiljön i Sollentunas skolor så svarade 
trafik- och fastighetsnämndens ordförande Maria 
Bergström (FP) på våra frågor med hög 
svansföring och brist på insikt om de brister som 
finns i Sollentunas skolor. 
 
”Alla skolelever i Sollentuna har rätt till en bra 
arbetsmiljö. Det finns många exempel på allvarliga 
brister Det krävs en haverikommission som ser på 
fastighetsfrågorna brett”, sa Anna Vikström (S) i 
debatten.  
 
”I juni 2010 behandlade KF en motion om långsiktiga 
underhållsplaner för kommunens fastigheter. En motion 
som skrevs 2004. När motionen legat till sig i nästan 
sex år så besvarades den med att 3 åriga 
underhållsplaner upprättades 2010 och arbetet med en 
tioårig plan pågår. Det tog alltså då sex år för 
majoriteten att inse vad som var nödvändigt. Då trodde 
jag i min enfald att nu borde väl 10 åriga  
underhållsplanen vara klar. Men så läser jag i svaret på 
interpellationen att 10 års planen fortfarande är under 
framtagande”, sa Roger Sjöberg (S) i debatten.  

 
”Det är allvarligt när en nämndordförande samtidigt 
säger sig ha en aktionsplan, men ändå inte veta varken 
vilka åtgärder som behövs eller vilka ekonomiska 
resurser som krävs eller om hon kommer få dem i 
budgeten för nästa år. Vi ses i budgetdebatten Maria 
Bergström”, sa Roger Sjöberg (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  
roger.sjoberg@sollentuns.se  

  

Blir det några hyresrätter byggda efter 2013? – Nya 
ägardirektiv för Sollentunahem behandlade 
Kommunfullmäktige antog den 21 september 
nya ägardirektiv för Sollentunahem. (S) hade där 
ett förslag om en offensiv för hyresrätten 
innehållande både nybyggnation och renovering.  
 
”Vi står för en tydlig offensiv för hyresrätten. Majoriteten 
vänt sig något åt rätt håll, men står i stort still. Det finns 
några tydliga konfliktpunkter. Det handlar främst om 
synen på nybyggnation och ombildning”, sa 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist i debatten. 
 
”Sollentunahems nybyggnadsplaner tar i stort slut runt 
2013. Ett slagkraftigt bostadsbolag behöver 

kontinuerligt bygga nytt. Det har vi förslag kring. 
Sollentunahems moderata ordförande bekräftar att listan 
på nybyggnadsprojekt snart är slut”, sa Freddie 
Lundqvist (S). 
 
”När det gäller ombildning så vill vi se en mer 
marknadsmässig värdering och öka rättssäkerheten i 
ombildningsprocessen”, sa Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 
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Sollentuna kommun ska jobba för hållbar jämställdhet, 
men är majoritetens mål ökad jämställdhet eller att få 
ekonomiskt bidrag? 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 
september att Sollentuna kommun ska ansluta 
sig till ”Den Europeiska deklarationen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå – 
hållbar jämställdhet”. Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, kommer att fördela ut ett 
ekonomiskt bidrag till de kommuner som 
ansluter sig. Det finns dock inga inbyggda 
sanktioner mot de kommuner som inte följer 
deklarationen. 
 
”Vi är glada att Sollentuna ansluter sig till 
deklarationen. Jämställdhet handlar om rättvisa”, sa 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i 
debatten. 
 
”Det är bra att den moderatledda majoriteten nu tycks ta 
jämställdhet på allvar. Tidigare har de röstat för förslag 
som minskat jämställdheten, som införande av 
vårdnadsbidrag, eller röstat nej till (S) förslag om ökat 
jämställdheten, t ex om rätten till heltid”, sa Gunilla 
Hultman (S) i debatten. 
 

”När man läser deklarationen så ser man att den 
innebär stora förpliktelser. Jag blir lite rädd när jag hör 
majoritetens företrädare i debatten. Tänker de verkligen 
jobba för att öka jämställdheten eller är det de 
ekonomiska bidragen de är ute efter? Vi kommer att 
följa utvecklingen med stort intresse”, sa Freddie 
Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 
gunilla.hultman@hotmail.com  

”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Det blir ett inriktningsbeslut 
om den fortsatta planeringen 
av området runt Edsbergs 
sportfält under november 
2011. Det lovade plan- och 
exploateringsutskottets 
ordförande Thomas 
Ardenfors (M) i sitt svar på 
en enkel fråga från 
Socialdemokraten Roger 
Sjöberg. 
 
Synpunkterna från vårens 
dialog kommer att 
presenteras för plan- och 
exploateringsutskottet den 11 
oktober. 

Sollentunapartiet bekräftade 
genom sitt agerande på 
kommunfullmäktige att de 
bytt åsikt kring 
bostadsrättsombildning. De 
gick på val för ett år sedan på 
att säga nej till ombildningar 
enligt majoritetens modell. 
Nu bröt de mot sitt vallöfte 
och anslöt sig istället till 
majoriteten modell, utan att 
förklara varför. 
 
Kan det vara så att (SP) 
desperat vill ingå i 
majoriteten? 

Det i media omdiskuterade 
förslag till ny 
kommunikationspolicy 
återremitterades, utan till 
större debatt, till 
kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. 
 
Den rödgröna oppositionen 
föreslog att 
kommunfullmäktige skulle 
göra ett skriftligt medskick i 
återremissbeslutet om att det 
slutliga förslaget på inget sett 
får uppfattas utmana det 
lagstadgade meddelarskyddet. 
Majoriteten avslog detta. 
 

 


