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

 

Jobb, barn och livskvalitet nyckelord på väg mot framtiden  
I sitt inledningsanförande under 
kommunfullmäktiges budgetmöte den 16 
november presenterade oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) huvuddragen i det 
Socialdemokratiska budgetalternativet. Han 
pratade bl a om vår politik för jobb, barn och 
livskvalitet i Sollentuna. Något av det han sa var 
följande: 
 
”Sollentuna är en fantastisk plats att leva på. 
Sollentunabor lever ändå i olika världar, där klyftorna 
ökar. Även här i en Sveriges rikaste kommuner med en 
av landets rikaste befolkningar så lever runt 1000 barn i 
vad som kan definieras till som barnfattigdom. Så kan 
det inte fortsätta. Alla barn ska ha rätt till bra dagar”,  
 
”Jobb är grunden för att man ska kunna försörja sig 
själv och sin familj, men också för att känna sig behövd. 
Även om den totala arbetslösheten sjunker i Sollentuna 
så biter sig både ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten 
bland utrikesfödda fast på en högre nivå. Under hösten 
har också SKL presenterat en öppen jämförelse kring 
företagsklimatet i kommunen. Sollentuna hamnade i den 
på plats 95 bland de deltagande kommunerna”. 

 
”Vi är ofta ute och samtalar med Sollentunaborna. Vi 
får in en rik flora av synpunkter. Vi har fått bekräftat 
att de flesta Sollentunabor trivs väldigt bra här i vår 
kommun. Det man särskilt uppskattar i Sollentuna är 
närheten till natur och grönområden och de goda 
kommunikationerna. Några andra synpunkter vi fått är 
att många upplever områdena kring pendeltågsstationerna 
som skräpiga samt en oro över att servicen i de lokala 
centrumen glesas ut.” 
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”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
I fjolårets budgetdebatt så 
röstade den moderatledda 
majoriteten emot att 
jämställdhet ska prägla all 
kommunal verksamhet. Nu 
hade de bytt åsikt och tyckte 
att jämställdhet ska fortsätta 
att prägla all kommunal 
verksamhet. Hur ska de ha 
det? Fortsätta innan det 
börjat? 
 

(FP) kunde inte bestämma sig 
vad som var viktigast för att 
få till bra fastighetsunderhåll i 
kommunens skolor. I dag är 
arbetsmiljön ifrågasatt bl a av 
en tillsyn från miljö- och 
byggnadsnämnden. Den 
tidigare ansvariga för 
fastighetsfrågorna sa att 
pengar var viktigaste. Den 
nuvarande tyckte bättre 
rutiner för underhåll. Vad 
säger den nye ordföranden 
som tillträder vid årsskiftet? 

Bättre profilering av 
Sollentuna vid 
kommungränsen,  
uppdrag om att se över 
sommaröppna fritidsgårdar 
samt utredning om inrättande 
av barnbokslut var några av 
de socialdemokratiska förslag 
som majoriteten helt eller 
delvis biföll under 
budgetfullmäktige.
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Färre barn i barngrupperna och kompetensutveckling för 
lärare ger bättre förskola och skola för alla barn
I sitt inledningsanförande i debatten om barn- 
och ungdomsnämndens budget så informerade 
(S) gruppledare Anna Vikström om (S) 
budgetförslag. 
 
”Det är roligt att Sollentuna skolors resultat har 
förbättrats totalt sett. Andelen barn som fått godkänt i 
alla ämnen har ökat och det är en viktig utveckling. 
Samtidigt får dessa framgångar inte osynliggöra behov av 
förbättringar på andra områden..” 
 
”I förskolan har Sollentuna en mycket låg andel 
högskoleutbildade på 40%. Vi yrkar att en målsättning 
ska vara att uppnå riksgenomsnittet på 54 % för att 
kunna tillämpa den nya läroplanen. En kvalitetsfaktor 
för förskolan är vidare barngruppernas storlek och 
sammansättning.  I Sollentuna är andelen 
småbarnsavdelningar med 17 barn eller fler 24% enligt 
den senaste mätningen och vi vill att detta ska minska 
till dess inga så stora grupper finns kvar. Det är 
styrningen som brister för att detta ska uppnås. Det 
duger inte att HOPPAS på att grupperna ska minska 
– det behövs en tydlig strategi.” 
 

 
”Det finns oroande mönster som är tydliga och 
genomgående vad gäller resultatskillnader, även i 
Sollentuna skolor. Andelen elever som får godkänt i alla 
ämnen visar en mycket stor spridning och varierar från 
60-100%.  Likaså visar meritvärdena i betygen en 
mycket stor spridning, med ungefär hälften av skolorna 
under 230 och hälften över 240. En satsning på 
lärarnas kompetens är en mycket viktig åtgärd.”  
 
Kontakta gärna: 
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Fler händer i vården och rätt till heltid ger bättre 
äldreomsorg 
I debatten om vård- och omsorgsnämnden så 
lade Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden tyngdpunkten i sitt anförande 
på kvaliteten i äldreomsorgen. 
 
”Det finns en rad olika nationella 
kvalitetsundersökningar som görs inom äldreomsorgen. 
Där man mäter kors och tvärs olika parametrar. Utan 
jag tänker använda mig av den lokala som vi har använt 
i kommunen under flera år, kvalitetsbarometern. Den 
visar egentligen på två områden där Sollentuna behöver 
förbättra sig ganska rejält. Det är inom kontinuitet och 
social samvaro. Som vi socialdemokrater ser det är detta 
områden där det behövs fler händer inom äldreomsorgen. 
Den personalstyrka som finns räcker helt enkelt inte till. 
Våra fyra miljoner är ett första steg i den riktningen. Ett 
annat steg i den riktningen är att erbjuda de anställda i 
kommunen heltid” 
 
”I Sollentuna har vi många utförare med många olika 
avtal inom äldreomsorgen och LSS verksamheten. 
Uppföljning av dessa avtal är en viktig del av. 

  
Vi behöver ständigt utveckla våra metoder för 
uppföljning. Detta för att våra innevånare får den vård 
och omsorg som de har rätt till. Samt att vi använder 
Sollentunabornas skattekronor effektivt. Nu är 
kvaliteten på Caremas äldreomsorg uppmärksammats 
frågade jag på nämndens senaste sammanträde om inte 
kommunen skulle göra en särskild granskning på det 
boende som Carema driver i Sollentuna. Det tyckte inte 
majoriteten.” 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@politik.sollentuna.se  

 


