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Sollentuna arbetarekommun  RAPPORT 
      
 

Kommunfullmäktigegruppens rapport för 2014 

 
Ledamöter och KF-grupp 
Kommunfullmäktigegruppen bestod före valet av 11 ledamöter och 6 ersättare. Under 
2014, före den 15 oktober, skedde inga förändringar i gruppens sammansättning. 
Adjungerad till gruppen var Per Malmquist, gruppledare i AB Solom samt Stina Bergman 
Ericsson, ersättare i landstingsfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktiges nya mandatperiod inleddes från den 15 oktober. Nya medlemmar i 
kommunfullmäktigegruppen blev då Mette Hildingsson, Nemanja Kovacevic, Anne-Marie 
Leijon, Julia Mäkitalo Blent, Peter Nyberg och Ridvan Bozan. Peter Nyberg avsade sig 
direkt och ersattes av Per Malmquist. De som lämnade kommunfullmäktigegruppen vid 
mandatperiodsskiftet var Kjell Ekdahl, Erik Isacson, Karin Lundqvist, Karl-Erik Karlsson 
och Safa Gürsoy samt den adjungerade Stina Bergman Ericsson. Vi tackar dessa för ett 
fullgjort arbete. 
 
Gruppen har under 2014 hållit fjorton gruppsammanträden som även utgjort 
gruppledarträffar. Fyra av dessa möten har också varit gemensamma med 
arbetarekommunens styrelse. På de gemensamma mötena har gemensamma frågor  
behandlats t ex antagande av förslag till preliminär budget och budget. 
 
Gruppstyrelsen av tre ledamöter Freddie Lundqvist (oppositionsråd/gruppledare) Lilian 
Lama (2:e vice ordförande kommunfullmäktige) samt Roger Sjöberg (politisk sekreterare). 
Gruppstyrelsens uppgift är att förbereda dagordning och upplägg av gruppmöten. 
 
Ärenden av större vikt eller av principiell art under 2014 
Sollentuna styrdes under 2014 för 35:e året i rad av moderaterna med stödpartier.  
Valresultatet medförde att (M), (FP) och (KD) förnyade sin majoritets uppgörelse.  
 
 
Övriga ärenden av större vikt 
I januari behandlades en Socialdemokratisk motion om en ny begravningsplats i Sollentuna. 
I övrigt behandlades en redovisning av rätten att arbeta heltid. Interpellationer behandlades 
om sydlig entré till Häggviks station och skapande av en återvinningscentral i Sollentuna.  
 
I februari debatterades en interpellation om arbetsmiljön i våra skolor. Andra ärenden var 
redovisning av hur kommunen kan ställa krav på de fordon som används i kommunens 
verksamheter samt revidering i överlåtelseavtalet för AB Solom. 
 
I mars första sammanträde behandlades en Socialdemokratisk motion om att införa 
boendeformen ”kombostäder”.  En interpellation behandlades om kommunens 
annonsering i bilaga och TV. 
 
På det andra sammanträdet i mars så var årsredovisningen för 2013 huvudnumret. I övrigt 
behandlades interpellationer om markanvisning till AB Sollentunahem för att bygga 
hyresrätter i Väsjön samt kring avhysningen av EU-migranter i Helenelund. 
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Kommunfullmäktige godkände också detaljplanen för kv. Topplocket i Tureberg där 
Sollentunahem ska bygga. 
 
I maj behandlades inte mindre än åtta centerpartistiska motioner de flesta inom 
miljöområdet. Interpellationen om vad kommunen gjort kring Grön-IT samt kring 
kommunens handläggning kring avhysning av EU-migranter i Helenelund. 
 
I juni hölls budgetdebatten. Nya bolagsordningar och ägardirektiv antogs för kommunens 
bolag. Kommunfullmäktige beslutade att inrätta ett naturreservat i Tegelhagsskogen. 
 
I september lämnade AB Sollentunahem , AB Solom och Sollentuna Energi AB sina årliga 
informationer till kommunfullmäktige. Nämndansvaret för föreläggande om 
siktskymmande växtlighet klargjordes. 
 
I oktober behandlades delårsrapporten över kommunens ekonomi. Detta var också det 
första sammanträdet för den nya mandatperioden. Det gjorde att ett antal formalia ärenden 
också behandlades. Motion om kommunens framtida agerande i frågan om EU-migranter 
behandlades. Arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar i åldern 19-25 år infördes. 
 
I november fastställdes den politiska inriktningen för den nyss inledda mandatperioden. 
Kommunfullmäktige återremitterade en (S) motion om att ställa sociala krav vid 
upphandlingar. Kommunfullmäktige avslog en (S) motion om att villkora för utförare att 
erbjuda sommarjobb. Kommunfullmäktige biföll dock en (V) motion beträffande 
bibliotekskort för papperslösa.  
 
I december skedde val till alla nämnder och styrelser inför 2015. Reviderad budget för 2015 
antogs. Ett antal formalia ärenden behandlades inför det att den nya mandatperioden i 
nämnderna började vid årsskiftet. Cykelplan antogs för kommunen och beslut togs om att 
upprätta en parkeringsplan. 
 
Budgeten för år 2014 
I det socialdemokratiska budgetförslaget inför 2015 så prioriterades bl a följande satsningar 
i driftbudgeten: 
 
Höjda lärarlöner ytterligare cirka 1%   7 mkr 
Underhållsgaranti av skollokalerna   5 mkr 
Förstärkning barn i behov av särskilt stöd   2,5 mkr 
Garanterad plats i förskola och skola för barn på kvinnojour 1 mkr 
Höjd hemtjänstersättning    8 mkr 
1000 sommarjobb varje sommar   2 mkr 
Insatser för unga utanför    3 mkr 
Fler platser och sänkta avgifter kulturskolan  1 mkr 
 
I investeringsbudgeten lade vi extra pengar på: 
 
Åtgärder mot buller     20 mkr 
Socialtjänstboende     30 mkr 
Cykelsatsning     20 mkr 
Fotbollssatsning – ett fotbollstält till och två konstgräsplaner 70 mkr  
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Samarbete inom oppositionen 
När mandatperioden 2011-14 inleddes så tecknade de tre rödgröna partierna tecknat en 
överenskommelse om samarbete.  
  
Samarbetet har bl a inneburit att partiernas gruppledare i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen samt de politiska sekreterarna, har träffats inför alla kommunstyrelse 
sammanträden samt vid ytterligare träffar då så behövts. Det har också förekommit 
oppositionssamarbete ute i nämnderna som i de flesta fall inneburit gemensamma 
gruppmöten och gemensamma yrkanden och protokollsanteckningar.  
 
De rödgröna partierna lade under året en gemensam budgetskrivelse. 
 
  
Motioner, interpellationer och frågor 
Gruppen har under året lagt 3 motioner, 5 interpellationer samt ställt 3 frågor. 
 
Motioner 
 

 Kommunens framtida agerande i frågan om EU-migranter 

 Sociala krav vid upphandling 

 Ändring i ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att 
tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende 

 
Interpellationer 
 

 Markanvisning till AB Sollentunahem i Väsjön Mellersta  

 Kommunens annonsering i bilaga och TV 

 Kommunens handläggning av EU-migranterna i Helenelund 

 Avhysning av EU-migranter i Helenelund  

 Vad kommunen gjort kring Grön IT 
 
Frågor 
 

 Om tidigare beslut om Google Apps 

 Angående kommunfullmäktiges beslut om att uppkalla väg eller plats efter Erland 
Cullberg  

 Om tidigare beslut om samråd med FTI om återvinningsstation på Vassvägen 
 
 
Kommunstyrelsegruppens sammansättning  
Gruppen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter är Freddie Lundqvist - 
gruppledare och oppositionsråd samt Anna Vikström– vice gruppledare. Ersättare har varit 
Richard Meyer, Berit Forsberg, Joakim Jonsson och Swapna Sharma. 
 
Kommunstyrelsegruppen har haft gruppmöten framförallt för att föra strategiska 
diskussioner. 
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Politisk sekreterare 
Roger Sjöberg har under 2014 varit anställd av kommunen för att fungera som politisk 
sekreterare för socialdemokraterna. I hans arbetsuppgifter har ingått att ge stöd politiskt 
och administrativt stöd till den kommunala gruppen. 
 
 
För (s)-gruppen i kommunfullmäktige 
 
 
 
Freddie Lundqvist   Lilian Lama 
 
 
 

Roger Sjöberg  
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Rapport från miljöutskottet 2014 

 

Från 1 mars har kommunen återigen en Miljö- o klimatstrateg på 
kommunledningsnivå, en förutsättning för seriöst arbete med övergripande 
miljöfrågor i kommunen.  

 

Utskottet har bl a tagit fram en miljöpolicy för kommunen inkl bolagen, ett 
program för miljöutbildning inom samtliga förvaltningar, strategi för laddstolpar 
för elbilar, solkarta över kommunen som vägledning vid installation av 
solenergianläggningar, åtgärdsplan för omgivningsbuller, utövat påtryckningar 
på Trafikverket om åtgärder mot negativa effekter från de stora vägar som går 
igenom kommunen, installerat cykelpumpar intill alla pendeltågsstationerna 
samt tagit ställning i avfallsfrågor, sånt som rör sjöar och vattendrag och 
hastighetsbegränsningar på E4 genom kommunen. 

Berit Forsberg har varit oppositionens gruppledare och samarbetat med V som 
haft ersättarplatsen. 

Vi har drivit på i de flesta frågor och ofta fått våra synpunkter beaktade. Ett 
kommuninternt seminarium om dagvattenhantering är utlovat våren 2015 tack 
vare vårt målmedvetna arbete. 

Det viktigaste projektet 2015 förväntas bli genomförandet av miljöutbildning för 
kommunens samtliga förvaltningar inkl bolagen. 
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Rapport från plan- och exploateringsutskottet 2014 

 
Under år 2014 har Berit Forsberg och Joakim Jonsson representerat 
socialdemokraterna i utskottet. PEU:s uppgifter är att ta fram detaljplaner och 
bla namnsätta gator samt bereda ärenden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige, ex vis remisser etc. Under året har vi haft totalt 15 stycken 
möten och bland besluten kan vi bla nämna att vi från Socialdemokraterna har 
drivit på att det ska byggas fler bostäder framför allt hyresrätter, som vi har stor 
brist på i kommunen. Vid utskottets sista möte i december beslutade vi att det 
socialdemokratiska förslaget om att uppkalla en plats till minnet av Erland 
Cullberg ska förverkligas. Det kommer att bli en Erland Cullbergs Park i det nya 
kv. Torggumman som byggs av NCC i Nytorp mittemot Sollentuna Centrum.  
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Verksamhetsberättelse för S i Barn- och ungdomsnämnden 2014 

Representation 
Anna Vikström, gruppledare, representant i AU,  Lars Westberg ersättare bitr 
gruppledare, Ridvan Bozan ersättare, Stina Bergman ersättare.  
 
Verksamhet – 2014 med perspektiv på 2015 
Det har varit ett valår som har haft skolfrågorna i fokus, både i Sollentuna, 
regionalt och centralt. Vi drev och fick igenom en riktig valbudget för S i 
Sollentuna på skolområdet med en stor satsning på lärarna – inklusive 
förskollärarna som inte de borgerliga vill  – på 7 miljoner mer än de borgerliga.  I 
budgeten ingick också en satsning på elever i behov av särskilt stöd (2,5 
miljoner) samt skolplatser för barn i kvinnojourer.  
 
Resultat 
Resultaten i skolan är fortfarande bra och blir bättre. När detta nu sker kan man 
ändå komma ihåg hur de borgerliga under många år tidigare fullständigt struntat 
i skolresultaten för flera kommunala skolor vilket innebär att det under säkert 
minst 10 år, har gått ut många elever utan fullständiga betyg medan majoriteten 
förlitat sig på att marknaden ska lösa problemen, vilket den inte gjorde. Det 
visar att deras politik inte fungerar i skolpolitiken. Från Skolinspektionen  har 
kraven på likvärdighet blivit tydliga. Vii har också drivit detta länge, och det finns 
en annan inställning hos  tjänstemännen om detta.  Det har balanserat 
marknadstänkandet och alla skolor ska numer ge bra undervisning – alla skolor 
ska vara bra skolor – något som vi fått igenom i de övergripande målen för 
BUN. Det har bland annat manifesterats via satsningar på enskilda skolor och 
en skolgemensam buffert där satsningar kan göras där det behövs. Det är inte 
en tillräcklig förändring av ersättningssystemet men ett steg på vägen.  
Inkludering 
 
”Inkludering” för barn  i behov av särskilt stöd, funktionshindrade barn osv 
handlar om att inte ha särskilda klasser, undervisningsgrupper och skolor för 
dessa barn utan ge dem stöd i vanliga klasser. Det är en fråga som kommer 
väldigt starkt och som är beslutad ska genomföras. Det är bra i teorin men vi 
ser att detta kräver ett likvärdigt och behovsprövat stöd på en betydligt högre 
nivå än det som finns idag, t ex för skolhälsovård och specialpedagoger. Det är 
ofta ekonomin som styr tillgången och enskilda rektorers uppfattning. Där måste 
man destinera betydligt högre summor till elevstöd och dessutom se till att det 
blir likvärdig tillgång mellan skolor för att inkludering ska bli bra på riktigt.  
 
Personalens arbetsmiljö 
Oroväckande siffror finns för personalens sjukskrivning och uppfattning om sin 
arbetsmiljö. Sjukskrivningstalen går upp och inte ned.  Förskollärare går ned på 
deltid för att de inte orkar med. Vi har lyft arbetsmiljöfrågorna flera gånger och 
yrkat på olika insatser utan gehör.  
 
Krav på utförarna 
Fortfarande är barngrupperna på fritids och förskola för stora och kraven är för 
låga på utförarna. Dessutom håller de inte alltid öppet när de ska, och stänger 
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på somrarna. Det är alldeles för dålig uppföljning och påföljd på detta, vilket vi 
har lyft flera gånger och det går med myrsteg framåt.  Se även miljökrav nedan.  
 
Miljö 
BUN:s verksamheter är riktiga miljöbovar när det gäller energianvändning, vilket 
visat sig i mätningar på området via MBN. Dessutom har det inte funnits 
kemikalieförbud och förbud mot hormonstörande ämnen, samt krav i 
upphandlingar på maten. Detta har vi tillsammans med MP drivit med framgång 
i BUN och fått igenom krav på fler områden i remissvar på miljöstrategin och i 
upphandling av mat – dock ej hela vägen.  
 
Skolor och tillgång på platser 
Det finns för få skolplatser i södra Sollentuna och för många i norra. I norra 
finns de flesta friskolor och det är en överetablering. I södra finns behov av 
utbyggnad och nya skollokaler i evighetsprojektet Eriksbergsskolan och 
Tegelhagen. Töjnaskolan ska byggas ut. Vi anser att det behövs ytterligare en 
kommunal skola i centrala Tureberg – kommunen borde försöka ta över 
Vittraskolan, som inte håller kvalitetskraven och har alleles för få sökande av 
detta skäl. Skälbyskolan kommer att få flera platser när den nya skolbyggnade 
står klar, något vi drivit tidigare.  
 
Skolplatser kvinnojourer, läxläsning mm 
Vi har fått igenom bra riktlinjer för placering av barn på kvinnojourer och ett 
övergripande mål att garantera trygga och säkra skol- och förskoleplatser till de 
barn som bor tillfälligt på Sollentuna kvinnojour. 
 
Läxläsningsstöd ska erbjudas på alla skolor och för alla år – det är inte så idag i 
Sollentuna utan högst varierat. Detta har inte vunnit gehör.  
 
It - informationssäkerhet  
BUN satsar stort på digitala verktyg till alla barn och det har vi varit för. Men 
hanteringen av it på kontoret har brister. En planerad förändring  som inte 
sköttes rätt ledde hösten 2014 till en allvarlig avvikelse med dataförluster av 
elevers arbeten, data som blev tillgängliga för fel personer osv. Lärare förlorade 
strukturen för sitt läromaterial vilket skapade ökad administration, stick i stäv 
med ambitionen att minska administrationen. Tidigare har ju  Datainspektionen 
uppmärksammat att Google-apps användningen är olaglig för UAN, vilket även 
gäller BUN. Nu när it används  hög grad i kärnverksamheten för elevers arbete, 
så måste it hanteras bättre och professionellt med större säkerhet i framtiden.   
Gruppens arbete och samverkan med oppositionen 
 
Gruppen har haft gemensamma möten under hela året med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets representanter. Av olika skäl har närvaron varit lägre för V och MP, 
och våra ersättare har fått hoppa in. Det har dock varit ett gott samarbete när 
alla deltagit och vi har ofta fått stöd för våra yrkanden från V och MP och även 
samarbetat i miljöfrågorna med MP.   
 
Anna Vikström, avgången gruppledare BUN 2004-2014 
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2014 Års Rapport för Kultur och Fritidsnämnden 

 

 
Viktig händelse för Kultur och Fritidsnämnden är nog Ed svik projektet som har 
utvecklats på lång sikt och är en av Stockholms vackraste områden. 
Med många aktiviteter fler evenemang i Edsbergsparken fler händelse i 
Edsbergs slott: Julfirandet för Alla Sollentuna bor som brukar eller ej brukar  
Fira traditionell Jul med mat och alt som hör till traditionerna gratis. 
Julfirandet var välbesökt av några hundra Sollentuna Bo bland dem var 20 tal 
familjer från andra länder.  
Många pensionerar  
Edsvik har blivit Norra Stockholms välbesökta område pg av stora fester 
Konserter ,visningar,,skolaktiviteter, teatrar lekdagar temadagar mm. 
 
 
Idrottshallen i Rotebro klar invigd  
 
Gulbergsväg bestämd ska invigas 
Elektroniskt låssystem till alla hallar 
Aktivitetskort på Nätet ”APN” 
Ute gym vid Strandvägen  
Häggvikshallen renoveras  
HBT – certifiering av biblioteken  
Utsiktsplats, utomhusutställning och Oxstallet på Ed svik 
Arena Rotebro 
Fritidsmässa för funktionshindrade  
Föreningsmässa i stinsen  
Skollokaler för uthyrning 
 
 
 
Socialdemokratiska prioriteringar har varit: 
 
Kulturskolans möjligheter till att minska kön och få alla de barn unga som 
önskar eller stått i kön länge att prioritera frågan bättre. 
 
För Socialdemokratiska gruppen 
 
Johan Nordin 
Tanja Bojovic 
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Rapport från (S) gruppen i miljö- och byggnadsnämnden 2014 

 
Representation i miljö och byggnadsnämnden från s har varit under 2014 Henrik Gustavson 
och Karin Lundqvist . Henrik har av personlig skäl inte kunnat vara närvarande vid flertalet av 
sammanträdena, och under hösten har jag varit ensam representant vilket inte varit helt lätt 
då jag kom in i slutet på den här perioden och inte tidigare varit bekant med den här typen av 
frågor. men jag har haft ett mycket gott stöd och samarbete med miljöpartiets representanter. 
 
Det som diskuterats mycket har bland annat varit Attefalls husen och tillämpning  av regler och 
bygganmälan av dem. man gjorde där en informationskampanj  då vi var oroliga för att 
allmänheten skulle uppfatta det som att det var fritt fram att bygga dem utan att göra en 
bygganmälan .  
Vi har också diskuterat problem med dagvatten som rinner ut i Edsviken ett växande problem 
är allt fler hårda ytor på marken då dagvatten inte kan rinna iväg. 
Miljö och byggnadskontoret  har också arbetat för att bli mer tillgängliga på nätet och man har 
nu  lanserat Webbkarta. 
 
Det finns ett växande missnöje från allmänheten med att handläggningstiden för 
bygglovsansökan är för lång. 
 
Vi har inte haft några större motsättningar i nämnden  
 
Karin Lundqvist  
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Verksamhetsberättelse från den Socialdemokratiska gruppen i 
Socialnämnden 2014 

 
Ledamöter // ersättare 
Under 2014, har Socialdemokraterna varit representerade av två ordinarie 
ledamöter och en ersättare. Swapna Sharma som andre vice ordförande, 
Gunnar Ljungberg som ledamot och Julia Mäkitalo Blent som ersättare. 
 
Samarbete 

Gruppen har haft gemensamma möten med Miljöpartiet under hela året. Det har 
varit ett ömsesidigt respektfullt samarbete. 
 
Möten 

Socialnämnden har haft 12 sammanträden under 2014 och 25 stycken 
sammanträden i social-utskottet. S gruppen har varit aktiv och deltagit i alla 
Socialnämndens, Socialutskottets samt de flesta Familjerätts mötena under 
året. S gruppen har haft ansvar för Politikerjouren.  
Gruppen har besökt verksamheten några gånger under året. För att utveckla 
kompetens i nämndens arbete, har gruppen varit med på olika föreläsningar, 
Seminarier, utbildningsdagar och konferenser.  
 
Viktiga händelser under 2014 

För att lyssna och förstå hur våra placerade barn har det, har nämndens AU 
börjat ta direkta samtal (utan mellanhand med tjänsteman) med våra placerade 
barn. Det har varit mycket givande och nämnden har fått många synpunkter 
som ska hjälpa arbetsmetoden som socialkontoret använder idag.  
För att förbättra socialkontorets hantering av sociala bostäder och därmed 
skapa en bättre genomströmning av boendet för att åstadkomma en ökad 
tillgång till nya lägenheter har social kontoret anställt en boendesamordnare 
som gör stor nytta. 
 
Socialkontoret har fått uppdrag från nämnden att ta fram en långsiktig plan för 
finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa, i samarbete 
med vård- och omsorgskontoret. 
 
Socialnämnden har tagit fram en ny tillsynsplan för 2014 avseende tobak, folköl 
och handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
På uppdrag från kommunstyrelsen har Socialnämnden tagit fram en projektplan 
“Projekt Samverkan i Sollentuna” som ska hjälpa Sollentuna kommun att 
identifiera utanförskap och skapa samsyn om begreppet samt hjälpa till med att 
bygga strukturer för att med gemensamma krafter bryta människors 
utanförskap. 
 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har reviderats enligt en ny Rättspraxis och 
lagstiftning som har blivit förändrad, framförallt i de delar som beskriver 
arbetssätt utifrån den metodutveckling som skett på enheten med bl.a. 
barnsamtal. 
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Nämnden har gett uppdrag till socialkontoret att sammanställa information om 
våld i nära relationer som också ska inkludera män som blir utsatta för våld.  
 
Socialkontoret har stort behov av tillgång till sociala bostäder enligt avtal och 
bostäder till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden har lämnat 
en lokalresursplan för perioden 2016-2020 till trafik- och fastighetskontoret. 
 
Ett nytt Avtal med Jourhemspoolen Nordväst har skrivits som ska gälla från 
2015-01-01. 
 
Riktlinjerna för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i 
Stockholms län har reviderats. Överenskommelsen ger en praktisk hantering 
och vägledning till kommunerna för hur de ska hantera när hemlösa personer 
rör sig mellan Kommunerna i länet. Förhoppningen är att kommunerna ska ha 
lättare att komma överens och att antalet tvister minskar. 
 
Socialnämnden har beviljat föreningsbidrag för 2015 till olika föreningar som 
hjälper socialkontorets verksamhet på ett effektivt sätt.   
 
Tydliga åtskillnader i politiken 
Vi Socialdemokrater i nämnden har drivit en politik som innebär att vi måste 
omprioritera fler socialsekreterare till utsatta verksamheter så som ungdomars 
missbruk och kortare tid i barnutredningarna. 
Att inga barnfamiljer skall vräkas eller bo på Åkerbo. 
Vi har drivit socialdemokratisk politik i alkoholtillstånd. 
Vi har drivit  socialdemokratisk politik för kontorets personal. 
 
Prioriteringar i budgeten  
Socialdemokratiska prioriteringar i budgeten inför 2015 har varit följande: 
I vårat budgetförslag har vi tänkt på effektiva och långsiktiga planer. Långsiktig 
som på sikt skulle ha minskat Boende behov samt kostnad för boende, Vi 
avsatte 30 mkr till ett nytt boende för socialtjänsten under trafik- och 
fastighetsnämndens investeringsbudget. Vi har lagt förslag att utöka en kurator 
tjänst och för det la vi 0,7 miljoner kronor för att anställa en Kurator tjänst under 
2015 på ungdomsmottagning. 
 
Vi har betonat vikten av förebyggande informationsinsatser för att minska 
sociala problem, vi la ytterligare 100 000 kr mer än majoriteten i vår budget för 
förebyggande informationsinsatser mot droganvändning. 
 
Vi drev att Socialnämnden skulle redovisa insatser och effekter av insatser för 
att minska ungas bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak. 
Vi drev att Socialnämnden skulle redovisa möjligheterna att etablera ytterligare 
ett ”utredningshus” i syfte att förkorta utredningstider och minska kostnaderna 
 
 
Swapna Sharma, Gruppledare SN 
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Årsrapport från (S)-gruppen i Trafik- och Fastighetsnämnden 
2014 

 

Under året har (S) representerats av Kjell Ekdahl, Karl-Erik Karlsson och Liv 

Wahlberg. 

 

TFN har under året haft 10 sammanträden och AU har sammanträtt 11 gånger. 

Dessutom har nämnden haft 2 halvdagar med utbildning. 

 

Denna rapport ska nu skrivas efter det första helåret då alla handlingar kommit på 

läsplatta. Detta gör att allt är taget ur minnet då inga handlingar finns att bläddra i. 

Läsplattan skulle lämnas in omedelbart vid årsskiftet av de som avgick då. 

 

Vid årsskiftet avslutades den första mandatperioden för TFN/TFK och delvis har detta 

präglat även det fjärde årets arbete i nämnden och kontoret. Organisationen på kontoret 

ses över titt som tätt och vakanser uppstår ofta och tar lång tid att tillsätta. Samarbetet 

med övriga nämnder har fortfarande en del övrigt att önska. Detta är en fråga som KLK 

måste anses vara ansvarig för. 

Många ärenden i TFN är långa ärenden och pågår under lång tid och en hel del arbete 

läggs ned på byggprojekt som sedan ändras eller inte kommer till. Skolbyggen är stora 

frågor och under året har Skälbyskolan, Eriksbergsskolan, Skälbyskolan och 

Töjnaskolan varit under behandling men ännu återstår det tid innan allt fått sin lösning. 

 

Upphandlingar av olika slag pågår ständigt och i flera fall verkar det som om 

kommunen inte har den kompetens som krävs då det blir tvister och överklagningar. 

Den upphandling som vållade störst uppmärksamhet var upphandlingen av 

vinterväghållningen som blev överklagad och det drog ut på tiden så att kommunen var 

tvungen att göra en direktupphandling, och var då helt medveten om att denna kunde 

vara olaglig, för att få någon att ploga då snön kom framåt hösten. Detta löste sig i sista 

stund då överklagande inte gick igenom. 

 

På fritidssidan har det så kallade fotbollstältet på Norrviken under året blivit en hall då 

kostnaderna för tältet visade sig vara väldigt höga och skillnaden till hall inte var så 

stor. Friidrottshallens bygge stannade under hösten upp, då det inte var helt klart om 

markentreprenören fullgjort sitt åtagande beträffande extra förstärkning av grusåsen 

som tillkom under arbetet. I båda dess projekt har det varit tveksamt om underlaget vid 

upphandlingen varit tillräckligt tydliga. Idrottshallen i Rotebro är under byggnad, men 

hallen i Edsberg/Rudbecksområdet verkar ha gått i stå. I samband med planeringen av 

Töjna- och Skälbyskolorna finns planer på idrottshallar med. 

 

Majoriteten pratar mycket om cykelplanen och klappar sig för bröstet över den. Det har 

lagts ned mycket arbete på det administrativa, men när det gäller att anslå pengar i 

budgeten för att anlägga några av de cykelbanor som finns i planen, så blir det stopp. 

(S) lade i sin budget mer pengar för ökad utbyggnad av cykelbanor.Under 2014 har en 

cykelbana utefter Landsnoravägen påbörjats. Det är nu sagt att 15 mkr är avsatta för att 

påbörja arbetet med cykelbana från Sollentuna Centrum till Silverdal. Detta belopp 

räcker troligen inte och anläggningstiden blir troligen 2 år. Infartsparkeringarna har 

studerats under sommaren och det visades sig då att dessa användes i stor utsträckning 

av boende i området. Parkeringen vid Sollentunavallen har under året rustats upp och 
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avgiftsbelagts. Avgiften har vid 2 tillfällen sänkts då den blev dåligt utnyttjad. Det kan 

kanske bero på att det är en ren SMS-parkering, där det inte ens går att betala med kort.  

I slutet av året begärde TFN hos KF att få göra en totalöversyn av 

parkeringsproblematiken i hela kommunen. 

 

Inom avdelningen gata är snöröjningen en alltid aktuell fråga. Förhoppningarna är nu att 

den nye lokale entreprenören ska göra ett bra arbete. Parkskötseln ska handlas upp på 

nytt och (S) har påpekat att det finns små markbitar här och där som kommunen äger, 

men inte sköter tillfredställande. 

Den största och kanske viktigaste frågan inom TFN är fastighetsunderhållet och det 

verkar som om kontoret inte har tillräckligt med resurser för att planera för den budget 

som finns och än mindre att omprioritera från investeringsbudgeten. Nämnden utnyttjar 

inte heller under 2014 hela investeringsbudgeten. 

 

Detta är ett litet axplock från nämndens verksamhetsområde. TFN har många 

verksamheter son berör många innevånare direkt och många hör också av sig både till 

kontoret och till oss som sitter i nämnden. 

 

Kjell Ekdahl  Karl-Erik Karlsson  Liv Wahlberg 
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Verksamhetsrapport från Utbildning och 
arbetsmarknadsnämden 2014 

 
Vilka har representerat partiet i respektive organ under året ; 
Den Socialdemokratiska gruppen har representerats av Gunilla Hultman 2e´vice 
ordförande , David Ask ordinarie ledamot , Mette Hildingsson ersättare , Hugo 
Olivares ersättare. 
 
Viktiga händelser under året. 

 Gemensam prislista för samtliga för Stockholms län, SKL i Stockhols län 

har rekomenderat medlemskommunerna att anta det nya 

samverkansavtalet, detta avtal har Rudbecksskolan antagit. Elevpengen 

skall räknas ut utifrån den elevsammansättning skolan har med dess 

barn och meritvärde . 

Rudbecksskolans elever har i genomsnitt ett av länets högsta 
meritvärden, vilket gör att skolan får lägre skolpeng för varje elev 
.Gymnasieskolor med elever som har lägre meritvärden tilldelas 
högre skolpeng.Detta är ett led i en mer jämställd skolpolitik.Men 
detta medför att man ej kan höja de utlovade lönesatsningarna för 
lärarna eftersom budgeten minskar drastiskt. 

 Rektor har informerat om att Rudbecksskolan är för liten för dess elever, 

söktrycket är stort till Rudbecksskolan och Sollentunas befolkning ökar, 

ca 300 elever kom ej in på skolan vid sista intaget. 

Gärdesskolan hyr in sig i Rudbecksskolans huvudbyggnad samt i 
paviljonger, om Gärdesskolan fick egna lokaler skulle man kunna 
förtäta elevantalet med 300-350 elever på gymnasiet. Skolan 
saknar fungerande gymnasiksal , här måste en lösning ske 
brådskande. Även om detta skulle vara en lösning så krävs en 
utbyggnad av Rudbecksskolan. 

 En genomförandeplan är färdigförhandlad om gällande samverkan 

mellan Utbildning och arbetsmarknadsnämden och idiella sektorn, detta 

samverkansavtal med den idiella sektorn skall nu processas fram mellan 

dess parter ( ideburna organisationer är ett samlingsnamn för den idiella 

sektorn, trossamfund, stiftelser samt sociala företag) 

 Under hösten har möjligheternas kontor,Kunskapsparken och 

arbetscenter slagits samman till en enhet och flyttat till en gemensam 

lokal. Detta för att förbättra servicen mot kommunens innevånare genom 

att allt utbud samlas på en plats samt effektiviseringav personal, ekonomi 

och administration. Detta är är sista fasen av den redan beslutade 

genomförandeplanen gällande utbyggnaden av möjligheternas 

kontor.Här har ett samarbete mellan Rudbecksskolan och möjligheternas 

kontor etablerats kring unga elever ieventuellt behov  av praktik, som 

annars riskerar att hoppa av sina studier. Syftet är att minska avhopp 

från gymnasiet och begränsa eventuell tid i utanförskap. 
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 Projekt ” Unga utanför” startar återigen nu med  ” Studieförbundet ” som 

får i uppdrag att begränsa unga människors utanförskap ( som varken 

studerar eller arbetar) uppdraget var att kartlägga de unga , detta genom 

att bla erbjuda ledarskapsutbildning, samt gruppaktiviteter i bla Edsberg 

och Helenelund. Studieförbundet konstaterande var att de kommit i 

kontakt med ca 70 unga utanför men att det finns ca 130 sammanlagt 

som ryms under ” Unga utanför”i Sollentuna. Arbetet avslutades mellan 

Studieförbundet och UAN i December 2014. Utvärderingen från 

Studieförbundet var ej så upplyftande . De insåg att uppdraget var för 

svårt utifrån att de ungdomar de mötte hade ett större individuellt 

stödbehov än vad man räknat med. Dessutom var det mycket svårt att 

hitta lokala samarbetsparter , gick ej att hitta aktörer som släppte in dom 

som organisation. Det som skall ersätta projektet ” Unga utanför” är en 

extra resurs på möjligheternas kontor med kompetense inom 

målgruppen samt satsa på uppsökande verksamhet.  

 
Andra frågor där det funnits tydliga åsikts skillnader mellan S och 
majoriteten. 

Unga utanför 18-24 år. 

 Majoriteten väljer bort ett fungerande team 2013 , som hittat 

strategier för att nå ungdomar i utanförskap, dessa ungdomsledare 

som var bekostade utav ungdomsstyrelsen kände väl till ungdomarna 

och dess levnadsmönster, man skapade grupper, besökte skolor med 

flera ungdomar som hoppat av sin skolgång,arbetade med 

uppsökande verksamhet.  

Studieförbundet tar över uppdraget 2014 ,finns beskrivet i 
ovanstående projekt ” Unga utanför” . Här har vi Socialdemokrater 
argumenterat för att behålla trygga välfungerande organisationer och 
ej prioritera nya korta lösningar där man ej känner ungdomarna, dess 
rörelsemönster , mindre bra kunskaper om lokala strukturer som finns 
i Sollentuna, dessutom krävs mer individuellt stöd till varje ungdom 
samt bygga ett långsiktligt förtroende. Studieförbundet avslutade sitt 
uppdrag December 2014.  

 Sommarjobb till alla ungdomar som vill ha arbete under några veckor 

under sommarlovet. Här vill vi att ambitionsnivån skall höjas och vi 

satsar 2 milj för att kunna erbjuda 1.000 sommarjobb. Dessutom 

måste målsättningen förutom näringslivet även kommunen och 

kommunens bolag hitta fler arbetstillfällen för dessa ungdomar. 

 Vi anser att lärarlönerna för Rudbecksskolans lärare skall höjas rejält 

med tanke på att skolans lärare har lägre lön än länets 

gymnasielärare. Detta för att behålla lärargruppen och bibehålla 

elevernas höga meritvärden. 

 Efter att datainspektionen fattat ett beslut 2013 efter tillsyn av 

Rudbecksskolans hantering av personuppgifter i Google-apps för 

utbildning och dess molntjänster. Beslutet är att Rudbeck skall teckna 
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ett personuppgiftbiträdesavtal med Google för att i enlighet med 

personuppgiftslagen säkra hantering av personuppgifter i molnet. 

Denna hantering har fortfarande 2014 inte säkrats, här har vi gett 

ordföranden att snarast återkomma om en snar åtgärd och 

återrapportera till nämden. 

Socialdemokraternas prioriteringar i budget inför 2014                                                    

 Vi avsätter 2mkr för att Sollentuna ska kunna erbjuda 1000 

sommarjobb 2015 . En s.k. sommarjobbsgaranti. 

 Vi avsätter 3mkr till insatser för att få in unga utanför 18-24 år gamla i 

utbildning,praltik ellerarbete 2mkr av dessa pengar hämtar vi från 

kommunstyrelsens oförutsedda i majoritetens budgetförslag. 

 Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa. 

 Redovisa hur resursfördelningenstår i relation till målet om 

gymnasieexamen. 

 Redovisa utfallet av vuxenutbildningen avseende hur många som 

sökt, tagits in samt slutfört sina utbildningar. 

 Redovisa en handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta i 

kommunen. 

 Redovisa informationssäkra it-stöd för elever och personal vilket 

inkluderar att ersätta Google Apps helt eller delvis. 

 Redovisa en handlingsplan på hur bristen på idrottslokaler för 

Rudbecksskolan kan lösas på kort / lång sikt. 

 För den Socialdemokratiska gruppen i Utbildning och arbetsmarknadsnämden 
Gunilla Hultman 2e´vice ordförande 2014.01.30 
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Verksamhetsrapport för Vård och omsorgsnämnden 2014 

 
Under 2014 har nämndens frågor fått stort utrymme i media och den politiska 
debatten i och med att det var riksdagsval. Stort fokus har legat på 
privatiseringar och vinster inom välfärden. Majoriteten på lokal nivå fortsätter att 
driva nämndens arbete i blind idelogisk riktning med fler LOV områden och 
möjlighet till osund konkurrens med sollentunabornas skattekronor. 

Viktiga frågor 
 
Under förra året beslutade majoriteten att införa LOV, lagen om valfrihetssytem 
i särskilt boende. Vård och omsorgskontorets utredningar visade att LOV är ett 
kostnadsdrivande system. Att kommunen kan behöva minska på 
kvalitetskraven för att det ska bli lättare för privata vårdbolag att ettablera sig i 
kommunen. Att kommunen vid nyproduktion av äldreboenden inte kan 
garantera att platserna kommer sollentunas äldre tillgodo. 
Trots detta beslutade nämnden under 2014 om ett förfrågningsunderlag för LOV 
i särskilt boende. Trots allt prat från den dåvarande moderatledda regeringen 
om att man stödjer den svenska modellen med kollektivavtal visar den 
moderatledda majoriteten i Sollentuna att man inte stödjer kollektivavtal. Vi 
krävde att man ska kräva så kollektivsliknande förhållanden som det är möjligt 
enligt gällande EU regler i förfrågningsunderlaget. Detta röstade majoriteten 
ned. Vilket fortsätter att öppna dörrarna för lönedumpning, delade turer och 
osund konkurrens inom skattefinansierad verksamhet i Sollentuna.  
 
Bolagiseringen av SOLOM fortsätter att vara ett misslyckande för majoriteten. 
Fortfarande har inte all verksamhet gått över till det nybildade bolaget. Det är 
flera verksamheter inom bl.a. LSS som inte har blivit godkända av IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg. Det är osäkert om all övergång blir klar under 
2015. 
Enligt konkurrensplanen skulle flera av de boenden som AB SOLOM driver 
upphandlas under 2015 och upphandlingsprocessen starta redan under 2014 
med förfrågningsunderlag. Detta har majoriteten varit tvugna att skjuta på. 
Upphandlingarna är framflyttade ett antal år. Bl.a. beroende på att all 
verksammhet inte har kunnat flyttas över till AB SOLOM. 
Allt detta och det som hänt tidigare visar att bolagiseringen av SOLOM var ett 
ideologiskt expriment som hastades fram och inte hade en förankring i 
verkligheten. 
 
Trots att det blev en ny hemtjänstersättning till utförarna i början av året kom det 
från olika håll uppgifter om att ersättningen var för låg. Vi lade i vår budget extra 
pengar för att kunna höja ersättningen. Under större delen av året höll 
majoriteten fast vid att ersättningen var i rätt nivå. Men under valrörelsen visade 
sig sprickor i majoriteten. FP började också prata om att ersättningen var för 
låg. I slutet av året fick kontoret i uppdrag att ännu en gång se över ersättningen 
till utförarna. Moderaterna fick backa från sin ståndpunkt. 
 
Under flera år har Sollentuna hamnat lågt i resultaten från olika nationella 
undersökningar om kvaliteten inom äldreomsorgen. Majoriteten har hela tiden 
avfärdat resultaten med att frågorna har varit felaktigt ställda och att de inte har 
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varit förankrade i verkligheten. Under 2014 har man dock äntligen börjat ta 
undersökningarna på allvar. Man har under året gjort en benschmarking mot 
andra jämförbara kommuner som har fått bra resultat i de nationella 
undersökningarna. 
 
Kommunen har problem med att få fram nya LSS bostäder i den omfattning 
som det finns behov. Det behöver byggas ett nytt boende varje år. Detta har 
nämnden inte lyckats med. Nu är det ett stort behov av nya bostäder inom LSS.  

 
 

Budget och framtid 

 
I vår budget satsade vi nio miljoner extra än vad majoriteten gjorde. Efter att 
från flera håll ha fått uppgifter om att ersättningen till utförarna inom 
hemtjänsten inte räcker lade vi 8 miljoner extra. Vi anser att om man pressar 
ner ersättningarna kommer företagen att spara in på personal. Vilket i slutändan 
kommer att leda till sämre kvalitet inom hemtjänsten. Samtidigt arbetar vi för att 
företagen som verkar på den skattefinansierade marknaden ska ha svenska 
kollektivavtal så långt det går enligt EU reglerna. Detta för att inte företagen ska 
kunna få högre ersättning samtidigt som de dumpar lönerna. 
Vi lade också en miljon extra för avtalskontroller. Vi har kunnat se att genom 
längre avtalstider tar det längre tid innan kommunen gör avtalsuppföljningar på 
våra boenden. Med denna satsning vill vi möjliggöra avtalskontroller tidigare.  
Vi lade ett uppdrag om att ändra biståndsbedömningen så att personer från 85 
år ska garanteras plats på boende om de så önskar utan biståndsbedömning. 
Vi lade också ett uppdrag till kontoret att redovisa utbildningsnivån inom vård 
och omsorg och redovisa vilka åtgärder man planerar för att höja den. 
Under 2015 behöver nämnden se över ersättningen till hemtjänstföretagen så 
att den hamnar på en rimlig nivå. Samtidigt behöver nämnden skärpa 
arbetsgivaransvaret hos föetagen genom förfrågningsunderlaget. Som det är nu 
konkurrerar inte alla företag på lika villkor. Företag som har kollektivavtal som 
t.ex. AB Solom missgynnas gentemot de företag som inte har kollektivavtal. 
 
Representation 
Under 2014 har följande personer representerat Socialdemokraterna i 
nämnden: 
Richard Meyer, Siv Gustavsson och Anne Marie Leijon 
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Rapport från den socialdemokratiska gruppen i valnämnden 
2014 

 
I enlighet med kommunallagen ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden 
har till uppgift att arrangera allmänna val och folkomröstningar inom Sollentuna kommuns 
geografiska område. I valnämnden finns samtliga kommunfullmäktiges partier 
representerade med en ledamot och en ersättare vardera. De socialdemokratiska 
representanterna i valnämnden har varit Roger Sjöberg (2:e vice ordförande/ledamot) och 
Bjarne Isacson (ersättare). Roger Sjöberg ingick i nämndens presidium som i praktiken 
fungerade som ett arbetsutskott. 
 
2014 kommer gå till historien som det första ”supervalåret”, d v s det som kommer inträffa 
vart tjugonde år när allmänna val och Europaparlamentsval inträffar samma år. Det gjorde 
att valnämndens verksamhet koncentrerade sig på att planlägga och genomföra valet. 
 
I kommunens ansvar ligger såväl förtidsröstning som röstning på valdagen. För att 
säkerställa att valet gick rätt till så ändrade valnämnden sitt arbetssätt jämfört med tidigare 
val. Valnämnden tjänstgjorde under valdagarna för att åka runt till vallokalerna för att se att 
skyltning fungerade och att valförrättarna upprätthöll en god ordning i vallokalen. Under 
förtidsröstningen hade presidiet i uppdrag att övervaka vallokalerna. Valnämnden kunde 
under hösten konstatera att de båda valen kunde genomföras utan större incidenter. 
 
Efter valet genomförde valnämnden en utvärdering av insatserna som ett arv till 
kommande valnämnder med förslag till förbättringar. I dokumentet fanns också en 
dokumentation över vad som gjorts under året med. Det är viktigt att de erfarenheter och 
förbättringar som gjorts under året finns väldokumenterade så att den kommande 
valnämnden kan dra nytta om fyra år. 
 
Kommunrevisonen genomförde under hösten granskning av valnämndens arbete som 
pekade på att allt i stort fungerade bra. Det fanns några få förslag till förbättringar som 
ligger i linje med det valnämnden själva identifierat. 
 
 
 
Den socialdemokratiska gruppen i valnämnden 
 
 
 
Roger Sjöberg   Bjarne Isacson 
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Brottsförebyggande rådet 2014 

Brottsförebyggande rådet samordnar nämndernas och andra aktörers insatser i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och leder kommunens 

övergripande insatser för ökad trygghet.  

Rådet består av 5 ordinarie ledamöter samt 5 ersättare och träffas ca fem gånger per år. 

Rådet har under 2014 varit en del av KSAU vilket innebär att undertecknad varit ordinarie ledamot 

samt Anna Vikström ersättare. 

Rådet ska samordna nämndernas och andra aktörers insatser i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet och styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.  

Målet är att Sollentuna ska bli en tryggare kommun med en minskad brottslighet. Sedan januari 

2002 finns det en anställd samordnare för det brottsförebyggande rådet. 

Under 2014 har tre viktiga frågor varit uppe på tapeten: 

 Samverkansavtal med polisen som innebär att man fastställer ett antal områden som 

kommunen vill att polisen prioriterar i sitt arbete har utvärderats. Utvärderingen pekade 

på en förbättring på det avtalade områdena och arbetet kommer att fortsätta under 2014. 

 Brå var med och sponsrade en film för att ändra attityden bland ungdomar och ge 

föräldrar information och råd runt drogförebyggande arbete. 

 Den årligen genomförda städdagen genomfördes i år också. Sollentuna United deltog med 

ungdomar på alla stationer. Vi (S) hade bemannat två av stödstationerna. 

Några åsiktsskillnader mellan (S) och Majoriteten har inte funnits. Dock har vi på ett aktivt sätt 

försökt bidra till att förbättra förslagen och komma med idéer på området som rådet borde arbeta 

med. 

 

 

 

Freddie Lundqvist 
Ledamot i BRÅ i Sollentuna 
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Verksamhetsrapport för Kommunala Pensionärsrådet 2014 

I kommunen finns ett pensionärsråd för samråd och ömsesidig information 
med de organisationer som företräder pensionärerna. KPR bevakar att för 
pensionärerna viktiga frågor beaktas i alla kommunala nämnder och 
förvaltningar och att pensionärernas sakkunskap förmedlas till dessa 
nämnder och förvaltningar. 

 

Under 2014 som var ett valår ordnade pensionärsorganisationerna två 
hearings med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. Där partierna 
fick svara på viktiga frågor för sollentunas äldre. 

Under året har KPR lämnat underlag och synpunkter på den övergripande 
samhällsplaneringen i kommunen. Där man har pekat på var det har varit 
lämpligt att bygga nya boenden.  

KPR har med sina undergrupper bevakat olika frågor under året. Man har 
skrivit flera rapporter i olika ärenden. Pensionärsorganisationerna förfinar sitt 
arbete för varje år. Vilket resulterar i fler rapporter och skriveler i olika frågor 
som berör de äldre. Dessa rapporter är till stort värde för oss politiker. 

Socialdemokraternas representanter i KPR är Richard Meyer och Siv 
Gustavsson. 
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Rapport från kommunala handikapprådet 2014 

I kommunen finns ett handikappråd för samråd och ömsesidig information mellan 

kommunen och de organisationer som företräder personer med 

funktionsnedsättning. 

Handikapprådet (KHR) består av 12 ledamöter. Kommunstyrelsen utser 7 ledamöter och 

5 platser utses av handikapporganisationerna. Kommunens ledamöter och ersättare 

väljs för en period av ett år, sammanfallande med nämndernas valperiod. 

S-gruppen i handikapprådet 2014 

Lilian Lama, 2:e vice ordförande 

Mohamed Mousa, ledamot  

Jennie Bacchus Herzman, ersättare 

 

Handikapporganisationerna representerade i KHR 

Synskadades Riksförbund (SRF) 

AASL (Astma- och Allergiföreningen, Sollentuna) 

FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) 

Hjärnkraft/RTP-S (Riksförbundet för trafik, olycksfalls- och polioskadade) 

RSHM (Riksförbundet för social och mental hälsa) 

FEB (Elöverkänsligas riksförbund) 

DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) 

Rådet, som är direkt underställt kommunstyrelsen, är ett rådgivande organ och 

dess uppgift är bland annat att; 

 Arbeta för att frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning 

beaktas i kommunens nämnder, styrelse och förvaltningar och att 

funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas dit. 

 Bevaka att synpunkterna från rådet tas till vara i ett så tidigt skede att 

rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendenas handläggning i 

kommunens nämnder och styrelse. 

 Medverka till att tillgänglighet och delaktighet för alla kommuninvånare 

beaktas i kommunens nämnders verksamhetsplanering och initiera nya 

frågor rörande funktionsnedsättning till kommunens nämnder. 

 Bevaka och ta del av frågor som rör samhällsplaneringar och serviceutbud; 

motivera önskemål om resursförstärkning och lämna underlag och 

synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen. 
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Handikapprådet arbetar för: 

Att Sollentuna kommun ska tillämpa FN:s standardregler för att garantera personer 

med funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet i samhället. 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter. KHR arbetar för att 

detta ska efterföljas. Alla barn och ungdomar i Sollentuna ska kunna delta i 

fritidsaktiviteter och skolundervisning på lika villkor. I Sollentuna får föräldrar 

tillsammans med sina barn fritt välja bland annat skola och barnomsorg, ett barns 

eventuella funktionsnedsättning ska inte begränsa denna valfrihet. 

En person med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sitt hem, men den person 

som väljer att flytta ska kunna välja en annan funktionsanpassad bostad i vald 

kommundel med närhet till såväl kommunal som kommersiell service. 

Handikapprådet har som mål: 

Att Sollentunaborna till följd av eventuell funktionsnedsättning inte ska uppleva 

hinder att bosätta sig någonstans i kommunen. Kommunikationer och annan 

service i kommunen ska vara tillgängliga och användbara för alla Sollentunabor. 

Handikapprådet har under 2014 haft 6 möten. 

 Rådet deltog i en seminariedag om tillgänglighet och folkhälsa för personer 

med funktionsnedsättning  

 Rådet har under året aktivt verkat för att sprida information, särskilt till 

politiker och tjänstemän på nyckelposter om olika funktionsnedsättningar 

och de funktionshindrades situation.  

 Sollentuna kommun har tillämpat nya regler i biståndsbedömningen och 

många synskadade miste sina ledsagningstimmar, vilket begränsade deras 

rörelsefrihet utanför hemmets väggar. Detta ledde till många överklaganden 

som de till slut vann och det är en självklarhet att de ska kunna gå ut och 

t.ex. handla. Handikapprådet planerade en ”Insiktsutbildning” för politiker 

och tjänstemän den 14 maj 2014, på självaste Turebergs Torg utanför 

kommunalhuset. Vår ledamot Mohamed Musa deltog i planeringen och la ner 

mycket arbete på att genomföra dagen. Tyvärr och trots inbjudan i god tid 

var politikeranslutningen väldigt mager. Deltagarna provade på hur det är 

att vara synskadad genom att ta på sig olika glasögon med 

synnedsättningar och uppleva att ta sig fram som rullstolsbunden i tio 

minuter långa pass. Många skolungdomar och förbipasserande 

uppmärksammade aktiviteten och prövade på.  

 Information om Handikapprådet ska finnas i Sollentuna kommuns reception. 

 Att detaljplaner, hissmått och funktioner i nya byggnader för LSS-boendet 

ska även vara anpassade till rullstolsburna personer. 
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Redan i november 2013 har de synskadade Riksförbund i ett pressmeddelande 

understrykt de synskadades rätt att rösta hemligt i vallokalerna och att det inte 

bara räcker med tillgänglighet. 

Har detta hörsammats under supervalåret?  
 

Den socialdemokratiska gruppen fortsätter att driva: 

 att Sollentuna kommun anställer hörsel- och syninstruktörer 

 tillgängligheten på minst en återvinningsstation ska förbättras för individer 
med funktionsnedsättning 

 frågan kring handikapprådets barn- och ungdomsperspektiv 
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 Frågan kring hantering och tillgängligheten av handlingar för individer med 
funktionsnedsättning i Sollentuna kommun. Lilian Lama (S) tar frågan vidare 
till kommunstyrelsen. 

 Att fortsatt synliggöra tillgänglighetsfrågorna i kommunen 

 

För S-gruppen: 

 

 
 
Lilian Lama 

2: e vice ordförande 

 

Sollentuna 31 januari 2014 
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Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 2014 

 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-

Bro och Upplands Väsby.  

 

Ändamålet med kommunalförbundet är att ansvara för och driva räddningstjänsten och 

annan därtill anknuten verksamhet åt medlemskommunerna.  

Ändamålet är också att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part för att på bästa 

sätt tillvarata medlemmarnas intressen i den pågående regionala utvecklingen inom 

förbundets verksamhetsområde.  

 

Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Direktionen träffas 5-6 gånger/år. 

Medlemmarnas kommunfullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Dessa väljs 

för fyra år i taget, från den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt 

rum i hela landet. För Sollentunas del är Undertecknad vald till ersättare i direktionen. 

Ledamotsplatsen innehas av kommunstyrelsens ordförande. 

 

2014 har varit lugnt år. Förbundsdirektören har kommit på plats och genomfört en större 

omorganisation. Denna liksom hennes ledarskap har lett till flera positiva effekter för 

räddningstjänsten i Attundaland och därmed också för bla Sollentunaborna. 

 

Under året har  en brandstation invigts i Knivsta . För Sollentunas del blir det nog till att 

vänta ett tag till. Tomten i Häggvik som var tänkt för detta får nu ligga i träda ett tag. Men 

innan beslut tas av direktionen ska ett mer fullödigt underlag tas fram om behov av och 

placering av brandstationer i hela Attunda och i förhållande till omvärlden. 

 

Åsiktsskillnader och budgetprioriteringar har inte funnits.  

 

Freddie Lundqvist 

Ersättare i Attundas direktion 



 30 

Polisnämnden 

Norrorts polismästardistrikt sträcker sig från Solna och Stockholms stad till 
länsgränsen mot Uppsala län. Distriktet består av kommunerna Sollentuna, 
Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. 

 
FAKTA 
Genom distriktet löper två motorvägar, E4 och E18. Inom distriktet finns 14 
pendeltågsstationer. Varje kommun i distriktet bildar ett eget närpolisområde. 
Sammantaget har Norrort en befolkning på närmare 250 000 invånare. 

Polisnämnden bevakar medborgarnas intressen i polisverksamheten och ska 
arbeta för att polisarbetet i Norrort ska vara väl lokalt förankrat.  
 

Undertecknad har suttit i nämnden som ledamot en av ledamöterna för 
socialdemokraterna där utöver detta finns ett antal  ledamöter från övriga partier 
där Maria Stockhaus (M) varit ordförande. 

Nämnden får  med vid sina sammanträden information om olika delar av 
polisverksamheten samt aktuell information om insatser som gjorts inom 
nämndens ansvarsområde.  

Nämnden svarar också för framtagandet av en årlig verksamhetsplan. 

I och med att detta verksamhetsår läggs till handlingarna samtidigt som polisen 
genomgår en stor och genomgripande omorganisation avskaffas 
polisnämnderna på lokal nivå. 

Freddie Lundqvist 

Ledamot 
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Rapport från AB Solom 2014 

 

 Jag är ju den ende (S)-representanten i Solom´s styrelse. 
 

Nu är ju ny VD anställd. Att få in henne och att hantera en ny sammansättning i 
styrelsen, blir viktiga uppgifter. Har i huvudsak haft ett gott klimat i 
styrelsearbetet. Mycket tack vare extern ordförande och vice ordförande. 
Budgeten för 2015 visar på ett mindre positivt resultat! Fokus kommer 
successivt att förskjutas från ekonomi till kvalité i verksamheten. Dock är 
Solom´s förmåga att vinna nya upphandlingar kritisk för framtida 
ekonomi/verksamhet (2 nya på gång just nu). Största utmaningarna finns inom 
hemtjänsten. Mycket svårt att driva med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Ersättningen från kommunen måste höjas. Avslutningsvis ska jag försöka att 
prioritera ett gott samarbete med Gunilla 2015 (VON/Solom). 

 

Per Malmquist 
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Verksamhetsrapport för Sollentuna Energi AB & Sollentuna 
Energi Handel AB 2014 

 
Representant: Robin Sjöberg 2: e vice ordförande 

 
Viktiga händelse under 2014 
Under 2014 har tre vindkraftverk att uppföras i Dalarna tillsammans med 
Sollentuna Kommun och Sollentunahem och dessa övertogs i december och är 
nu i drift. Det blev försenat på grund av problem med elnätsanslutning. Tanken 
är att denna el skall täcka de tre ägarnas behov. 
 
Under 2014 har kraftvärmeverket Brista kommit i full drift och levererar värme 
och el enligt plan, verket använda avfall som bränsle. Sollentuna Energi äger 15 
% av projektet Brista 2 och övriga 85 % ägs av Fortum.  
 
Konkurrensen om kunder på elmarknaden är hård men under 2013 har 
Sollentuna Energi vänt trenden och ökat marknadsandelarna i Sollentuna 
kommun. Marknadsandelen i Sollentuna är ungefär 80 %.   
 
Resultatet för 2014 för de affärsmässiga verksamheterna Elnät, Elhandel, 
Fjärrvärme och Stadsnät har varit mycket god. För elhandel och fjärrvärme trots 
lägre försäljning än tidigare år. För de icke vinstgivande verksamheterna 
levererar VA ett positivt resultat med Avfall ett minusresultat. Det blir inga 
höjningar av elnätstariffen, VA och avfallstaxan för 2015. Däremot för 
justeringar av fjärrvärmetaxan som främst påverkar stor konsumenter av 
fjärrvärme. Det har varit en positiv tillväxt av kunder inom stadsnätet och 
verksamhet genererar ett positivt resultat, under 2014 har investeringar gjorts i 
stadsnätet för att kunna leverera nya tjänster med högre bandbred. 
Investering för Väsjöutbyggnaden kommer att var stor närmaste åren, både för 
vatten och avlopp samt även elnät och fjärrvärme.  
 
Vid årsskiftet 2014/2015 avgick VD för Sollentuna Energi AB Gösta Söderkvist 
och ersattes av Monika Söderlund-Andreasson som närmast kommer från 
Fortum Distribution. Under året utsågs Håkan Larsson till VD för Sollentuna 
Energi Handel AB, Håkan är även ekonomichef för de båda bolagen. 
  
Miljö: 

Sollentuna Energi har installerat solfångare på fastigheterna på Knista gård för 
uppvärmning av varmvatten, vidare har en mindre vindsnurra satts upp på 
området. All el som levereras av Sollentuna Energi kommer från vattenkraft. 
Fjärrvärmen produceras till 90 % av biobränsle. Alla fordon som beställs till 
bolaget och transportcentralen skall uppfylla miljökraven.  Under 2015 kommer 
Sollentuna Energi erbjuda möjligheten för privatpersoner att köpa ett paket för 
att kunna installera solceller för egen konsumtion och att kunna sälja eventuellt 
överskott till bolaget.  
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Rapport om Sollentunahem 2014 

 
Sollentunahem är inne i en ganska lugn period där inte mycket händer. Ytterst få lägenheter blir 
färdiga för inflyttning under 2014 och 2015. Detta kunde styrelsen i Sollentunahem utläsa redan 
ur de långsiktiga planerna som presenterades när den nya styrelsen tillträdde våren 2011. Trots 
mycket tydliga besked från styrelsen att byggandet just dessa två år skulle öka, hände 
ingenting. Å andra sidan har den massiva omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter gått in i 
en lugnare fas, med bara enstaka omvandlingar varje år. Totalt sett har Sollentunahem byggt 
ungefär lika många lägenheter som har omvandlats. Det innebär att vi ligger ganska stadigt 
kring 6000 lägenheter; klart under de 7500 lägenheter som fanns för ett tiotal år sedan. 
 
De borgerliga partierna har ingen hög ambition; de vill att Sollentunahem framöver bygger 200 
lägenheter per år i genomsnitt och att ungefär lika många omvandlas till bostadsrätter. Vi 
socialdemokrater vill ha ett betydligt högre byggande. De senaste årens snabba 
befolkningsökning i Sollentuna med 1-2% per år har lett till 15% fler innevånare efter 10 år. 
Om hyreslägenheternas andel ska ligga konstant, innebär 15% av 7500 lägenheter att vi borde 
haft 8500 lägenheter i Sollentunahem idag.  
 
Den ökning av lägenheter som avsatts till Socialnämnden (från högst 100 till högst 120) har i 
verkligheten inte lett till någon påtaglig ökning. Fler än 85 lägenheter har inte anvisats. 
På den positiva sidan är att ett omfattande program för stambyte av miljonprogrammet nu 
framgångsrikt fullbordats. Positivt är också att omfattande åtgärder med energibesparing har 
lett till tydligt sänkt energiförbrukning i Sollentunahem. Det har uppmärksammats och lett till 
att Sollentunahem utsetts av SABO till årets energiutmanare. 
 
Sollentunahem är idag ett mycket stabilt och rikt bostadsföretag. Med de ekonomiska muskler 
som företaget har borde det vara möjligt att bygga betydligt fler lägenheter än med dagens 
takt. Det behövs verkligen för att möta efterfrågan från alla de som vill flytta in till 
Stockholmsområdet. 
 
Från Socialdemokraterna har Sven Hovmöller suttit i Sollentunahems styrelse 2011-2015. 

 
 
Sven Hovmöller 
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Rapport från landstinget år 2014 

 
Den avslutande mandatperioden 
Av Stina Bergman Ericsson 

 
Ersättare i landstingsfullmäktige samt ledamot i akutberedningen, som ligger under Hälso 
och sjukvårdsnämnden. 
 
Under året har jag inte kallats någon gång till Landstingsfullmäktige. Däremot har jag 
tilltagit i de flesta av akutberedningens sammanträden. 
Under året utökades förlossnningsvården, då alliansen gav Sofiahemmet möjlighet att 
öppna en mottagning, som är i avsaknad prematurvård. DETTa skedde under synnerligen 
brådskande former under våren och inte utan debatt om risktagande. 
 
Året har präglats av fortsatta  upphandlingar bla ambulandsflyg, vilket samordnas med flera 
landsting samt att  Västerbottens landsting har huvudansvar. 
 
Efter en kaotisk jul mellan 13/14 formaliserades gruppen av ansvariga läkare för samtliga 
akutmottagningar i landstinget, varvid en samordnande läkare gav kontinuerliga rapporter. 
Kontakterna mellan kommun och landsting förbättrades vid utskrivningar genom att 
antalet geriatriska  vårdplatser utökades, vilket avlastade  akutmottagningarna något. 
Sommaren klarades hyfsat då vissa lönepåslag gavs till sjuksköterskorna. Dock har debatten 
om högre löner varit en stående fråga från oss i oppositionen .Överhuvud är bristen på 
specialistsjuksköterskor stor och behov av ändrad utbildningsform krävs för att tillgodose 
behov. 
 
Vårdplatserna kan inte utnyttjas då bristen på sjuksköterskor är synnerligen stor och 
pressen på akutmottagningarna  ökade särskilt på *Danderyd och *SÖS.DE ombyggnader 
som skulle startas har kommit igång vid Danderyds akutmottagning där även en närakut 
inrättas. 
 
Brist på personal och vårdplatser med en ökad inflyttning samt budgetunderskott i 
landstinget  kommer att fresta på patientsäkerheten för invånarna. Detta kommer att bestå 
om inte samarbete kan ske över blockgränserna. 
 

Den påbörjade nya mandatperioden 

av Freddie Lundqvist och Swapna Sharma 

Efter valet 2014 fick Sollentuna för första gången sedan -90 talet två ordinarie ledamöter, 
undertecknad samt Swapna Sharma i  landstingsfullmäktige. Landets näst största parlament. 
Sollentuna ingick i valkrets Nord bestående av Sollentuna, Solna och Sundbyberg . 
 
Vi har också fått plats i två beredande organ var samt att ytterligare två partikamrater från 
Sollentuna fått plats i olika organ: 
 
Freddie Lundqvist 

• Fastighets- och investeringsberedningen (O) 

• Tillväxt- och regionplanenämnd (E) 
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Swapna Sharma 

• Programberedningen för folkhälsa och psykiatri (O) 

• Stockholms läns museum (O) 

Joakim Jonsson 

• Revisionskollegiet  (E) 

• Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (O) 

• TioHundra AB (O) 

Amira  El-Bidawi 

• Miljöberedningen (E) 

Landtingsperioden startade med tuffa förhandlingar om vem som skulle få majoriteten i 
fullmäktige. Efter valet blev (SD) vågmästare något som Alliansen valde att hantera genom 
att göra dom beredande organen jämna och ordförande med utslagsröst. Detta stödde (SD) 
i fullmäktige som nu blir den ända plats där SD kan använda sin vågmästarroll. 
 
I övrigt la vi ett eget budgetförslag med förstärkningar på 600 Mkr vilket togs från 
minskade kostnader för konsulter. Omfördelningen såg då ut enligt nedan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reform

Ungefärlig kostnad 

(miljoner)

Ungefärlig intäkt/ 

kostnadsminskning 

(miljoner)

Minskat konsultanvändande/administration 600

Utökad satsning på FoU (varav 20 till spec. fond) 90

Budgetförstärkning HSN 300

Avgiftsfri sjukvård för patienter över 85 år 40

Höjda anslag TN 100

530 600
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Verksamhetsrapport för  år 2014 från den socialdemokratiska 
nomineringsgruppen i svenska kyrkan Sollentuna församling  

 
Kyrkofullmäktige  
Den socialdemokratiska nomineringsgruppen har åtta ledamöter, en utökning med ett mandat 
sedan förra mandatperioden, och fyra ersättare. Ledamöter: Lilian Lama, Roger Sjöberg, Margareta 
Henkel,  Stig Nyman, Vivian Enochsson, Gunnar Ljungberg, Mette Hildingsson och Anita 
Gustafsson. Ersättare: Gunnar Lamin,  Gunilla Hultman, Ove Nilsson och Maj Sjöberg. 
Nomineringsgruppen har haft gruppmöten före varje fullmäktigesammanträde.   
Fullmäktige har hållit tre ordinarie sammanträden under året. Roger Sjöberg är ordförande i 
kyrkofullmäktige. 
 
Arbetet med budgeten för verksamhetsåret 2015 innefattar målsatt kapital om 110 mkr. 
Kyrkoavgiften behålls oförändrad till 89 öre/skattekrona.   
 
Vi har en stark budget 2015 som innefattar målsatt kapital om 110 mkrmed viktiga strategiska 
beslut såsom sänkning av konfirmandlägeravgiften från 3000 kr till 500 kr, sänkning av 
begravningsavgiften och fri tillgång till lokal för dop- och begravningskaffe. 
En stark fokus på medlemmarna i kyrkan.  
 
Som följd av sänkt begravningsavgift med två öre 2015-2016 möjliggjordes att höja kyrkoavgiften 
med två öre under samma tid. För den enskilde medlemmen i Svenska kyrkan i Sollentuna blir den 
sammanlagada kyrko- och begravningsavgiften inklusive 3 öre/ skattekrona till Stockholms stift, 
oförändrad 92 öre/ skattekrona. På detta sätt kan resurser avsättas för att hantera en framtida 
svagare ekonomi. 
 
Kyrkorådet 
Nomineringsgruppen har haft två ledamöter, en ordinarie, Lilian Lama och en ersättare, Stig 
Nyman. 
 
Kyrkorådet har hållit 10 möten som har föregåtts av 9 möten i kyrkorådets arbets- och 
fastighetsutskott, Kra. 
 
Efter valutgången var kyrkorådets sammanträden tröga och infekterade under hösten 2013 och 
våren 2014.  Efter att ha åkt på strategi- och utbildningsresa för att tillsammans komma fram till 
gemensamma mål tinade relationerna upp och det blev bättre gemenskap i gruppen. (POSK hade 
först tackat nej till att delta.) Det blev ett lyckligt slut! 
 
Vår inriktning och våra focusområden att vi vill växa och att antalet medlemmar år 2017 vara minst 
lika många som vid ingången av 2014. 
Arbetet med barnkonsekvensanalysen ska vara i full funktion 2015.  
Övergripande focusområdena:   

 Ansvarsfull ekonomisk hushållning  

 Dop 

 Ideella insatser  

 Miljö och tillgänglighet  
. 

De viktigaste frågorna har som vanligt varit ekonomisk redovisning och budgetberedning.  
Kh Lasse Svensson har satt sig personliga prägel på verksamheten under året.  
Det pågående arbetet med att starta ett seniorboende i samarbete med Missionskyrkan har stannat 
av enligt min bedömning.  Missionskyrkans ledning verkar ha en annan agenda på dagordningen än 
att samarbeta med Sollentuna församling.  
 Kyrkorådet har haft en arbetsgrupp för S:t Eriks framtid där Gunnar Lamin ingick från S- 
gruppen. Gruppen kom fram till att vi ska behålla Kyrkan och utveckla verksamheten.Kh Lasse 
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Svennson  kom i höstas med ett förslag om att inrätta   en  askgravplats vid S:t Erik för att trygga  
kyrkans framtid och behålla den i Sollentuna församling. Arbetet fortsätter för att se om förslaget 
kan förverkligas.  
 
 
Kyrkogårdsutskottet  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskotts ansvarsområde är begravnings-verksamheten som finansieras av 
begravningsavgiften. Kyrkorådets kyrkogårdsutskott tillsätts av Kyrkorådet och består av 4 
ordinarie ledamöter samt fyra ersättare. Med närvaro- men inte beslutanderätt deltar dessutom ett 
som begravningsombud som utses av länsstyrelsen på förslag av kommunen. Länsstyrelseombudet 
skall vara garant för att de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor tillgodoses.  
 
Kyrkogårdsutskottet där Stig Nyman är ordförande har haft 6 möten. 
 
Distriktsråden 
Utifrån mål och budgetramar har distriktsråden till uppgift att följa upp mål, verksamhet och 
resursfördelning i distriktet. De rapporterar även till kyrkorådet och fastställer verksamhetsbudget. 
 
Distriktsråden och dess ordförande utses av kyrkorådet och väljs för ett år i taget. tre av sju 
ledamöter nomineras via ett nomineringsmöte i respektive distrikt. Detta beslut kunde inte 
genomföras i år var på alla ledamöter i distriktsråden har valts om till mandarperiodensslut. 
Sollentuna församling är uppdelad i fyra distrikt. För varje distrikt finns ett distriktsråd (DR) utom i 
Turebergsdistriktet, där man i stället har haft ett verksamhetsråd (VR) med en annan 
sammansättning och annan delegation.  
 
Från S har Margareta Henkel varit ledamot tillika vice ordförande i Sollentuna kyrkas DR. Gunnar 
Ljungberg har varit ledamot tillika vice ordförande i Turebergs VR. Stig Nyman var adjungerad 
större delen av året innan han blev ledamot Edsbergs DR i slutet av året.   
 
Övrigt 
Konfirmandavgiften sänktes under året från 3000 kr till 500 kr.  
Alla medarbetare, anställa och förtroendevalda ska få utbildning i barnkonsekvensanalys, vilken ska 
genomsyra församlingens arbete i framtiden.  
 
Sollentuna församling ska bli miljödiplomerad 
 
Kyrkorådet har varit på kontrakt utbildning tillsammans ed andra församlingar i Järfälla.  
Under året avtackades Kyrkoherde Anders Roos med en stor fest då han gick i pension ’ 
 
Lilian Lama 
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Rapport från kyrkomötet 2014 

 
Kyrkomötet är svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det brukar liknas 
med Svenska kyrkans riksdag. Arbetsformerna är inte heller helt olika. 
Kyrkomötet träffas i Uppsala vid två sessioner per år i september och 
november. I september sker i stort sätt bara utskottsarbete och i november är 
det debatt i plenum och därefter beslut. 
 
Socialdemokraterna är den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan. Vi 
har 73 av 251 ledamöter. Av dessa kommer elva från Stockholms stift. 
Undertecknad är sedan valet 2013 en av dessa. Biskoparna fungerar i praktiken 
som ledamöter även de, även om de inte har rösträtt. 
 
Mandatperioden inleddes för vår del redan i november 2013 med en extra 
valsession där val till kyrkostyrelse m m skedde.  
 
Den Socialdemokratiska gruppen träffades sedan på Bommersvik i februari för 
överläggning och utbildning. 
 
Tio dagar efter valdagen i september 2014 var det dags att åka till Uppsala för 
den första sessionen för året. Jag är arbetande ersättare i budgetutskottet, och 
även dubbelplacerad som ersättare i organisationsutskottet. Budgetutskottets 
arbete koncentrerade sig på främst årsredovisning och budget för kommande 
år. Utskottet genomförde också utfrågning av kyrkostyrelsens presidium och 
revisorerna. Några få motioner bereddes också i utskottet. 
 
I november samlades kyrkomötet åter. Då var det för att under tre intensiva 
dagar debattera och besluta. Under dessa långa dagar kunde man höra på 
argument i debatter som vi inte är vana med från kommunpolitiken i Sollentuna. 
I kyrkomötet finns så väl vältaliga representanter för såväl Sverigedemokrater 
som den kristna högern i form av främst Frimodig Kyrka. Dessa två grupper 
framförde åsikter som bygger på en ideologisk grund som ligger långt från de 
tankar om en öppen folkkyrka som vi Socialdemokrater drivs av.  
 
Sollentuna den 20 januari 2015 

 
Roger Sjöberg  
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Verksamhetsberättelse från SSU Sollentuna 2014 

 
 
Styrelsen för SSU Sollentuna lämnar följande redovisning över verksamheten 
2014.  
 
1. Inledning 
Under 2014 har SSU Sollentunas fokus varit på de två valen - 
Europaparlamentsvalet samt de allmänna valen. Styrelsen la tidigt upp en plan 
för de olika kampanjer samt aktiviteter som vi anordnat med stor framgång. Det 
största fokuset låg på SSU Sollentunas valkampanj under de allmänna valen, 
samt att öka vårt medlemsantal och få fler aktiva medlemmar.  
 
2. Styrelsens sammansättning 
Katarina Roa Godoy   Ordförande 
Racha El-Bidawi   Kassör  
Sanna El-Bidawi   Studieledare 
Carl-Adam Svensson   Ledamot 
Yasemin Korkmaz   Ledamot 
 
Under 2014 har Nimrod Kumane Persson (avgick efter EU-valet pga flytt), Carl-
Adam Svensson samt Sanna El-Bidawi utsetts till ansvariga för social medier 
där vi varit aktiva på Instagram, Facebook och Twitter. Andjela Petrovic blev 
efter de allmänna valen vald till Internationell ledare.  
 
Övriga av årsmötet valda uppdrag: 
 
Revisorer  
Amira El-Bidawi 
Cesar Vargas 
 
Valberedning 
Jonatan Andersson 
Amira El-Bidawi 
 
3.Medlemsmöten  
Vi har under 2014 haft medlemsmöten varannan vecka med undantag under de 
allmänna valen där medlemsmöten övergick till kontinuerliga aktiviteter.  
 
4.Studieverksamheten 
I och med supervalåret har våra studier till stor del präglats av valstrategi och 
kampanjande. Vi har haft olika gästföreläsare som tagot upp olika viktiga 
ämnen.  
 
15 april Juan-Pablo Roa, politiskt sakkunnig - Socialdepartementet i  

Sveriges regering, höll ett pass om kommunikation  
 
5 november Jesper Lindholm, ordförande för Stockholms läns SSU-distrikt, höll  

ett pass om Feminism  
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15 december  Vidar Aronsson, valgeneral inom SSU förbundet, höll  

ett pass om ämnet valstrategier  
 
SSU Sollentuna verkar för att alla medlemmar ska gå på de olika kurser som 
erbjuds av Stockholms läns SSU-distrik samt SSU-förbundet. SSU 
Sollentunamedlemmar har under året varit på lenskurserna, vallägret mellan 2-6 
augusti, Ekonomikonferensen mellan 5-7 december samt  deltagit i de olika 
nätverken anordnat av distriktet. SSU Sollentuna har även varit på ett 
riksdagsbesök under oktober 2014 där vi togs emot av riksdagsledamoten 
Alexandra Völker. 
 
5.Utåtriktat arbete och valrörelser 
Europaparlamentsvalet 
SSU Sollentuna deltog under Sollentunas städdag, den 12 april, som blev 
uppmärksammat i lokala medier. SSU Sollentuna organiserade en valkickoff, 
den 15 april, för SSU Norrort som innefattar SSU Sollentuna, SSU Upplands 
Väsby samt SSU Sigtuna. 21 april  anordade SSU Sollentuna tillsammans med 
Upplands Väsby en Grillkväll för medlemmar och allmänheten i Malmparken. Vi 
kampanjande under april-maj med material från SSU förbundet i form av 
flygblad och affischer. Katarina Roa Godoy och Carl-Adam Svensson från SSU 
Sollentuna kampanjade tillsammans med Stefan Löfven under hans 
slutspurtsturné den 24 maj. 
 
De allmänna valen 
Vi startade maj med att SSU Sollentunas ordförande höll ett första maj-apell på 
Malmparken innan vi begav oss till Humlegården för att vara med i första maj 
tåget. Den 31 maj var SSU Sollentuna med under Malmvägens dag för en sista 
kampanj innan sommarlovet. Under sommaren var bland annat Katarina Roa 
Godoy, Carl-Adam Svensson samt Amira El-Bidawi på Gotland under 
Almedalsveckan och kampanjade med SSU förbundet samt deltog under de 
olika kurserna som erbjöds. Under 22 juni höll SSU Sollentuna i en stor 
fotbollsturnering där över 100 ungdomar från Sollentuna medverkade och 
turneringen var därmed en stor succé. 
 
Mellan juli - augusti hade SSU Sollentuna en omfattande personkampanj för vår 
SSU representant, Katarina Roa Godoy, för att uppmärksamma och lyfta fram 
SSUare samt unga i politiken. Vår kampanj blev uppmärksammad av 
Sollentunas arbetarekommun, av Sollentunas lokala politiker och samt av 
diverse media, bland annat, internationell media. Katarina Roa Godoy 
medverkade i flera intervjuer och paneldebatter.  
 
SSU Sollentuna träffades under två månaders tid kontinuerligt för att fixa våra 
affischer, nattaffischera, dela ut flygblad, kampanja, knacka dörr, stå i valstugan 
samt vara med på olika skoldebatter på Rudbeckgymnasium, Mikael Elias 
Teoretiska gymnasium samt Consensum Vård och Hälsogymnasium. Våra 
 representanter på skoldebatterna var bland annat Jesper Lindholm och Amira 
El-Bidawi. Vi kampanjade med distriktet där vi var med på lenetstorm. 
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Den 2-6 augusti deltog Carl-Adam Svensson, Amira El-Bidawi samt Katarina 
Roa Godoy på SSU:s valläger 2014 på Bommersvik.  
 
6.Kommunala uppdrag 
Katarina Roa Godoy valdes in i socialnämnden som ordinarie ledamot och 
Amira El-Bidawi valdes in som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. Under 2014 
har Katarina Roa Godoy suttit som adjungerad i arbetarekommunens styrelse. 
Anton Lindgren fick under 2014 förtroendet att sitta som ersättare för Katarina 
på adjungeradeplatsen i AK-styrelsen. 
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Verksamhetsberättelse S-kvinnor i Sollentuna 2014-
2015 
 

Styrelsen har bestått av Anna Vikström ordförande, Stina Berman Eriksson sekreterare, 

Berit Forsberg kassör, Christina Härd, Julia Mäkitalo Blent och Anne-Marie Leijon. På 

årsmötet valdes även Jessica Helmersson och Karin Lundqvist men båda avgick väldigt 

snart efter årsmötet och har inte deltagit i styrelsens arbete. Styrelsen har haft sju 

styrelsemöten varav två via telefon och mail. S-kvinnor hade vid årsskiftet 25 

medlemmar.  

 
I verksamhetsplanen för 2014 ville vi fokusera på några områden utifrån den  
politiska plattformen för S-kvinnor i Sverige och arrangera aktiviteter runt det: 

 
Vi arrangerade ett medlemsmöte på utifrån temat ” Full sysselsättning – 
nyckeln till kvinnors ekonomiska självständighet” och ” Möt nyanlända 
kvinnors behov av kunskap och kompetens” med vår S-kamrat Tanja 
Bojovic som jobbar på Migrationsverket och fick mycket kunskap om hur Tanja 
konkret arbetat med att få nyanlända (både kvinnor och män) att på olika sätt 
komma in på arbetsmarknaden. Ett mycket intressant och lyckat möte.  

 
Utflykt till Vaxmoratorpet bjöd Berit oss på i juni. En kulturhistorisk vandring 
då vi fick veta mycket om torpets historia och de villkor som dåtidens invånare i 
torpet levde under. Berit visade oss också bävrarnas tillhåll nere vid vattnet. 
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Ett annat tema vi från den politiska plattformen var ”Vänd trenden – mot ökad 
ekonomisk jämställdhet” och ”Sverige behöver större jämlikhet och 
jämställdhet i hälsa” 

 
Vi arrangerade på det temat ett annat medlemsmöte där vår S-kamrat Jennie 
Hertzman som också är  forskningsassistent, berättade om forskning om de 

ökande klyftorna i samhället vad gäller ekonomi och ohälsa utifrån rapporter 
som hon varit med om att ta fram. Även det ett mycket intressant och givande 
möte.  

 
Valet 2014 
I valarbetet inför valet i september deltog S-kvinnor i olika av AK-planerade 
arrangemang. Många S-kvinnor var mycket aktiva som kandidater till 
kommunfullmäktige och riksdag men också som medlemmar. Vi hade en S-
kvinnodag i valstugan som fick många besökare. ”Tumma mot rasism” lockade 
många personer till valstugan och vi fick många samtal, delade ut valmaterial 
från S-kvinnor osv.  
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Efter valet nominerade vi via ett medlemsmöte S-kvinnor olika 
förtroendeuppdrag inom AK och poängterade att vi ville se fler kvinnor i bolag 
och så kallade ”hårda” nämnder, och lyckades också få en S-kvinna som 
ordinarie revisor (Stina Bergman Eriksson). I övrigt kom ett flertal S-kvinnor in i 
nämnder och även i Sollentunahems styrelse (Julia Mäkitalo Blent).  
 

Nyval? 
Då det flaggades för nyval hade vi en valaktivitet på Luciadagen, den enda 
föreningen i Sollentuna som faktiskt hade ett valarrangemang.Vi delade ut flera 
hundra lappar, bjöd på glödd och fick många bra samtal om politik.  

 
 
 
Vi planerade 2014 även ett arrangemang tillsammans med Tureberg-
Helenelundsföreningen ett öppet möte med riksdagsledamoten Hillevi Larsson i 
januari 2015 på temat Allas lika värde och minskade klyftor. Hillevi talade 

mycket bra på det temat och fick också besvara frågor på helt andra politiska 
områden så vi fick en mycket intressant kväll och mer kunskap om det 
pågående arbetet i riksdagen.  
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I verksamhetsplanen skrev vi att vi gärna ville bidra till att sprida 
mötesinbjudningarna till andra klubbar i Stockholms län och välkomna S-kvinnor 
från andra kommuner att delta.  
Det gjorde vi när det gällde mötet med Hillevi Larsson, då vi spred inbjudan till 
alla S-kvinnor i Stockholms län. Klubbens ordförande Anna Vikström har varit 
ersättare och studieledare i distriktet i Stockholms län.  

 
Styrelsen för S-kvinnor i Sollentuna 

 
Anna Vikström   Stina Berman Eriksson  
  
 
Berit Forsberg   Christina Härd 
 
 
Julia Mäkitalo Blent    Anne-Marie Leijon   
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Rapport sociala medier 

 

Gruppen består av 5 medlemmar, Mette Hildingsson (sammankallande), Joakim 
Jonsson, Anna Vikstöm, Robin Sjöberg och Julia Mäkitalo Blent. I mars 2014 
fick vi uppdraget jobba med sociala medier. 

 

Under året har vi: 

Haft 5 träffar, men stor del av arbetet görs via mejlkontakt. 

Vi skapade facebook sidan Socialdemokraterna i Sollentuna som idag har ca 
480 ”följare”. Sidan skapades precis innan EU-valet med syftet att nå ut till 
väljare som befann sig på den plattformen samt ha en medborgarkontakt med 
Sollentunaborna. Vi ville visa att vi fanns och få ut vår politik samtidigt som vi 
skulle locka fler sympatisörer och medlemmar. Vi har valt att fokusera på 
Sollentuna, men under valen delade vi även kampanjer som kom från partiet 
centralt.  

Det var första gången vi kampanjade på sociala medier och vi lärde oss mycket. 
Vi upplever att vi nådde många av våra mål, men ser politiskt innehåll och att nå 
ut till fler målgrupper som två förbättringsområden. Genom vårt arbete på 
sociala medier under valet har vi bidraget till öppenhet och synlighet och vi har 
en kanal där vi kan få ut vår politik till väljare som vi kanske annars inte hade 
mött. 

 

Nu vill vi: 

Idag är syftet med facebook att nå ut till Sollentunabor med information om när 
vi lyckas driva igenom något eller när majoriteten går på vår linje, något som 
annars inte brukar höras. Vi vill skriva om hur vårt parti jobbar vidare, vad vi gör 
och vad vi vill driva. Vi vill föra en dialog med Sollentunabor om vad som är på 
gång i kommunen och få in deras synpunkter. 

Vi ser att en förändring behöver ske i gruppens sammansättning. Gruppens 
storlek bör ses över och även respresenteras av personer med olika uppdrag. 
Vi ser även möjligheter för utökad aktivitet på andra plattformar, till exempel 
instragram. 

 

 

Mette Hildingsson 

2015-02-18 

 

 

 


