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Förslag om ökat spelrum för vårdbolagen inom vård och 
omsorg återremitterat 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 
fanns ett ärende om att införa lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för 
äldre. Oppositionen minoritetsåterremitterade 
frågan för att få fyra frågor ytterligare klarlagda 
innan beslut. 
 
”De utredningar som gjorts visar att LOV inom särskilt 
boende kommer att medföra ökade kostnader, minskat 
antal kvalitetskrav i avtalen med utförarna samt att 
kommunen lämnar över ansvaret för att bygga nya 
äldreboenden till vårdbolagen. ”, sa Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden i 
debatten. 

 
”Vi vet att LOV medför ökade kostnader bl a för 
utökad kvalitetsuppföljning. Det är oansvarigt av 
moderaterna och deras stödpariter att införa ett nytt 
kostnadsdrivande system när vård- och omsorgsnämnden 
redan i dag går med betydande underslott och planerar för 
besparingar” sa Richard Meyer (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 

 

Lång och intensiv debatt om Sollentunahems brist på 
byggplaner de kommande åren 
Interpellationsdebatten om Sollentunahems brist 
på byggplaner blev lång och intensiv med nästan 
50 inlägg. Interpellationen ställdes utifrån att 
Sollentunahem inte har några klara byggplaner 
efter 2014. 
 
” Den moderatledda majoriteten i Sollentuna har sålt ut 
över tusen hyresrätter de senaste åren. Det är nu tydligt 
att de inte har ambitionen att bygga i kapp det man sålt 
ut. Detta i ett läge det står 27 000 personer i 
Sollentunahems intressekö. Det vi ska komma ihåg att 
bakom varje siffra i kön står en människa som har sina 

behov och förutsättningar ”, sa Joakim Jonsson (S) i 
debatten.  
 
”Vi socialdemokrater har högre ambitioner vad det gäller 
att bygga hyresrätter än vad moderaterna har. 
Ambitionsnivån måste öka. Kommunen ska bidra med 
att ta fram detaljplaner. De som är förlorarna med den 
här politiken är ungdomar som inte kan flytta hemifrån 
och andra som vill hyra en lägenhet i Sollentuna”, sa 
Joakim Jonsson (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se 
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Intensiv debatt om barnfattigdomen i Sollentuna
På kommunfullmäktige den 9 maj debatterades 
också en interpellation om den ökande 
barnfattigdomen i Sollentuna. Enligt ”Rädda 
Barnens” nyligen presenterade undersökning 
lever över 1000 barn i ekonomiskt utsatta 
familjer. 
 
”De flesta barn som lever i barnfattigdom har 
ensamstående föräldrar eller har föräldrar födda 
utomlands, så är det bara. Vi måste vidta åtgärder. En 
bra åtgärder är att ge kommunanställda rätt att jobba 
heltid”,  sa Gunilla Hultman (S) i debatten.  
 
”Det finns ett tydligt samband mellan barnfattigdom och 
arbetslöshet. För att minska arbetslösheten krävs en bra 
utbildning både i skolan och senare i livet. Ett annat 

 
förslag som vi driver är en barnmöjlighetsfond som 
föreningar och skolor ska kunna söka pengar ifrån för 
att köpa utrustning eller ordna aktiviteter”, sa Freddie 
Lundqvist (S) i debatten. 
  
Kontakta gärna: 
gunilla.hultman@hotmail.com  
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 
 

 

”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Tanja Bojovic (S) ställde på 
mötet en enkel fråga till 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens 
ordförand om 
försäkringsskydd för 
sommarjobbare. 
Frågedebatten ledde till att 
kommunen nu gör 
förtydliganden i 
informationen och på 
blanketter om vilket 
försäkringsskydd som de 
sommarjobbande 
ungdomarna har. 

Kommunfullmäktige 
fastställde ett åtgärdsprogram 
för trafikbuller från 
kommunens gator och vägar. 
Åtgärdsprogrammet 
innehåller bl a möjlighet till 
bidrag till fastighetsägare 
avseende bullerdämpande 
åtgärder vid fasad och 
uteplats för 
bostadsfastigheter. 

I en interpellationsdebatt om 
köläget i Sollentunahems 
intressekö konstaterade Anna 
Vikström (S) att varje vecka 
så söker aktivt i medeltal 432 
personer en hyresrätt i 
Sollentuna. I genomsnitt 
fördelas cirka 9 lägenheter 
per vecka. Konkurrensen är 
alltså tuff.

 Vill Du ha Sollentuna Tidning i din inkorg? 

Skicka i så fall ett mejl till info@sollentuna.socialdemokraterna.se   
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