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Sollentuna kommun ska gå före för rättvisa villkor – tycker 
(S), men inte majoriteten 
På fullmäktige behandlades en motion från 
Socialdemokraterna om Sollentuna kommun ska 
bli en ”Fair Trade City”. I motionen beskrivs att 
det första steget ska vara att ändra kommunens 
upphandlingsreglemente för att kunna ställa 
etiska och sociala krav. 
 
”Modellen för att bli Fair Trade City bygger på att 
kommunen går före och visar vägen men att företag, 
föreningsliv och andra intressenter i kommunen är med i 
processen”, sa Swapna Sharma (S) i debatten.  
 
”Majoriteten har uppenbarligen inte tagit reda på hur det 
ska gå till innan de skrivit sitt svar.”, sa Swapna 
Sharma (S) i debatten.  
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”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 
beslutade om att införa en ny 
mål- och budgetprocess. Den 
mest påtagliga skillnaden blir 
att budgetfullmäktige flyttas 
från november till juni. De 
olika stegen i processen 
kommer också att förändras. 
 

 (SP) blir allt mer av ett 
enfrågeparti. De får in Väsjön 
i snart sagt alla ärenden. Nu 
lyckades de få en 
interpellation fiskarna i 
kommunens sjöar till att 
handla om hur eventuella 
gifter i Väsjön skulle kunna 
påverka muddringen av sjön i 
samband med att den ska 
restaureras för att hindras att 
växa igen. 

Den ordförande som är 
populärast att interpellera just 
nu är plan- och 
exploateringsutskottets 
ordförande. I december 
kommer han att få svara på 
minst sex interpellationer. 
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När blev det förbjudet att skicka brev och uppvakta 
regeringen?
Kommunfullmäktige behandlade en motion om 
att kommunen skulle ge Sveriges kommuner och 
landsting samt riksdagens tillkänna att 
kommunen önskar en moderniserad lagstiftning 
för offentlighetsprincip och meddelarfrihet inom 
de skattefinansierade verksamheterna. 
Majoriteten avslog motionen och oppositionen 
yrkade bifall till motionen. 
 
”Det märkvärdiga är majoritetens yrkande. Det 
hänvisar till att frågan behandlats i riksdagen. Sedan 
när får vi inte yttra oss om frågor för att de behandlats i 
riksdagen ”, sa oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) i debatten. 
 
”Sedan blir det ännu konstigare. När de skriver att 
lagstiftningen för närvarande inte medger det 
motionärerna yrkar. Sedan när blev det olagligt att 
skriva eller brev eller uppvakta regeringen? Det har den 
här kommunen gjort många gånger förr.”, sa Freddie 
Lundqvist (S) i debatten. 
 

 
”Motionens innehåll är allvarlig. Meddelarskyddet gäller, 
men inte förbundet att eftersöka källor. Kommunen har 
idag en stor andel av sin verksamhet utlagd på 
entreprenad som då inte omfattas. Jag vet att det finns 
många anställda i de verksamheterna som inte vågar 
påtala brister på sin arbetsplats”, sa Freddie 
Lundqvist (S) i debatten. 
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”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
När kommunfullmäktige 
behandlade delårsrapporten 
över kommunens ekonomi 
och verksamhet konstaterade 
oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) att 
måluppfyllelsen sjunkit. Den 
redan tidigare låga 
måluppfyllelsen där runt 2/3 
av målen uppfylldes har nu 
sjunkit till cirka hälften. Han 
hoppades att den nya 
budgetprocessen kan bidra till 
bättre måluppfyllelse 

I en interpellationsdebatt om 
inrättande av ett 
samordningsförbund för 
rehabilitering tillsammans 
med landstinget och berörda 
myndigheter konstaterade 
Kjell Ekdahl (S) och Stina 
Bergman Ericsson (S) att 
kommunen inte tagit några 
initiativ sedan en motion (S) 
bifölls 2008. Detta trots att 
flera landstingspolitiker är 
från Sollentuna däribland 
landstingsstyrelsens 
ordförande och norra 
sjukvårdsstyrelsens 
ordförande. 

På kommunfullmäktige dagen 
passade såväl 
oppositionsrådet Lundqvist 
och kommunalrådet Lithborn 
på att fylla år. De bjöd 
kommunfullmäktige på tårta 
och blev uppvaktade med 
skön sång av 
fullmäktigekollegorna. 
 

 


