
 
20 platser på äldreboende sparas in – ”Sparpaket” för 
äldreomsorgen godkänt av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 
19 juni det ”sparpaket” som  majoriteten i vård- 
och omsorgsnämnden tagit fram. (S) och (MP) 
stod inte bakom majoritetens beslut. 
 
”Det är framför allt avseende två av förslagen i 
åtgärdsplanen som vi har en avvikande mening. Det 
gäller den neddragning av platser på särskilt boende som 
görs gentemot planen samt en minskning av personal vid 
nämndkontoret. I vårt budgetförslag som dessvärre 
röstades ner på budgetfullmäktige den 18 juni så fanns 
medel avsatta för dessa två punkter.”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
 
”Förslaget om att minska antalet platser på särskilt 
boende är olämpligt då det gör att vi med stor sannolikhet 
inte kan erbjuda platser i tillräcklig omfattning framöver. 
Vi kan konstatera från beviljade biståndsbeslut att 
personer tackar nej till plats i särskilt boende. När 
kommunen nu byggt ett nytt boende anser vi att det är fel 
att inte öppna alla platser. Ingen vet hur platsbehoven ser 
ut om några månader eller något år. Behoven kan 
faktiskt snabbt öka. ”, säger Freddie Lundqvist (S).  

 

 
”Vi är också tveksamma till om majoritetens 
åtgärdsplan kommer åt roten till problemet,  
d v s strukturella problem och kostnadsdrivande 
ersättningssystem.  Vi föreslog därför i vård- och 
omsorgsnämnden att en fördjupad oberoende utredning 
och analys av vård och omsorgsnämndens ekonomi och 
verksamhetsstyrning skulle genomföras så att nämnden 
kan komma till rätta med orsaken till underskottet så 
att vi kan vara trygga för framtiden. Vi vill se till 
helheten.”, avslutar Freddie Lundqvist (S).  
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

 

Förskolesatsning ökade inte kvaliteten
I Sollentuna kommuns budget för 2011 lade den 
moderatledda majoriteten 17,5 mkr för att höja 
kvaliteten i förskolan. När en utvärdering av 
förskolesatsningen nyligen presenterades visade 
det sig att de extra pengarna inte haft någon 
effekt alls på kvaliteten i förskolan.  
 
”Utvärderingen visade att andelen årsarbetare med 
pedagogisk högskoleutbildning ligger kvar på samma nivå 
som tidigare år, d v s under snittet för riket, Sollentuna 
har fler barn per förskollärare än snittet för riket och 
antal barn per årsarbetare ligger kvar på samma nivåer 
som tidigare år. Sollentuna har något fler barn per 
personal än snittet för riket”, säger Anna Vikström 
(S).  

 
” Tyvärr blev satsningen ett fiasko. Förskolorna har inte 
kunnat visa på förbättrade resultat. Skälet till det är att 
satsningarna inte varit kopplade till mål för förskolorna. 
Att bara dela ut pengar och hoppas på det bästa innebär 
i praktiken att man slösar med skattepengarna. 
Styrningen behöver helt enkelt förbättras. Vi vill att det 
tas fram tydliga kvalitetsmål som förskolorna ska uppnå 
för barngruppsstorlek och personaltäthet och att dessa 
mål ska uppnås etappvis vid kommande satsningar”, 
avslutar Anna Vikström (S)  
 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 
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”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i 
veckan att en oberoende 
utredning ska göras kring 
lokaliseringen av den nya 
Eriksbergsskolan. En del i 
den utredningen blir att 
programsamrådet för en ny 
skola i Näckanskogen skickas 
ut på programsamråd. 
Genom det så ges de 
närboende också en formell 
möjlighet att yttra sig om 
skolans placering.

Trafik- och 
fastighetsnämnden beslutade 
nyligen att utarbeta ett förslag 
till policy för förvaltning och 
inköp av 
bostadsrättslägenheter som 
ska användas till Sociala 
lägenheter. Socialnämnden 
ska under samma tid 
sammanställa en behovsanlys 
av Sociala lägenheter för de 
kommande åren. 
 
 
 
 
 

Det skrivs och pratas en hel 
del om det jubileumsmaraton 
som hålls den 14 juli och 
kring legenden om den 
försvunna japanen. Det 
kommer invigas ett 
minnesmärke vid ”Arena 
Satelliten” om Shizu 
Kanakuris saftpaus i familjen 
Petrés villa. För fem år sedan 
skrev (S) en motion till 
kommunfullmäktige om att 
högtidhållande av 
maratonloppet och den 
försvunna Japanen. Motionen 
bifölls och nu blir det 
verklighet. 
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