
Majoriteten vill ge vårdbolagen större spelrum – Föreslår 
att LOV införs på särskilt boende för äldre 
På kommunfullmäktige i maj kommer ett ärende 
om att införa LOV, lagen om valfrihetssystem 
även på särskilt boende för äldre. 
 
”Den moderatledda majoriteten i Sollentuna vill nu 
släppa in ännu fler privata vårdbolag i Sollentunas 
äldreomsorg och ge bolagen ännu förmånligare villkor. 
Utredningen pekar på att antalet krav i avtalen bör 
minska. Vi står inte bakom en tanke att minska 
antalet krav på kvalitet för att vårdföretag ska ha 
möjlighet att etablera sig.”, säger Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
”I beslutsunderlaget framkommer det tydligt att 
införandet av LOV kommer att medföra ökade 
kostnader. Vi anser att man istället borde använda 
dessa pengar till att förbättra kvaliteten inom omsorgen. 
För det finns förbättringar att göra. Kvalitetsbarometern 
pekar ut tydliga brister som borde åtgärdas. Det gäller 
främst  inom områdena kontinuitet, självbestämmande 
och social samvaro samt aktiviteter. 

 
 Inom dessa områden råder det idag en tveksam kvalitet.  
Vi vill prioritera kvalitetshöjning inom dessa områden  
framför att införa kostadsdrivande system som kan ge  
sämre vård.”, säger Richard Meyer (S). 
 
”För oss Socialdemokrater är de äldres möjlighet att 
påverka vardagen viktigare än att stora vårdföretag 
kommer och väljer äldre. Med LOV ger man 
vårdföretagen mer makt över äldreomsorgen. Vi tror inte 
heller att man höjer kvaliteten och kommer åt problemen 
inom våra särskilda boenden genom att införa LOV”; 
avslutar Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 

(M) vill avskaffa Sollentunabornas rätt att ställa frågor till 
kommunfullmäktige 
På kommunstyrelsens möte i veckan aviserade 
den moderatledda majoriteten att de vill stänga 
igen möjligheten för allmänheten att ställa frågor 
till kommunfullmäktige. Beslut ska fattas av 
kommunfullmäktige i juni. (S) vill däremot att 
allmänhetens frågestund ska finnas kvar. 
 
”Det finns en viktig demokratisk poäng att medborgare 
ska ges rätt att föra fram en fråga till 
kommunfullmäktige. Om man inte är nöjd med de valda 
företrädarnas agerande ska man kunna väcka frågan 
själv och föra den in i kommunfullmäktige.”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S). 
 
” Moderaterna och deras stödpartier har en mer 
inskränkt syn. De har tidigare avslagit motioner om att 

införa rätten att lämna medborgarförslag och nu vill de ta 
bort rätten för allmänheten att ställa frågor. Kan det vara 
så att (M) efter 32 år vid makten i Sollentuna har 
kommit fram till att de redan hört alla Sollentunabors 
åsikter?”, säger Freddie Lundqvist 
 
”(S) vill bevara allmänhetens frågestund. Vi tror på 
öppenhet och på dialog. Allmänhetens frågestund i sig 
själv är ingen patentlösning, men tillsammans med 
dialogmöten, samrådsprocesser, e-kontakter m m ger den 
en bra grund till en öppen dialog. Fler kanaler för dialog 
behöver snarare öppnas än att befintliga ska stängas.”, 
avslutar Freddie Lundqvist (S)  
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Fortfarande mycket att göra för att förbättra företags-
klimatet i Sollentuna 
I veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin 
årliga ranking över företagsklimatet i landets 
kommuner. . Sollentuna ligger i den rankingen 
kvar på fjärde plats.  
 
”Det är bra att Sollentuna ligger högt i rankingen, men 
vi ska då komma ihåg att kommunen har som mål att 
leda den rankingen. Svenskt Näringslivs urvalskriterier 
för rankingen gynnar kommuner som har ett gynnsamt 
geografiskt läge, har låg kommunalskatt samt har hör 
hög andel privata utförare inom välfärden. Sollentuna 
passar bra in i alla dessa.”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.  
 
”Det finns andra undersökningar som nog mer 
rättvisande över företagsklimatet. SKL, Sveriges 
kommuner och landsting, presenterade i höstas sin första 
öppna jämförelse över företagsklimatet i landets 
kommuner. Sollentuna placerade sig där på plats 95 av 

166 deltagande kommuner. SKL har i sin jämförelse 
lagt stor vikt vid hur företagare uppfattar sin kontakt 
med kommunen.”, säger Freddie Lundqvist (S) 
 
”Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra 
företagsklimatet i Sollentuna. Det som krävs för att 
förbättra företagsklimatet i Sollentuna är bättre dialog 
och samverkan mellan kommun och företag, kortare 
handläggningstider i kommunförvaltningarna samt en 
långsiktig kommunal mark och lokalpolitik. Till detta 
ska läggas bra skolor och en utbyggd vuxenutbildning 
samt en större tillgång på hyresrätter och en bättre 
kollektivtrafik för att underlätta rekrytering av 
arbetskraft till företagen i Sollentuna.”, avslutar 
Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

I veckan har båda 
lokaltidningarna tagit upp att 
Sollentuna sjukhus ska bli ber 
av ett riktigt sjukhus med 
specialistcentrum och fokus 
på geriatrisk vård. I senaste 
valrörelsen lovade främst 
(FP) och (M) bostäder i 
Sollentuna sjukhus. Så idag 
ska landstingrådet Rosdahl 
(M) vara glad att landstinget 
inte lyssnade på 
kommunalrådet Rosdahl om 
Sollentuna sjukhus framtid 
för några år sedan.   

Torsdagen den 3 maj mellan 
kl. 16-18 genomför (S) en 
aktivitet på Rotebro Torg för 
att samtala med 
Rotebroborna, under trevliga 
former, om hur Rotebro ska 
utvecklas. Vi bjuder på musik 
och korv med bröd!  

På tisdag är det dags för årets 
1:a maj-firande. I Sollentuna 
samlas vi kl. 9.00 på baksidan 
av f d Sollentuna mässan 
(mot Malmvägen), avmarsch 
kl. 9.30. Mötet i Malmparken 
börjar kl. 10.00. Talar gör 
riksdagsledamot Carina 
Moberg, oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist samt 
Amira El-Bidawi från SSU 
och Hugo Olivares från LO.
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