
 
Tack för era förslag och tankar kring hur vi kan göra 
Sollentuna bättre 
Under det senaste året har vi Socialdemokrater 
varit ute och samtalat om framtidens Sollentuna. 
På olika sätt har vi nått en väldigt stor andel av 
er Sollentunabor via dörrknackning, 
hushållsutdelningar, öppna möten, 
torgaktiviteter m.m. Vi frågat om vad som är bra 
i Sollentuna och vad som kan bli bättre både i 
stort och i respektive kommundel. 
 
Vi har fått in en rik flora av synpunkter från 
många Sollentuna. De tankar vi får del av i våra 
samtal är ett viktigt inslag när vi utformar vår 
politik. Vi har fått bekräftat att de flesta 
Sollentunabor trivs väldigt bra här i vår 
kommun. Det man särskilt uppskattar i 
Sollentuna är närheten till natur och 
grönområden, men också de stora 
affärscentrumen och närheten till Stockholm. 
 
Det finns också en baksida med närheten till 
Stockholm i form av buller och andra 
miljöstörningar. De goda kommunikationerna 
har också en baksida med överfulla, försenade 
och inställda pendeltåg som ökar 
vardagsstressen. Några andra återkommande 
synpunkter där Sollentunaborna vill ha en 
förändring är kring är t ex att barngrupperna i 

förskolan i dag är för stora, att många upplever 
områdena kring pendeltågsstationerna som 
skräpiga, att det råder en brist på bostäder som 
passar t ex unga och att många känner en oro 
över vad som händer när de behöver 
äldreomsorg.  
 
Vi vill tacka alla er som tagit er tid att svara på 
våra frågor. Vi kommer att ta med oss era 
synpunkter in i vårt fortsatta arbete i 
kommunpolitiken. Under hösten kommer vi att 
fortsätta att vara ute och samtala med så många 
Sollentunabor vi bara kan. Du är naturligtvis 
alltid välkommen att höra av dig till någon av oss 
om du har förslag och tankar kring vad som kan 
göra Sollentuna till en kommun där vi 
gemensamt tar ansvar och skapar möjligheter. 
Där vi skapar nya jobb, bra skolor, barn- och 
äldreomsorg – för alla oavsett vem man är. 
 
Kontakta gärna: 
Bjarne Isacson (S) ordförande (S) i Sollentuna 
bjarne.isacson@seko.se  
 
Freddie Lundqvist (S) oppositionsråd 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

Budget, äldreomsorg och väntsal kan sammanfatta våren  
Vi träffar Oppositionsrådet Freddie Lundqvist 
(S) på hans sista arbetsdag före semestern. Solen 
skiner in genom fönstren i rummet och en 
återvinningstunna full av papper visar att det 
rensats ordentligt inför ledigheten. 

Om du ska sammanfatta våren i 
Sollentunapolitiken i tre ledord. Vilka skulle 
du välja då? 

Budget, äldreomsorg och väntsal, skulle kunna vara tre 
bra ledord. Budget handlar naturligtvis om att 

kommunen nu i vår samtidigt utvecklat och sjösatt en ny 
budgetprocess. Det har varit en tuff utmaning. Jag är 
dock än så länge inte helt säker på att den nya modellen 

kommer att fungera bättre än den gamla. Utifrån 
budgetfullmäktige häromveckan tycker jag mig kunna se 
att det blir svårare att se skillnad och stridslinje mellan 
de olika alternativen. 
 

Äldreomsorgen handlar om de skenade underskott som 
vård- och omsorgsnämnden haft under våren. Där kan vi 
bara konstatera att majoriteten valt vägen att lösa 
underskotten kortsiktigt utan att på ett fullödigt sätt ge 
sig på de strukturella problemen och därmed skälen till 
underskotten. Det finns också brister i ledarskapet. I 
fotbollsvärlden är det inte ovanligt att tränare och 
sportchefer får gå när resultaten blir dåliga. 
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Det tredje ledordet är väntsal. Det handlar egentligen inte 
bara om hur majoriteten på ett halvår vände från ja till 
nej till en väntsal på busstorget utan om hur de 
överhuvudtaget agerar i relationen till medborgarna. Se 
till exempel på PEU:s dialog i Helenelund där man 
skapade en massa förväntning som hittills inte lett till 
något eller på nya Eriksbergsskolan där de först prompt 
sa att den ska byggas i Näckanskogan och sedan säger 
att läget ska utredas, men att Näckanskogan fortfarande 
är huvudalternativet. Man sätter igång och så händer 
något på vägen då lägger man i bromsen.  

Om du ska recensera majoritetens agerande 
under våren. Vad säger du? 

Det blir alltmer uppenbart att majoriteten gått allt mer 
ifrån att vara ett samstämmigt lag till att bli solospelare. 
Vi har en gruppledare som har ekonomi i balans som 
huvudideologi, en annan som profilerar sig vad hon kan i 
miljöfrågor, en tredje som vill vara alla till lags och en 
fjärde som bestämt sig för att sluta och som framför 
upprepade retoriska poänger.  

Vilka frågor ser du som de viktigaste för (S) 
att driva inför hösten? 

Vi vet utifrån vilka samtal att skol-, äldre-, bostads- och 
tryggt- och snyggt frågor är de som Sollentunaborna är 
mest oroliga kring inför framtiden. 
När det gäller bostadspolitiken så är den viktigaste 
frågan att plan- och exploateringsutskottet blir 
beslutsfähigt. Idag dras för mycket i långbänk. Det är 
framför allt viktigt att få fram detaljplaner för att bygga 
klart Silverdal, få till en nödvändig omdaning av 
mässområdet och få till detaljplaner för t ex 
Sollentunahem för att bygga hyresrätter.  
 

När det gäller skolan måste vi få in en mer helhetssyn på 
skolan. Allt är inte bra för att meritvärdena stiger.  

 
Nyckelområden här är synen på lärarnas arbete och 
arbetsmiljö, elevhälsan, barngruppsstorlekarna och att det 
ska finnas bra skollokaler. 
 

När det gäller äldreomsorgen är den viktigaste frågan att 
fokus flyttas till det som är viktigt, d v s att erbjuda 
äldre bra vård och omsorg. För att kunna göra det måste 
vi komma till rätta med de strukturella problemen i 
vård- och omsorgsnämndens organisation. I det här läget 
är det helt fel att införa fler kostnadsdrivande system. 
 

Tryggt och snyggt handlar om sådant som borde vara 
enkelt som att det finns papperskorgar och parkbänkar, 
men det är svårt i den här kommunen. Det borde finnas 
fler papperskorgar så att det blir lättare att slänga skräp, 
men samtidigt så har naturligtvis Sollentunaborna också 
ett ansvar att inte slängs skräp hur som helst. 

Avslutningsvis hur ska du tillbringa 
sommaren? 

Det blir både bad med barnbarnen som några timmar på 
en grusad tennisbana. Däremellan kommer jag säkert att 
plocka upp färskpotatisen och äta en och annan 
jordgubbe.  

Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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nummer 
medverkar

 

 

   

Freddie Lundqvist    

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
 

Sollentuna Tidning tar nu 

sommaruppehåll och är tillbaka i 

mitten av augusti! 

 

Trevlig Sommar! 
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