
 

Det är olämpligt att kommunen upphandlar tjänster av 
ledande moderatpolitiker 
Sollentuna Kommun har nyligen upphandlat 
evenemangstjänster,  b la arrangerande av de 
olika ”Mässor” som kommunen genomför. Det 
bolag som vann upphandlingen ägs av en 
ledande moderat kommunpolitiker, plan- och 
exploateringsutskottets ordförande. 
 
”Vi har i diskussioner med den politiska majoriteten 
sagt ja till att en upphandling ska genomföras för dessa 
tjänster”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) . ”Detta skedde under våren 2011 
sedan vi bl a påtalat att det är olämpligt att en ledande 
politiker ansvarar för genomförande av ”mässor” Det var 
på gränsen redan förra mandatperioden då han arbetade 
som politisk sekreterare.” 
 
”När vi sa ja till upphandling så utgick från att 
majoritetens moraliska kompass var sådan att man 
skulle inse det olämpliga i att en ledande 
majoritetspolitiker också utför konsulttjänster åt 
kommunledningen. Genom det blandas olika roller ihop 

och jäv kan uppstå. Ansvaret för detta ligger på 
kommunstyrelsens ordförande säger Freddie 
Lundqvist (S). 
 
”Upphandlingar där ledande kommunpolitiker har 
privata intressen borde naturligtvis avgöras av 
kommunstyrelsen och inte av kommundirektören., säger 
Freddie Lundqvist (S) och avslutar: 
 
”Det finns också detaljer i fram för allt hur 
upphandlingen redovisats som inte är bra. Det tog två 
månader för kommunledningskontoret att registrera 
ärendet. I ett så poliskt känsligt ärende som detta kan 
misstag som dessa leda till att det kan uppfattas som att 
kommunledningen vill dölja detaljer i upphandlingen”.  
 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

  

Hur arbetar ni för att få blandade upplåtelseformer i 
kommundelarna?  – (S) frågar majoriteten 
I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
står följande: 
 
”I samband med nyexploatering eftersträvas en blandning 
av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, det ger 
variation och skapar förutsättningar för social 
integration. ” 
 
Det är formuleringar som ger en bild av att det 
är ett viktigt mål för kommunen att det skulle 
råda blandade upplåtelseformer, men så är det 
inte. Under senare år har en majoritet av det som 
byggts varit bostads- och äganderätter till detta 
ska läggas att andelen hyresrätter också minskat 
genom att de ombildats till bostadsrätter.  
 
Mot bakgrund av ovanstående frågar Sven 
Hovmöller och Freddie Lundqvist följande: 

 

� Hur arbetar Ni för att uppnå blandade 
upplåtelseformer i kommundelarna? 
Sker detta i planläggningsskedet? 

� Är Ni nöjda med fördelningen mellan 
äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt i 
dag? 

� Kommer Sollentunahem att erbjudas 
markanvisning på kommunens mark i 
Väsjöområdet för att bygga hyresrätter 
där? 

� Arbetar Ni aktivt för att privata 
fastighetsbolag ska bygga hyresrätter? 

 
Kontakta gärna: 
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Vi sätter barnen och barnens livsvillkor i centrum  
Sollentuna är en fantastisk plats att leva på, men 
samtidigt kan man leva i olika världar i vår 
kommun. Vi kan se att klyftorna ökar. Rädda 
Barnens kartläggning visar att cirka 1000 barn 
lever i familjer som saknar tillräckliga inkomster 
för att täcka sina nödvändiga utgifter. Alla barn 
ska ha rätt till bra dagar och till glädje.  
 
I vårt budgetförslag har vi satt barnen och 
barnens livsvillkor i centrum. Vi lägger ett brett 
paket för barns livsvillkor. Vi föreslår där bl a 
inrättande av en barnmöjlighetsfond. Syftet med 
det är att jämna ut barns möjligheter. Vi föreslår 
att skolor och föreningar kan söka medel ur 
fonden för att använda till inköp av utrustning, 
bidrag till utflykter m m. 
 
Vi vill också öka barns möjligheter till aktiviteter 
på sommarlovet. Vi vet att det finns familjer som 
inte kan göra semesterresor eller har råd att låta 
barnen åka på ridläger eller fotbollscuper. För att 

garantera fler barn ett bra sommarlov så lägger vi 
pengar på sommaröppna fritidsgårdar och stöd 
till föreningar som driver ”kollo”-verksamhet  
 
Skolan är central för barnen. Det handlar om bra 
lärare och undervisning, men också om 
arbetsmiljön. Arbetsmiljön i Sollentunas skolor 
är långt ifrån bra på alla ställen. Vi lägger därför 
mer pengar både på fastighetsunderhåll på 
kortare sikt och på fastighetsinvesteringar så att 
kommunen kommer i kapp och kan garantera 
barnen bra arbetsmiljö i skolan. 
 
Alla barn ska ha rätt att känna sig delaktiga och 
viktiga i vårt samhälle, för det är barnen som är 
vår framtid. Alla barn ska ha rätt till bra dagar! 
 
Freddie Lundqvist (S) Oppositionsråd 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På vård- och 
omsorgsnämndens 
sammanträde i veckan 
frågade (S) om kommunen 
tänker göra någon särskild 
tillsyn på Carema 
verksamheter i Sollentuna 
med anledning av medias 
granskning av bolaget. 
Majoriteten sa att någon 
särskild tillsyn inte var aktuell 
för att Carema sköter sig så 
bra.

Sollentunas befolkning 
fortsätter att öka. Vid 
septembers utgång bodde det 
65 678. Det är 367 personer 
fler än vid halvårsskiftet  
 

På onsdag inträffar 
kommunpolitikernas 
”julafton”. Då ska nämligen 
kommunens budget för 2012 
debatteras och beslutas. 
Mötet börjar 9.00 och håller 
på i en så där 12 timmar.  
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Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna           
 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  
 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist   
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
 


