
Det är inte rimligt att unga ska jobba för lägre lön än andra 
kommunanställda – Majoriteten tycker att 12 000 kr i 
månaden räcker! 
Strax innan jul beslutade den moderatledda 
majoriteten i Sollentuna att de vill införa vad de 
kallar särskilt avtal för unga under 25 år som 
anställs av Sollentuna kommun. Genom det 
avtalet får de upp till 25% lägre lön än andra 
anställda i Sollentuna kommun. En månadslön 
för dem blir då runt 12 000 kr. 
 
Tidningen ”Dagens Samhälle” tar upp utspelet i 
veckans nummer. Där klargör kommunalrådet 
Gabrielsson (FP) att han ser lägre ungdomslön 
som en rimlig trappa in. Han medger också att 
den i dagsläget avtalade lägstalönen på cirka 
16 000 kr är svår att leva på. 
 
”Det är fel att de unga ska behöva betala för att komma 
in på arbetsmarknaden. Vilken är nästa grupp med 
svårigheter på arbetsmarknaden som ska acceptera sänkt 
lön?, undrar Freddie Lundqvist (S) 
oppositionsråd i en kommentar. 

Majoritetens skäl till att sänka ingångslönerna är 
att de tror att det kan skapa fler jobb. 
 
” 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 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..”, säger Anna Vikström vice 
gruppledare (S) i en kommentar. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 

 
 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
Från och med i år börjar 
kommunen att arbeta utifrån 
en modell för budget och 
uppföljning av kommunens 
ekonomi och verksamhet. En 
påtaglig skillnad blir att 
budgeten tas i 
kommunfullmäktige redan i 
juni och inte som tidigare i 
november. 

I veckan presenterades 
preliminära uppgifter kring 
kommunens bokslut för 
2011. Det prognostiserade 
överskottet väntas landa på 
runt 55 miljoner kronor 
exklusive realisationsvinster. 
 
 
 
 
 
 
 
 

På onsdag den  18 januari är 
det dags för årets första 
kommunfullmäktige. Denna 
gång står det arton 
interpellationer på 
dagordningen. Tretton av 
dessa är inlämnade av 
Socialdemokraterna.
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Att det byggs bostäder är viktigt, men också vad som byggs  
är viktigt om Sollentuna ska vara en kommun som 
välkomnar alla! 
Sollentuna Kommun har sedan länge ett mål att 
det ska byggas 300 nya bostäder varje år. 
Sollentuna har inte levt upp till det målet. 
Sanningen är att antalet färdigställda bostäder 
endast vid fyra tillfällen mellan 1991 och 2009 
överskred målet på 300 st per år. I genomsnitt 
färdigställdes cirka 250 st. Det innebär att det 
under den tidsperioden byggts runt 1000 
bostäder färre än vad som krävts för att vi skulle 
ta vår del av ansvaret för regionens 
bostadsförsörjning.  
 
”Det totala antalet bostäder som byggs är en viktig del i 
bostadspolitiken och i kampen mot bostadsbristen, men 
vad som byggs spelar också roll. I kommunens 
bostadsförsörjningsprogram står att i samband med 
nyexploatering eftersträvas en blandning av 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, men det lever inte 
kommunen upp till idag” det ger variation och skapar 
förutsättningar för social integration” säger Joakim 
Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet. 
 
”Under de senaste 20 åren har varit äganderätt eller 
bostadsrätt som byggts i Sollentuna. Endast runt 10% 
av bostäderna har varit hyresrätter. I praktiken har 
antalet hyresrätter minskat då den moderatledda 
majoriteten sålt ut cirka 1000 hyresrätter ombildats till 
bostadsrätter vilket har skapat en jättelång bostadskö, t 
ex krävs det ca 7 års kötid för att hyra en tvåa i 
Helenelund.”, säger Joakim Jonsson 
 

 
”Majoriteten säger konsekvent nej till att ställa krav på 
hyresrätter så har senaste året skett vid planläggning i bl 
a Edsviken och Häggvik. Nu på sista tiden har 
majoriteten sagt nej till hyresrätter vid en markförsäljning 
i Södersätra. I det senaste direktivet om 
Väsjöplaneringen säger de nej till att ange vilken andel 
hyresrätter som ska byggas där. Den moderatledda 
majoritetens fagra ord om att upplåtelseformerna ska 
blandas väger då lätt.” säger Joakim Jonsson 
 
”De stora förlorarna på detta är givetvis alla våra 
ungdomar och andra medborgare som nu kanske tvingas 
tacka nej till sitt drömjobb i Sollentuna med omnejd p g 
a att majoriteten i kommunen består av män som hatar 
hyresrätten. Det är dags vi andra som gillar alla 
upplåtelseformer från egna hem, bostadsrätter till 
hyresrätter nu säger ifrån och redan börja agera för att 
skapa en kommun som alla är välkomna till. Det tjänar 
vi alla på.” säger Joakim Jonsson 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se 
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