
(M) i Sollentuna står kvar bakom lönesänkningspolitiken - 
trotsar Reinfeldts uppmaning om att säga nej till 
ungdomsavtal! 
I förra veckan uppmanade statsminister 
Reinfeldt (M) sina moderata kommunpolitiker 
att säga nej till lönesänkningar och inrättande av 
särskilda ungdomsavtal. I Sollentuna har 
kommunalrådet Lithborn (M) ställt sig bakom 
lönesänkningar. I veckan har Lithborn klargjort 
att (M) inte tänker ändra sig. 
 
”Sollentunamoderaterna låser därmed fast sig 
lönesänkaralliansen. En sänkning av löner för unga 
riskerar att bli normbildande om det skulle vinna gehör. 
Det är en olycklig utveckling ”, säger Freddie 
Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Hyror, busskort, mat osv är inte billigare för en säg 22 
än en 25 åring. Majoritetens linje om att dumpa lönerna 

ner till 12 000 kr för unga är fel väg att gå. Dumpade 
löner för unga kommer bara att försena ungas frigörelse 
från sina föräldrar ännu längre”, konstaterar Freddie 
Lundqvist (S). 
 
”Sollentuna kommun kommer att behöva anställa flera 
hundra nya anställda de kommande fem åren, bl a för 
att 12% av kommunens anställda kommer att gå i 
pension. Hur attraktivt kommer en kommun som 
erbjuder lägre lön än andra arbetsgivare att bli i den 
konkurrensen?”,  avslutar oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

 
 

”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
den 4 april 
I sitt inlägg om kommunens 
årsredovisning för 2011 
konstaterade 
kommunrevisionens 
ordförande Rolf Hagstedt (S) 
att måluppfyllelsen i 
kommunens verksamheter är 
rent av usel. Måluppfyllelsen 
ligger endast på 38%, eller 13 
av 34 mål.  Det kan jämföras 
med en måluppfyllelse för 
redan då låga 60% 2010. 
 

I debatten kring redovisning 
av markförsäljningar under 
2011 klargjorde Freddie 
Lundqvist att (S) anser att det 
behövs en förändring i 
kommunens syn på 
markförsäljningar. Han sa bl 
a att det inte går att sälja mark 
hela tiden, vi måste behålla de 
tomter som vi i framtiden 
kan behöva för att bygga 
skolor, förskolor, 
äldreomsorg, LSS-boenden 
osv på. På senare år har det 
blivit allt svårare att hitta bra 
tomter för kommunens 
verksamheter.  

Landstingsrådet Rosdahl (M) 
lovade i ”Mitt i” tidigare i vår 
att han skulle förbättra sin 
närvaro på 
kommunfullmäktiges möten. 
Facit är nu att han närvarat 
på 1 av 13 möten sedan han 
avgick som kommunalråd för 
att bli landstingsråd. 
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Hur går det med avvecklingen av skjutbanan på 
Järvafältet?- (S) frågar majoriteten 
Enligt beslut i kommunfullmäktige i oktober 
2009 ska skjutbanan på Järvafältet vara 
avvecklad under nästa år. Skytteföreningen har 
tillstånd att bedriva skytteverksamhet t.o.m. 
2012-12-31. Kommunfullmäktige fastställde en 
avvecklingsplan för skjutbanan i juni 2010. I en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
frågar nu Socialdemokraten Sven Hovmöller hur 
det går med avvecklingen.  

 
De frågor som han ställer till kommunstyrelsens 
ordförande är: 
 

 Genomfördes det någon riskbedömning 
under 2011 så som angavs i 
avvecklingsplanen? Vad kom i så fall 
fram i den? 

 Upprättades det någon saneringsplan 
under 2011 så som angavs i 
avvecklingsplanen?  Vilka åtgärder ska i 
så fall genomföras enligt den? 

 Hur går samarbetet med 
Skytteföreningen? Verkar de uppfylla sin 
del av avvecklingsplanen? 

 Kommer skjutbanan att användas som 
jordbruksmark efter det att den 
återställts? 

 
Kontakta gärna: 
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 

 

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Efter oppositionens beslut att 
lämna sina kontaktpolitiker- 
uppdrag i barn- och 
ungdomsnämnden, sedan de 
ej getts fullgoda 
förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag, så framförde 
nämndens ordförande 
kommunalrådet Stockhaus 
(M) att oppositionen ändå 
inte rapporterat några 
kontaktpolitiker besök.  En 
kontroll av rapporterade 
besök visar att 
kommunalrådet Stockhaus 
själv inte har lämnat in en 
enda rapport under 2011. 
Trots att hon är kontakt-
politiker för minst sex 
verksamheter.

Tisdagen den 24 april mellan 
kl. 16-18 genomför (S) en 
aktivitet i Norrvikens 
Centrum för att samtala med 
Norrvikenborna, under 
trevliga former, om hur 
Norrviken ska utvecklas. Vi 
bjuder på musik och korv 
med bröd! 
 

 
 
 
 

Torsdagen den 19 april kl. 
18.00 kommer (S) att 
arrangera ett öppet möte 
kring Helenelunds utveckling. 
Mötet är en uppföljning på 
den ”dialog” om 
kommundelens utveckling 
som kommunen höll i 
november.   Mötet hålls i 
Lenalundsgården, Stupvägen 
4. Alla välkomna!

 Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

I detta 
nummer 
medverkar
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Lundqvist 

Sven Hovmöller   

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
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