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Motion 1 
 

Motion till AK om arbetsmarknadspolitik 

Att få sitt första arbete för en ungdom är nog det bästa han/hon kan tänka sig för då tjänar 
man sina första egna pengar och får en bred bekantskapskrets. Och med sina egna pengar 
kan man köpa sig vad man vill. Problemet vi har idag är att vissa ungdomar står för långt 
ifrån arbetsmarknaden för arbetsmarknaden efterfrågar om inte alltid så oftast en hög 
utbildning. En ungdom på 18-19 som precis har avslutat sina gymnasiala studier kanske 
inte tänker att ' ja nu sätter jag mig 3 år på en högskoleutbildning. Visst det finns 
McDonald's men om man hamnar där finns en liten risk att man fastnar där och inte 
kommer därifrån. Därför tycker jag att Sollentuna kommun bör föra upp Arbetsmarknads 
politiska frågor för ungdomar på dagordningen. Ett alternativ är att vi jobbar aktivt mot 
företag och deras chefer för att de ska våga anställa unga. 
 

Jag yrkar därmed att:  

Sollentuna kommun arbetar för att fler ungdomar som står långt ifrån Arbetsmarknaden 
lättare kommer in på den. 
 
Jan Westerlund 
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Utlåtande över motion 1 
 
Styrelsens föredragande: Nemanja Kovacevic 
 
Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i dagens samhälle det skapar klyftor och 
segregation, fråntar unga möjligheten till självständighet och eget ansvar samt att det ökar 
chansen för ett kriminellt liv.   
   
Därför arbetar Socialdemokraterna i Sollentuna ständigt med att skapa arbetsmöjligheter åt 
unga I kommunen. Vår framtidsplan, som vi tog fram inför valet 2014, går ut på att erbjuda 
och ställa krav på arbete, utbildning eller praktik för alla ungdomar i Sollentuna inom 90 
dagar. På så sätt ger vi unga bästa möjliga chans att aktivera sig själva, vare sig att de tjänar 
sina egna pengar eller utbildar sig vidare inom någonting som ger dem tillfredsställelse.   
Vi vill också att det inför varje sommaren skapas 1 000 sommarjobb så att ungdomar tidigt 
lär sig värdet av arbete samt arbetslivets regler och normer.   
Allt detta ska göras i samband med att man stärker efterfrågan på arbetskraft i kommunen 
genom ett nära samarbete med det lokala näringslivet och focus på deras tillväxt.  
   
Detta arbete har ingen permanent lösning, Sollentuna kommun blir allt mer attraktiv och 
vår befolkningsmängd ökar.   
 
Vi letar därför ständigt efter nya och mer effektiva metoder för att leda unga till arbete och 
anser motionen vara besvarad  
 
Styrelsen föreslår årsmötet  
 
att  motionen anses besvarad 
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Motion 2 
 

Motion till AK  angående maten på Sollentunas skolor. 

En näringsrik kost är en viktig sak för barn och ungdomar ska orka koncentrera sig på 
lektiornerna i skolan. Nu förtiden har det kommit in cafeterier i skolorna och deras utbud 
är oftast långt ifrån näringsrikt, för dom har tex chokladbollar, kexchoklad m.m. Om inte 
skolmaten är aptitlig och näringsrik så händer det säkert att ungdomar går till csfeterier för 
att köpa det ena och det andra för att hålla sig vakna på lektiornerna vilket varken är 
hälsosamt för kroppen eller hjärnan för att socker går direkt upp till huvudet och efter 5-10 
min så är man trött igen för då har sockret gått ur kroppen. Därför skulle jag vilja se att 
Sollentuna kommun satsar på att ge skolorna pengar så att de kan köpa in näringsrik kost 
och inte mat med mycket socker i och salt som inte är bra för varken hjärtat eller njurarna. 
Med anledning av ovanstående text yrkar jag att: 

( S) i BUN arbetar för att nämden ska fatta beslut om att införa en kommunal kostplan 
som ska genomsyra alla kommunens förskolor och skolor. 

Att kommunen följer upp att skolorna genomför kostplanen så att alla barn och ungdomar 
får den näring de behöver. 

 

Jan Westerlund 
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Utlåtande över motion 2 
 

Styrelsens föredragande: Swapna Sharma 

Frågan som motionären tar upp är viktig. Sollentuna Kommun antog kostpolicy för 
Sollentuna kommun från september 2013. Policyn omfattar fyra inriktningar; måltidsmiljö, 
matkvalitet, matkultur samt miljö- och klimatpåverkan. Policyn omfattar mat och måltider, 
som serveras i egen och upphandlad regi. Alla nämnder som har en verksamhet där 
måltider serveras omfattas. Policyn arbetades också fram i en process där barn- och 
ungdomsnämnden och de andra berörda nämnderna var involverade. Denna policy har en 
tydligt övergripande karaktär för att kunna omfatta kommunens samtliga verksamheter 
med ansvar för mat och måltider. Inriktningen är att så långt det är möjligt: 

• Maten serveras i trivsam atmosfär på för matgästerna lämpliga tidpunkter och med 
tillräcklig tid avsatt, i en miljö som ger mat glädje, avkoppling och social stimulans. 

• Maten har rätt temperatur när den serveras, ser tilltalande ut, ger en uppskattad 
smakupplevelse och serveras i mättande portionsstorlekar med minsta möjliga matsvinn. 

• Måltiderna är en del i bevarandet av traditionell matkultur, men främjar också 
utvecklingen av nya. 

• Produktion och transporter sker till minsta möjliga negativa miljö och klimatpåverkan. 

Genom att en kostpolicy är antagen och är något som nämnden redan arbetar med anser vi 
motionen besvarad. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att motionen anses besvarad 
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Motion 3 
 

Motion till AK angående platser på Äldre-boende. 

 
I Sollentuna kommun har vi många pensionärer som antingen har hemtjänst eller bor själva 
fast dom igentligen skulle behöva en äldre-boende plats. Vi har ju alla sätt och hört på 
nyheterna att hemtjänsten har dålig kontinuitet både när det gäller den som kommer hem 
till pensionärerna och ganska näringsfattig mat som oftast/alltid kommer i en tråkig 
matlåda och kontinuitet och bra mat är två av det viktigaste elementen för att en pensionär 
ska må bra och känna sig trygg i livets slutskede. Hemtjänsten har oftast inte tid att stanna 
och berätta vad pensionärerna får att äta och för det andra så är maten oftast tillagad i 
storkök och utkörd till ett hemtjänst-företag som åker ut och lämnar maten även om det 
bara är här i Sollentuna så kan det va långa avstånd. 
 

Därför yrkar jag på att:  

Att (S) i VON ser till att nämden fattar beslut om att öka platserna på äldre-boende så att 
de pensionärer som önskar får flytta in. 

Jan Westerlund 
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Utlåtande över motion 3 
 
Styrelsens föredragande: Gunilla Hultman 
 
Motionären lyfter fram viktiga synpunkter utifrån olika perspektiv på äldreomsorgen såsom 
kontinuitet i vården, kosten samt brist på äldreboendeplatser. 
 
Platser i äldreboendet är för tillfället tillgodosett , men i lokalresursplanen har nämnden 
uttryckt ett behov av 100 platser på särskilt boende fram till år 2020. Den akuta bristen på 
platser är inom demensboende, även här har nämnden uttryckt ett behov utav 100 nya 
platser fram till 2020. 
 
Kontinuiteten och kosten är viktig för alla människor, inte minst för de äldre som är i 
beroendeställning till en utförare. Vård- och Omsorgsnämnden har infört valfrihetssystem 
enligt LOV ( lagen om valfrihet) i dessa upphandlingar finns kravspecifikationer på att 
kosten skall vara innehållsdeklarerad som skall följa med de levererade matlådorna samt 
utförliga uppvärmningsrutiner. Sollentuna kommun erbjuder som insats enklare matlagning 
i hemmet. 
 
Eftersom vård och omsorgsnämnden ej har egen verksamhet utan upphandlar vårdföretag, 
utifrån LOV och LOU samt via uppdrag till det kommunala bolaget Solom, är det av 
största vikt att nämnden arbetar med kontroll, tillsyn och kontinuerliga uppföljningar. 
Detta har Socialdemokraterna framhållit i nämndarbetet samt drivit i budget under många 
år.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet  
 
att  motionen anses besvarad 
 


