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Sollentuna Kommuns stöd till föreningslivet har minskat 
med 38% på 10 år 
En kartläggning av Sollentuna kommuns 
ekonomiska stöd till föreningslivet visar att 
anslagen minskat med 38% sedan 2001. Under 
samma tid har kommunens befolkning ökat med 
6 500 människor, d v s det är fler Sollentunabor 
som ska dela på mindre pengar 
 
”I ord är alla överens om att föreningslivet är viktigt och 
ska värnas, men det är skillnad på ord och handling.”,  
säger Tanja Bojovic (S) gruppledare i kultur- och 
fritidsnämnden i en kommentar. 
 
”Den moderatledda majoritetens vackra ord om 
föreningslivets betydelse faller tungt när man studerar 
deras egna budgetar. Kommunens anslag är nära nog 
halverat på 10 år. Det räcker inte med att det gjorts 
nödvändiga investeringar i idrottsanläggningar. I en 
växande kommun behöver ännu mer göras. Föreningarna 
och alla deras ideellt arbetande ledare måste också få 
bättre ekonomiska förutsättningar”, säger Tanja 
Bojovic (S). 
 
”I dagens samhälle är föreningslivet än av få mötesplatser 
där barn- och ungdomar från olika områden möts. 
Föreningslivet har därmed en nyckelroll i att öka  

 
integrationen och hålla samman samhället. Vi 
Socialdemokrater har därför år efter år förslagit höjda  
bidrag till föreningslivet, någon som den moderatledda 
majoriteten konstant avslagit”, avslutar Tanja 
Bojovic (S). 
 
 Totalt anslag till kultur- 

och idrottsföreningar 
samt studieförbund 

Anslag per 
invånare 

2001 5,6 mkr 98 kr 
2011 3,5 mkr 54 kr 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se 

 

Är (M)ajoriteten nöjd med kommunens fastighetspolitik? – 
(S) frågar majoriteten 
Miljö- och byggnadsnämnden presenterade på 
senvåren en inspektionsrapport om 
skollokalerna i kommunen. Inspektionen visar 
att det finns stora brister i inomhusmiljön i 
Sollentuna skolor.  
 
Rapporten föranledde Socialdemokraterna Roger 
Sjöberg och Berit Forsberg att ställa en 
interpellation till trafik- och fastighetsnämndens 
ordförande om kommunens fastighetspolitik. De 
frågor som ställs är: 
 
- Anser Ni att Sollentuna kommun har en god 
standard på sina fastigheter så att t ex eleverna i 
skolan har en god arbetsmiljö? 

- Hur arbetar trafik- och fastighetsnämnden med 
underhållsplaner? Finns sådan upprättade på 
kort och långsikt? 
- Vilka ekonomiska resurser krävs för att åtgärda 
de brister som framkommit i den nyligen 
genomförda hälsoskyddsinspektionen? När 
kommer bristerna att vara åtgärdade? 
 
Interpellationen besvaras på kommun–
fullmäktiges sammanträde den 21 september. 
 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se  
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Den borgerliga beslutsvåndan fortsätter i plan- och 
exploateringsutskottet 
Efter valet fick jag förtroende att leda 
Socialdemokraternas arbete när det gäller plan- 
och exploateringsfrågor i Sollentuna. Ett 
uppdrag som innebär att jag får skapa politik i 
några av de allra viktigaste framtidsfrågorna för 
sollentunaborna. Det handlar om vad, var och 
hur vi ska bygga i Sollentuna. Detta i en tid, då 
det tidigare villasamhället Sollentuna omvandlas.  
 
Under våren var jag frustrerad över att arbetet i 
utskottet. Det präglades av beslutsvånda och 
fokus på detaljfrågor. Men då nästan hela 
utskottet, inklusive ordföranden, var nya så 
hoppades jag att det var barnsjukdomar som 
skulle gå över. 
 
Efter att ha längtat två månader på att ta i tu 
med de viktiga frågorna, var jag laddad inför 
höstens första möte i tisdags. Min entusiasm fick 
sig till en början en liten törn av att mötet 
inleddes med en halvtimmes fikapaus, men 
sedan skulle vi börja fatta de viktiga besluten 
trodde jag. Resultatet blev dock inte vad jag 
hoppades på. Av de fyra beslutsärenden som 
fanns i handlingarna blev resultatet en 
återremiss, en bordläggning, ett gick utan förslag 
till beslut samt ett beslut om att utöka ett 
planområde. 
 
För mig som sollentunabo känns det märkligt att 
de borgerliga partierna inte ens kan ställning till  

 
ett yttrande till Trafikverket avseende 
arbetsplanen för förbifart Stockholm.  
 
Sträckningen av förbifart Stockholm är en 
enormt viktig framtidsfråga för oss 
Sollentunabor.  Än så länge är det bara vi 
socialdemokrater, som genom att rösta för 
förslaget, driver sollentunabornas givna krav om 
att förbifarten ska byggas, men att detta ska ske 
genom att partikelutsläppen inte höjs.  
 
Kanske kan den nuvarande politiska situationen i 
Sollentuna enklast beskrivas som att det finns 
två val. Det ena valet är vi sossar som tycker att 
politik är att vilja och det andra valet är 
moderaterna som tycker politik är att 
återremittera och bordlägga. 
 
Joakim Jonsson (S) 
Gruppledare i plan- och exploateringsutskottet 
joakim.jonsson@live.se

Rättvisa villkor måste råda inom äldreomsorgen, även för 
den kommunala utföraren 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 30 augusti behandlades konkurrensplan och 
ägarintentioner för nämnden. Den stora nyheten 
i beslutet var att det för första gången på länge 
klargjorts vad majoriteten har för ambitioner för 
den kommunala utföraren Solom. Solom får 
enligt beslutet driva Gillbogården och 
Lenalundsgården i två år framåt. 
 
”Vi välkomnar att vi nu äntligen får ett beslut om 
nämndens krav och förväntningar på Solom. Som ägare 
måste kommunen ha en klar bild av vad man vill med 
verksamheten och vara tydlig med detta både till de 
anställda i Solom och till kommuninvånarna,” säger 

Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden i en kommentar  
 
” För att kunna motsvara de krav ägaren/kommunen 
ställer på sin utförare måste Solom få villkor som är 
rimliga. Det får de fortfarande inte av alliansstyret. Vi r 
vill istället stärka och utveckla Solom. Därför vill vi, 
utöver Gillbogården och Lenalundsgården, även anvisa 
Nytorps äldreboende till Solom för att uppnå en 
verksamhetsvolym som garanterar ett bra 
utvecklingsarbete”, avslutar Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 

 


