
Nu ger (M) ännu mer utrymme för vårdbolagen i 
äldreomsorgen – nu införs LOV 
Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 13 december beslutade den moderatledda 
majoriteten att inför LOV, lagen om 
valfrihetssystem inom särskilt boende inom 
äldreomsorgen. (S) motsatte sig detta. 
 
”Kvalitetsbarometern som Blekinge FOU genomför i 
Sollentuna sedan 2006 pekar på en rad brister inom 
äldreomsorgen i Sollentuna inom särskilt boende. Inom 
områden som kontinuitet, självbestämmande och social 
samvaro och aktiviteter har Sollentuna kommun som 
helhet en tveksam kvalitet. Vi tror inte att man höjer 
kvaliteten och kommer åt problemen inom våra särskilda 
boenden genom att införa LOV. För oss är de äldres 
möjlighet att påverka vardagen viktigare än att stora 
vårdföretag kommer och väljer äldre. Med LOV ger man 
vårdföretagen mer makt över äldreomsorgen”, säger 
Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
”Majoriteten blundar också för att beslutsunderlaget 
pekar på flera problemområden om man inför LOV 
inom särskilt boende. Bl.a kommer kostnaderna att öka.  
Dels ökar kostnaderna i samband med uppföljning. Dels 
kan nämnden få högre kostnader för tomma platser. Vi 
anser att man kan använda dessa pengar till att  

 

 
förbättra omsorgen istället.”, säger Richard Meyer 
(S). 
 
”Den moderatledda majoriteten vill nu att nybyggnation 
av särskilda boenden ska överlåtas till den privata 
marknaden. Och att man bara skulle köpa enstaka 
platser på det boendet. Det skulle innebära att 
kommunen helt avhänder sig ansvaret för att det finns 
tillräckligt med platser på särskilda boenden för de äldre 
i Sollentuna”, avslutar Richard Meyer (S).  
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På kommunstyrelsens 
arbetsutskott drev den 
moderatledda majoriteten ett 
förslag som lägre lön för 
ungdomar som anställs i 
kommunen. Majoriteten vill 
ha särskilda ungdomsavtal 
som skulle göra att unga får 
upp till 25% lägre lön än 
andra anställda. (S) yrkade 
naturligtvis avslag på detta 
förslag.  

På vård- och 
omsorgsnämndens 
sammanträde i veckan så 
beslutade nämnden att 
genomföra fler 
kvalitetskontroller i 
äldreomsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På torsdag den 22 december 
flyttar oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) för 
sista gången i år sin 
arbetsplats till Balders i 
Sollentuna Centrum. Han 
sitter där mellan kl. 13-17. 
Första tillfället nästa år blir 
den 19 januari. Passa på och 
gå dit på torsdag och dela 
med dig av dina tankar om 
hur Sollentuna kan bli en 
ännu bättre kommun! 
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Första spadtaget taget för utbyggnad av VA och cykelväg 
till Södersätra 
Onsdagen den 14 december togs första 
spadtaget för utbyggnaden av vatten och avlopp 
samt en cykelväg mellan Edsberg och 
Södersätra. Utredningsarbetet med att bygga ut 
Vatten och avlopp till Södersätra inleddes redan 
2002 
 
En av dem som var med och tog det första 
spadtaget var det Socialdemokratiska 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist. I sitt tal i 
samband med det första spadtaget togs sa 
Freddie Lundqvist bl a att detta kan ses som 
början på utbyggnaden av Väsjöområdet även  
om det är långt kvar till första byggstart.  

 
Han betonade också att utbyggnaden av VA-
nätet också bidrar till att skapa ett långsiktigt 
hållbart VA-nät även i Edsberg och Sjöberg. 
 
Kontakta gärna:  
freddie.lundqvist@sollentuna.se   

 

(M) stressade av äldreomsorgs debatt – vill ge utförarna 
mer pengar under löpande avtalsperiod 
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 
veckan ville majoriteten införa incitament för att 
vårdbolagen ska göra sitt jobb bättre, d v s ge 
mer pengar än vad som reglerats i de 
upphandlade avtalen. De vill också utreda 
möjligheten att införa incitamentsupphandlingar. 
 
”Vi anser inte att det rimligt att utreda ytterligare 
varianter på upphandlingsunderlag innan vi har skaffat 
oss tillräckliga kunskaper och erfarenheter av de 
upphandlingar som hittills har genomförts i kommunen 
samt tagit fram en verkningsfull strategi för uppföljning 
av de avtal vi har ingått.”, säger Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden i en 
kommentar 

”Vi anser inte heller att de befintliga 
verksamhetsutövarna skall ha ekonomiskt stöd för att 
öka kvaliteten i verksamheten.  Vi utgår ifrån att 
avtalet innebär en god kvalitet på verksamheten. Om inte 
den avtalade kvaliteten uppnås betyder det att avtalet inte 
följs och tillkommande kostnader skall då bäras av 
vårdföretaget. Genom sitt agerande erkänner majoriteten 
att upphandlingarna och avtalen inte håller måttet.”, 
säger Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se
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