
 
Kraftigt ökat stöd till föreningsliv och kultur i (S) 
budgetalternativ 
Socialdemokraterna kommer att presentera sitt 
budgetalternativ för Sollentuna kommun på 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni. Vi 
kan redan nu avslöja att budgeten kommer att 
innehålla kraftfulla satsningar på föreningsliv och 
kultur. 
 
”Sollentuna ligger långt ifrån toppen i landet vad gäller 
stöd till förenings- och kulturlivet. De visar inte minst 
tidningen Fokus kommunranking som nyligen 
presenterades. Här ligger Sollentuna på plats 282 av 
290 vad gäller idrottsföreningar och plats 273 när det 
gälle kulturkostnader.  Det är rent utsagt skamligt att 
en så rik kommun som Sollentuna ligger i botten. Den 
moderatledda majoriteten pratar om vikten av 
föreningsliv och ideellt arbete.  Vi Socialdemokrater 
pratar inte bara. Vi  lägger också förslag som skulle ge 
föreningslivet goda förutsättningar”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
 
”I vårt budgetförslag fördubblar vi stödet till 
kulturföreningar och studieförbund och ökar stödet till 
idrottsföreningarna med en miljon kronor. Vi inrättar 
också en särskilt pott för stöd till 
pensionärsorganisationer. Vi avsätter också 700 000 kr 
till de föreningar som erbjuder barn- och ungdomar 
kolloverksamhet under sommaren. Det är en kraftfull  

 
satsning som skulle ge föreningslivet klart bättre 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet”, säger 
Tanja Bojovic (S) gruppledare i kultur- och 
fritidsnämnden i en kommentar. 
 
”Edsviksområdet är pärla med stor potential. Det är 
dags att gå från ord till handling efter 30 år av visioner 
och  utredande av området. I vårt budgetförslag lägger vi 
därför dubbelt så mycket pengar för utvecklingen av 
Edsviksområdet än vad majoriteten gör”, avslutar 
Freddie Lundqvist (S) och Tanja Bojovic (S).  
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se  
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

 

 
Borgerlighetens långbänk löser inte bostadsbristen 
I en artikeln i ”Vi i Sollentuna” i veckan 
redogjorde (KD) för sin syn på bostadspolitik, 
eller snarare regeringens syn på bostadspolitik.  
 
”Det mest intressanta är att de inte lyfter fram ett enda 
förslag som alliansen har lagt i Sollentuna för att få fram 
fler bostäder. Det är lite talande för den moderatledda 
majoriteten i Sollentuna. Istället för att lyfta fram förslag 
som leder till fler bostäder kritiserar de 
socialdemokraternas bostadspolitik som idéfattig”; säger 
Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet .   

”Under året har (S) lämnat förslag om att bygga 400 
lägenheter i Mässområdet, bygga klart Silverdals och 
även bygga bostäder vid gamla OK/Q8-macken i 
Häggvik. Vi har i flera års tid drivit på frågan att 
genomföra en ”gluggutredning” för att få fram ytterligare 
flera lägenheter till bl a våra ungdomar. Inget av dessa 
förslag har de borgerliga partierna ännu tagit ställning 
för. Sammanfattningsvis. I dag väljer borgerligheten att 
köra frågor i långbänk. Så löser man inte 
bostadsbristen” avslutar Joakim Jonsson (S). 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se   
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Svårare att få plats på äldreboende sedan (M)ajoriteten 
stoppat nya platser i nytt ”sparpaket” 
På vård- och omsorgsnämndens möte den 5 juni 
beslutade den moderatledda majoriteten om en 
ny åtgärdsplan för att komma tillrätta med 
nämndens underskott. Den nya åtgärdsplanen 
ska återrapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 19 juni. 
 
”Genom vår öppenhet mot Sollentunaborna och inte 
minst pensionärsorganisationernas starka reaktioner så 
har en mängd av de tidigare sparförslagen försvunnit, men 
en del kontroversiella förslag finns kvar.  Majoritetens 
nya åtgärdsplan medför att det kommer att bli svårare på 
lite sikt att få en plats på ett särskilt boende för äldre 
genom att 20 av de nya platserna som just nu färdigställs 
i Edsberg inte ska tas i bruk. Det går vi inte med på,”, 
säger Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden i en kommentar. 
 
”Den föreslagna åtgärdsplanen innehåller också 
omförhandlingar av avtal, förberedelser för 
avgiftshöjningar samt möjlig avknoppning av ”Frejas 
kök” till ett socialt företagande. (S) delar majoritetens 
uppfattning om att det kan vara tänkbara åtgärder.  Vi 
har gått med på en översyn av avgifterna, men att vi 
kommer att motsätta oss avgifter som utstänger de som 

behöver hjälp från att söka hjälp”, säger Richard 
Meyer (S). 
 
”I dag ökar ansökningarna om hemtjänst, liksom 
behovet av kvalitetskontroller som är nödvändiga för att 
vi ska kunna garantera en god vård och omsorg i vår 
kommun.  I det läget är det är kontraproduktivt att dra 
in tjänster på kontoret. För att inte t ex öka väntetiden 
för att få hemtjänst beviljad så motsätter vi oss 
neddragningen på kontoret”, säger Richard Meyer. 
 
”Det viktiga nu är att genomför åtgärder för att komma 
till rätta med de strukturella skälen till underskotten. 
Majoriteten har ännu inte insett det till fullo. Ett tydligt 
exempel på detta är att de vill att kommunfullmäktige 
ska besluta om att Sollentuna införa LOV (lagen om 
valfrihetssystem) inom särskilt boende för äldre något som 
de själva i beslutsunderlaget medger är kostnadsdrivande. 
Det är i det närmaste oansvarigt att i ett läge med 
ökande underskott införa nya kostnadsdrivande system. 
”, avslutar Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

I tidskriften fokus ranking 
om i vilken kommun det är 
bäst att leva hamnar 
Sollentuna på plats 6. I de 
olika delkategorierna hamnar 
kommunen som högst 1:a i 
”att arbeta” och som lägst 
40:e i ”att ha familj”

Några siffror i ”Fokus” 
ranking. När det gäller 
lärartäthet så ligger 
Sollentuna på plats 226 av 
290 kommuner. I 
personaltäthet i förskolan 
plats 271 och nöjdhet med 
äldreboende på plats 253. 

Den 11:e juni, i samband med 
kommunstyrelsens 
sammanträde, presenteras (S) 
budgetalternativ inför 2013.  
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