
Alla seniorträffar stängs och färre platser på äldreboenden - 
stora nedskärningar i vård- och omsorg utan att man 
angriper källan till underskotten 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 15 maj behandlades ett åtgärdsprogram för 
att möta det skenande underskottet.  I april var 
det prognostiserade underskottet 16,6 mkr, i 
mars 11,6 mkr och i februari förväntades man gå 
+-0.  I den moderatledda majoritetens beslutade 
åtgärdsplan ingår bl a nedläggning av alla fem 
seniorträffar, färre platser på särskilt boende 
samt höjda hemtjänsttaxor. (S) lämnade 
tillsammans med (MP) och (SP) ett alternativt 
förslag till åtgärdsplan, som dock röstades ned av 
den moderatledda majoriteten. 
 
”Det är uppenbart att den moderatledda majoriteten inte 
har kontroll på läget. Det här är en effekt av de 
kostnadsdrivande system, främst LOV, som de infört. 
Majoriteten har inte heller gjort någon analys av skälen 
till underskotten och inte heller av vilka konsekvenserna 
blir för Sollentunas äldre. Moderaterna och deras 
stödpartier har nu röstat igenom ett hafsverk till 
sparprogram med panikåtgärder som också kommer att 
leda till nya kostnader”, säger Richard Meyer (S) 

gruppledare i vård- och omsorgsnämnden i en 
kommentar.   
 
”Vi säger nej till merparten av majoritetens sparförslag. 
De är verkningslösa när det gäller att komma till rätta 
med skälen till underskotten, som främst uppstått inom 
hemtjänsten. I vårt alternativa förslag handlar det om att 
komma till rätta med orsaken till underskottet så att vi 
kan vara trygga för framtiden, inte att spara lite här och 
där bara för att få ihop till notan när underskott 
uppstår. Vi ryggar inte för det svåra, vi ser problemen 
och vågar ta det stora greppet och ta det ansvar 
majoriteten inte vågar eller vill axla”, avslutar Richard 
Meyer (S). 
 
Majoritetens åtgärdsplan för vård- och 
omsorgsnämnden kommer nu att föreläggas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj. 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 

 

Kom och berätta om hur du ser på ”Mässområdets” 
utveckling – Dialog i Sollentuna centrum den 25-26 maj 
Kommunen kommer att arrangera en ”dialog” 
om utvecklingen av området längs 
Turebergsleden, från Stockholms kommun, och 
via Tingsvägen till Bygdevägen (Västra 
Tureberg) i Sollentuna Centrum den 25-26 maj. 
Dialogen pågår på fredagen den 25 maj  mellan 
kl. 15.00 och 18.00 och på lördagen den 26 maj 
mellan 11.00 och 14.00. Alla närboende och 
andra Sollentunabor är hjärtligt välkomna dit!  
 
”Det utpekade området ligger centralt i Sollentuna och 
har stora möjligheter och utmaningar. I området ligger 
det, numer allt mer förfallna, forna ”mässområdet”. I det 

området har markägaren presenterat intressanta planer 
för att bygga cirka 400 bostäder och även andra lokaler. 
Ett annat förslag som diskuteras är att ”räta ut” 
Malmvägen så att den går direkt ut på Turebergsleden 
genom tidigare ”Mässområdet”. En annan nyckelfråga 
är att skapa förutsättningar för att någon gång i 
framtiden kunna dra fram en spårväg från Kista till 
Sollentuna station och vidare till Häggvik. ”, säger 
Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet i en kommentar. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se  
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Majoriteten och SL bromsar byggandet av en väntsal på 
busstorget vid Sollentuna Centrum 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 
att bifalla en motion från Freddie Lundqvist (S) 
om att gå vidare med att skapa en väntsal på 
busstorget vid Sollentuna Centrum. På plan- och 
exploateringsutskottets möte i veckan beslutade 
den moderatledda majoriteten att avbryta fortsatt 
arbete med detta sedan SL kommit in med en 
skrivelse där en tjänsteman redogör för att SL 
inte tänker skjuta till några pengar till en väntsal 
och att de tycker att bussresenärerna kan vänta 
uppe vid pendeltåget eller inne i Sollentuna 
Centrum. 
 
”Vi beklagar att SL avvisat att vara delaktiga i detta 
arbete. På mötet yrkade vi att kommunledningskontoret 
skulle få i uppdrag att gå vidare med att skapa en 
väntsal. Det kan ske genom utveckling av torgområdet 
mellan Turebergshuset/nedgången till pendeltåget 
bortemot Bygdevägsbron. Då kan pendelkiosk, 
korvkiosk, värmestuga för busschaufförer byggas samman 
med en väntsal på nuvarande busstorget.”, säger  

 
Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet. 
 
”Vi kommer att fortsätta arbeta för en väntsal så att 
Sollentunaborna slipper stå och frysa kommande 
vintrar”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se  
freddie.lundqvist@sollentuna.se

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Plan- och 
exploateringsutskottet 
beslutade i veckan att ställa ut 
detaljplanen för Sjöbergs 
centrum för granskning. 
Detaljplanen innebär att det 
nuvarande centrumet ersätts 
av ett nytt samtidigt som 
också cirka 50 nya lägenheter 
i kan byggas.

Plan- och 
exploateringsutskottet 
behandlade i veckan en 
försäljning av ett kvarter 
(Eldkulan) i Södersätra inom 
Väsjöområdet. 
Köpeskillingen är 13 340 000 
kr. Köparen kan bygga åtta 
radhus eller 12-16 lägenheter 
i två mindre flerfamiljshus på 
tomten. 

Även på torsdag flyttar 
oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist sin arbetsplats till 
”Balders” i Sollentuna 
centrum mellan kl. 13-17. 
Stör honom gärna!

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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