
- Att minska de växande klyftorna är den viktigaste 
utmaningen inför 2012 – Freddie Lundqvist summerar 2011 
och blickar fram mot 2012 
Några dagar före jul så träffar vi 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist i hans 
julpyntade tjänsterum högt uppe i 
Turebergshuset. Medan vi smakar på knäck och 
ischoklad så svarar Freddie på frågor om året 
som snart gått och sina tankar inför nästa år. 
 
Hur har (S) i Sollentuna förändrats sedan 
valförlusten 2010? 
- Vi började med att analysera hur vi arbetat tidigare och 
antog sedan en tydlig handlingsplan för att förändra våra 
arbetsformer både internt och externt. Den viktigaste 
punkten är att vi prioriteter samtalen med 
Sollentunaborna ännu mer. Jag har därför flyttat min 
arbetsplats till ”Balders” i Sollentuna Centrum varje 
torsdagseftermiddag då jag finns tillgänglig för 
Sollentunaborna.  Vi har också jobbat mycket med att 
förbättra vår information. ”Sollentuna Tidning” är en 
viktig del i detta! 
 
Hur har (S) rikspolitiska turbulens påverkat 
(S) i Sollentuna? 
- Det är klart att turerna kring partiledarskiftet i våras 
och nu i höst kring Håkan Juholt har påverkat oss 
negativt både opinionsmässigt och även motivationen. Jag 
tycker ändå att vi här i Sollentuna har lyckats hålla ett 
hyggligt högt tempo och gott humör. 
 
Vilka är de viktigaste händelserna i 
Sollentunapolitiken under året? 
- Antagandet av de första detaljplanerna för 
Väsjöområdet är säkert de beslut som på sikt kommer 
att vara mest minnesvärda under 2011. En annan fråga 
som engagerat är den bristfälliga arbetsmiljön i våra 
skolor p g a en långvarigt eftersatt fastighetspolitik. 
Internt i kommunpolitiken har arbetet med den nya 
budgetprocessen tagit tid. Vi har också haft en liten 
skandal sedan kommunen upphandlat en ledande 
moderatpolitiker att genomföra kommunens mässor.  
 
Hur har bytet av kommunstyrelse 
ordförande och flera borgerliga gruppledare  

 
påverkat Sollentunapolitiken under det 
gångna året? 
- Douglas Lithborn är mer av förvaltare än nyskapare. 
Han är noggrann och diskuterar ärenden innan beslut. 
Till detta ska vi lägga att de två andra nya borgerliga 
gruppledarna är intresserade att profilera sig själva och 
sina partier. Det gör att majoritetens arbete inte riktigt 
fungerat riktigt gnisselfritt.  
 
Hur märks det att (M) nu vid årsskiftet har 
styrt Sollentuna i 32 år? 
- Det är uppenbart att de börjar få slut på idéer och 
förvaltar mest makten. De är självsäkra och påminner 
om feta katter som vaggats in i en övertygelse om att de 
inte behöver ansträng sig så mycket för att vinna val.  
 
Vad ser du som de stora utmaningarna i 
Sollentuna under 2012? 
- Det finns många. Men tre som jag kommer att lyfta 
fram under 2012 är kvalitet och kontroll i 
äldreomsorgen. De rapporter som kommer från 
Sollentuna och andra kommuner om hur det står till i 
äldreomsorgen är oroande. Den andra handlar om att 
trafik- och fastighetsnämnden måste börja prestera. Det 
handlar både om trafiken, vi börjar få trafikinfarkter på 
sina håll i kommunen, men även när det gäller 
fastigheterna där det krävs bättre fastighetsunderhåll. 

 
Den tredje och kanske viktigaste utmaningen handlar om 
att minska de växande klyftorna mellan 
Sollentunaborna. Det är en utmaning som sträcker sig 
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över många områden som skolpolitik, bostadspolitik och 
arbetsmarknadspolitik.  
 
Har du något löfte till Sollentunaborna inför 
2012? 
- Jag och mina partikamrater kommer att vara ute ännu 
mer och prata med Sollentunaborna det är då vi slipar 

våra argument så att vi kan vara ännu skarpare i vår 
granskning av majoriteten och i de förslag vi lägger. Det 
handlar både om att samla in åsikter, testa av tankar 
och föra ut vad vi gjort. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

Majoriteten vill låta unga jobba till 25% lägre lön än andra 
kommunanställda 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde förra veckan lade majoriteten ett 
nytt ärende på bordet om att införa lägre lön för 
personer under 25 år.  
 
”Vi röstade självklart emot förslaget om att specifika 
ungdomsavtal ska tas fram för anställda i Sollentuna 
kommun. Avtal som kan ge unga under 25 år upp till 
25% lägre lön. Det finns inget som visar att 
lönesänkningar per automatik leder till fler 
anställningar. Det tenderar snarare till uppmuntra till 
trixande med anställningar och att ungdomar med en 
svag ställning på arbetsmarknaden får betala för det.”, 
säger Anna Vikström vice gruppledare (S) i en 
kommentar. 
 
”Med majoritetens förslag finns det en risk att man 
etablerar en låglönemarknad för ungdomar. Där unga får 
stå med mössan i handen och be om ett jobb som de får 
lägre lön för än en äldre arbetskamrat med likvärdiga 

förutsättningar. Lönesänkningar är fel väg att gå. Det 
finns andra sätt att ge ”morötter” att anställa unga utan 
att man låter ungdomen att låta ungdomen smaka på 
”piskan”.”, säger Anna Vikström (S). 
 
”Det finns en positiv sak med förslaget och det är att den 
moderatledda majoriteten nu erkänner att 
ungdomsarbetslösheten är ett problem i Sollentuna. I 
Sollentuna var i november 154 unga mellan 18-24 år 
registrerade hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. 
Vi har återkommande presenterat förslag både 
kommunalt och nationellt för att minska arbetslösheten. 
Något som moderatledda regimer röstat ner.”, avslutar 
Anna Vikström (S). 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 

  
Sollentuna Tidning önskar alla sina läsare  

 

En God jul och ett Gott Nytt år! 
 
Nästa nummer kommer den 13 januari! 2012! 
 

I detta 
nummer 
medverkar

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

  

  

Anna 
Vikström  

Freddie 
Lundqvist 

  

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


