
 

Snart finns det inga heltidstjänster kvar inom kommunens 
äldreomsorg med Majoritetens sparpaket på SOLOM 
I delårsrapporten över kommunens ekonomi 
framkommer det att den kommunala utföraren 
av bl a äldreomsorg SOLOM går med stora 
underskott. Underskott som till betydande del 
beror på att kommunen ändrat ersättningen till 
äldreomsorgen. SOLOM måste nu spara. 
 
”Vi har fått signaler på att en effekt av sparpaketen 
kan bli att det inte finns några heltider kvar inom 
SOLOM. Det är helt fel utveckling. Vi borde istället gå 
mot att alla erbjuds rätt till heltid”; säger Richard 
Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden i en kommentar.  
 
”Det främsta skälet för SOLOM:s underskott är 
kommunens ersättningsnivåer. Jämförelser visar t ex att 
SOLOM får lägre ersättning för Gillbogården än vad 
privata utförare fått för jämstora äldreboenden. 
Ersättningen för hemtjänsten höjdes nyligen, tidigare var 
den för låg och modellen missgynnade stora aktörer så 
som SOLOM”, säger Richard Meyer (S) i en 
kommentar. 

 
”Vi föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde i 
veckan föreslog vi att resultatkravet på SOLOM på 2 
mkr tas bort för 2011 i syfte att säkerställa en bra 
arbetsmiljö och möjlighet till heltid i äldreomsorgen. 
Majoriteten avslog då vårt förslag”, säger Richard 
Meyer (S) i en kommentar och avslutar: 
 
”SOLOM måste få villkor som gör 
verksamhetsutveckling möjligt. Verksamhetsutveckling 
kostar pengar och arbete vilket kräver en 
verksamhetsvolym som ger tillräckliga förutsättningar.” 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se

 

(M)ajoriteten backar stolt in i framtiden – (S) 
kommenterar majoritetens budgetförslag 
Den 6 oktober presenterade den moderatledda 
majoriteten i Sollentuna övergripande sitt 
budgetförslag på en träff i Arena Satelliten. Det 
kompletta budgetförslaget presenteras inom 
några dagar.  
 
”Det var en stolt majoritet som inte kunde hålla igen 
lovorden över sin egen budget, men det är inte så svårt att 
göra en budget när de ekonomiska förutsättningarna är 
goda och man har 189 miljoner kr mer än i fjol att 
fördela”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S). 
 
”Vi känner igen en hel del av de förslag som vi 
Socialdemokrater drivit i många år. Förslag som 
majoriteten då har röstat ner. Det handlar bl a om höjt 

stöd till föreningslivet och nödvändiga investeringar i 
kommunens fastigheter och i vägunderhållet”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
  
”I stort kan man alltså säga att majoriteten väljer att 
backa in i framtiden. De utnyttjar det goda ekonomiska 
läget till att göra länge uppskjutna satsningar”, säger 
Freddie Lundqvist i en kommentar ”Vi kommer 
att presentera Socialdemokratiska budgetalternativ den 
26 oktober och jag kan redan nu utlova en tydlig 
satsning på barns uppväxtvillkor i vårt 
budgetalternativ”. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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(S) vill ge barn möjligheter, (M)ajoriteten satsar på 
administration och inköp  - (S) förslag till att använda 
kommunens överskott avslagna 
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 
den 5 oktober beslut om att använda outnyttjade 
medel i kommunstyrelsens pott och riktlinjer för 
hur överskottet ska användas utöver att 
värdesäkra kapitalet. 
 
”Vi välkomnar att majoriteten nu väljer att använda 
överskotten i verksamheten istället för att lägga dem på 
hög”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist 
(S) i en kommentar. 
 
”Vi ville att pengarna skulle användas till att jämna ut 
barns möjligheter och till att säkerställa bra arbetsmiljö i 
äldreomsorgen. Den moderatledda majoriteten valde att 
lägga i stort alla pengar på administration, 
ombyggnationer och inköp. Vi vet att det finns 
kommunala verksamheter som behöver kapitaltillskott 
för att upprätthålla en bra verksamhet. Tyvärr avslog 
majoriteten våra förslag”, säger Freddie Lundqvist 
(S) i en kommentar. 

 
”Vi föreslog att minst 3,5 miljoner kr av kommunens 
överskott avsätts till en barnmöjlighetsfond. Syftet med 
det är att jämna ut barns möjligheter. I dag finns det mer 
än 1000 barn i Sollentuna som definieras leva i 
fattigdom. Vi föreslår att skolor och föreningar kan söka 
medel ur fonden för att använda till inköp av utrustning, 
bidrag till utflykter m m. Vi ville också avsätta 1,5 
miljon kr till ett kulturaktivitetsbidrag som hade gjort 
att alla barn kunde mött levande kultur redan under 
återstoden av detta år ”, avslutar Freddie Lundqvist 
(S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
När Sveriges kommuner och 
landstings (SKL):s öppna 
jämförelser om 
företagsklimatet i kommunen 
behandlades på 
kommunstyrelsen i veckan 
medgav majoriteten att 
kommunens näringslivspolicy 
behöver förnyas. 

I veckan var det sista dag för 
att lämna in synpunkter 
under utställningen över 
översiktsplanen. 
Socialdemokraterna har 
lämnat in ett yttrande. Våra 
förslag i sammandrag finns 
med i en bilaga till veckans 
”Sollentuna Tidning”.

Trafik- och 
fastighetsnämnden har inte 
heller den här månaden 
miljö- och 
byggnadsnämndens 
tillsynsrapport på 
dagordningen på sitt 
sammanträde.

 
I detta 
nummer 
medverkar

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

    
Richard Meyer Berit Forsberg Freddie 

Lundqvist 
Joakim Jonsson 

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna           
 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  
 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist   
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
 


