
 
 
Pensionärernas protester tycks ha räddat Seniorträffarna 
från nedläggning – Åtgärdsplanen för att komma till rätta 
med Vård- och omsorgsnämndens underskott återförd till 
nämnden 
På kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte den 23 
maj 2012 informerade vård- och 
omsorgsnämnden om sin syn på nämndens 
ekonomiska underskott och det förslag till 
åtgärdsprogram som behandlades i nämnden 
förra veckan. Beslutet i KSAU blev nu att föra 
tillbaka ärendet till vård- och omsorgsnämnden 
för att ta fram ett åtgärdsprogram som inte 
påverkar enskilda med undantag av 
taxehöjningar. Den nya åtgärdsplanen ska 
återraporteras till KSAU den 19 juni. 
 
”Det är protesterna från pensionärsorganisationerna och 
de aktiva på seniorträffarna som har gjort att majoriten 
nu tycks ha avskrivit en nedläggning av seniorträffarna 
från dagordningen”, säger Oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Vi Socialdemokrater valde att efter vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde förra veckan gå ut och 
informera om förslagen i åtgärdsplanen, bl a om 
nedläggning av seniorträffarna. Detta har uppenbart 
väckt stor irritation hos den moderatledda majoriteten. 
Vi tycker att det är viktigt i en öppen demokrati att de 
berörda får information och ges möjlighet att framföra sin 
åsikt”, säger Richard Meyer (S) gruppledare i 
vård- och omsorgsnämnden.  
 
”Om man sammanfattar vård- och omsorgsnämndens 
lednings analys av ekonomiska läget så är det mesta 
någon annans fel. Det tyder på att insikten om problemet 
fortfarande är begränsad.  Det visar bl a genom att man 
ännu inte är beredda att diskutera förändringar i 

                    
strukturer och kostadsdrivande system, så som LOV  
(lagen om valfrihetssystem)”, säger Freddie Lundqvist 
(S). 
 
”Det viktiga nu är att genomför åtgärder för att komma 
till rätta med de strukturella skälen till underskotten, 
som främst uppstått inom hemtjänsten. Vårt alternativa 
förslag går ut på 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). 
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Anser ni att det råder bostadsbrist eller inte i Sollentuna? – 
(S) frågar majoriteten 
I Boverkets senaste publicerade 
bostadsmarknadsenkät, med svar från 2011, 
framgår det att det inte råder bostadsbrist, utan 
balans på bostadsmarknaden, i Sollentuna 
kommun. Av länets 26 kommuner gör 22 
bedömningen att det i kommunen som helhet 
råder brist på bostäder. Men alltså inte 
Sollentuna.  Sollentuna Kommun har sedan 
länge ett mål om att bygga 300 nya bostäder 
varje år. Ett mål som man inte levt upp till. 
Endast vid fem tillfällen mellan 1991 och 2011 
nåddes målet.  Utifrån den bakgrunden har 
Socialdemokraterna Roger Sjöberg och Sven 
Hovmöller ställt följande frågor inför 
kommunfullmäktige den 13 juni: 

Á Anser Ni att det råder bostadsbrist i 
Sollentuna? 

Á Anser ni att Sollentuna kommun tagit 
sitt ansvar för bostadsbyggande i 
Stockholmsregionen fullt ut? 

Á Hur många bostäder tror Ni kommer att 
färdigställas i Sollentuna under 2012? 
Under åren fram till 2015? Kommer 
målet om 300 nya bostäder per år att 
uppfyllas? 

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

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Majoriteten beslutade i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott i veckan att 
bordlägga sitt budgetförslag i 
en vecka fram till den 30 maj 
beroende på underskotten i 
vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår att 
Sollentuna Kommun ska 
delta i SCB:s 
medborgarundersökning 
såväl under hösten 2012 och 
hösten 2013 

Kommunstyrelsen kommer 
nästa vecka att fatta beslut 
om vem som blir den nya 
kommundirektören.

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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