
Regeringen uppvaktad om miljöstörningarna från trafiken 
genom Sollentuna 
Den 27 januari uppvaktade en delegation från 
Sollentuna kommun infrastrukturminister 
Elmsäter-Svärd på Näringsdepartementet, 
innehållande bl a oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist, I slutet av förra året var frågan om 
partikelhalter i Sollentuna uppe på 
kommunstyrelsens dagordning.  
 
Delegationen tryckte på tre saker:  
* Att Sverige redan idag fällts av EU för 
överskridande av gränsvärdarna. Detta är ju 
extra tydligt i Sollentuna där idag 100 tals 
personer drabbas av överskridna 
miljökvalitetsnormer och uppemot 13 500 
personer och 20 skolor med 1800 elever bor eller 
verkar inom områden som inte klarar regionala 
miljömål. 
* Trafikverket har sedan tidigare fått press på sig 
att redovisa hur man skall uppnå 
miljökvalitetsnormerna. Annars riskerar man att 
få sina medel frysta eller indragna för Förbifart 
Stockholm. 
* Det åtgärdsprogram som nu är på väg ut på 
remis måste innehålla mer handfasta åtgärder 

  
för att uppnå miljömål för E4 och den del av 
Förbifarten som berör oss 
 
”Sammantaget kan man väl säga att ministern delade 
vår problembild och pekade på några saker som kan 
bidra till en framtida förbättring. Begränsning av 
dubbdäcksanvändning, minskade hastigheter och en 
större satsning på att få bilåkare över till kollektiva 
färdmedel. Jag passade också på att lyfta problematiken 
med ensamåkandet och den lösning med appar för att 
skapa möjligheter till samåkning som bla Sven 
Hovmöller försökt få gehör för. Nästa steg från vår sida 
blir att bevaka och påverka remisskrivningen från 
kommunen, delta vid nästa uppvaktning. Kort och gott 
vara en aktiv part för en bättre trafikmiljö i 
Sollentuna.” säger Freddie Lundqvist (S) 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
 

Majoriteten säger nej till elsanerat sammanträdesrum – 
förtroendevald stängs ute från sammanträde 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari behandlades en uppmaning från 
Handikapprådet om att kommunstyrelsen ska 
beakta deras önskemål om att ett 
sammanträdesrum ska elsaneras så att en av 
handikapprådets medlemmar, representerar en 
handikapporganisation, ska kunna delta på 
sammanträdena.  (S) och (V) röstade till förmån 
för handikapprådets begäran. 
 
”Demokratiaspekten är viktig i det här ärendet. Det är 
tydligt i kommunallagen att förtroendevalda med 
funktionshinder kan delta i handläggningen av ärenden 

på samma villkor som andra förtroendevalda”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S). 
 
 ”Majoritetens hänvisning till påstådd saknad av 
vetenskapligt underlag är en alldeles för ensidig 
motivering för att handikapprådets begäran ska avvisas. 
Att ingen hänsyn tas av kommunstyrelsen till ärendets 
viktiga demokratiaspekter är i högsta grad beklagligt.” 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Gabrielsson (FP) vantolkar IF Metalls avtal om ungas löner 
I samband med att den moderatledda 
majoriteten, med Lennart Gabrielsson (FP) i 
spetsen kastade in sitt förslag om ungdomsavtal 
så hänvisade han till IF Metalls avtal om 
yrkesintroduktion” 
 
”Det finns stora skillnader mellan det som den 
moderatledda majortieten paketerar och vad som är 
innehållet i IF Metalls avtal om yrkesintroduktion. Jag 
skulle nästan vilja säga att Gabrielsson läst IF Metalls 
avtal som fan läser bibeln IF Metalls yrkesintroduktion 
är alltså något helt annat än högeralliansens 
lönedumpnings politik”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
Yrkesintroduktion kan tillämpas för ungdomar 
som är högst 24 år och saknar relevant 
yrkeserfarenhet. En yrkesintroduktions-
anställning är tänkt att vara en visstidsanställning 
på max 12+12 månader. En anställning enligt 
avtalet innebär 75% procents jobb, till detta ska 
läggas relevant utbildning och handläggning. 
Under introduktionen tillämpas månadslön, som 
inte får understiga 75 procent av riksavtalets 
lägsta lön. När avtal träffas ska parterna göra en 

bedömning av hur lång introduktionen ska vara 
och vilka utbildningsinsatser som är behövliga 
för att yrkesintroduktionen ska bli meningsfull. 
Till saken hör också att avtalsnivån inom 
industrin ligger mycket högre än inom 
kommunal sektor.  

”Den moderatledda Sollentunamajoritetens har en enda 
uppenbara lösning på ungdomsarbetslösheten och det är 
lönedumpning. De vill att kommunanställda under 25 år 
ska få lägre lön och tjäna endast 12 000 kr i månaden 
före skatt. Alla inser ju att det är en lön som man 
kommer ha svårt att klara sitt uppehälle med i synnerhet 
kommer unga föräldrar att drabbas hårt med den 
cyniska politiken. Vi Socialdemokrater 
utbildningssatsningar, traineeplatser, utbildningsvikariat 
och andra riktade satsningar som leder till riktiga 
fullbetalda jobb och att unga etablerar sig på 
arbetsmarknaden.”, avslutar oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist i en kommentar. 

Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På kommunstyrelsens möte i 
veckan röstade som 
majoriteten som väntat för 
upphävandet av 
strandskyddet vid Törntorp 
intill Törnskogens 
naturreservat. Oppositionen 
var emot. 
 

Vårdbolaget Attendo har 
enligt kommunens s.k. 
utmaningsrätt utmanat 
kommunen och vill ta över 
driften över tre 
gruppboenden enligt LSS. De 
tror sig kunna driva den 
billigare och minst lika 
kvalitet som kommunen gör.

Efter en turbulent vecka så 
kunde på fredagen en ny 
partiordförande väljas En av 
de inbjudna vittnena till 
partistyrelsens val av Stefan 
Löfven var oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist som var 
inbjuden till partistyrelsens 
offentliga möte.
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