
Folkbildningen den stora förloraren i moderaternas 
neddragning av föreningsstödet – 4/5-delar av anslaget 
borta på 10 år 
I den kartläggning av Sollentuna kommuns 
ekonomiska stöd till föreningslivet, som 
Socialdemokraterna gjort, framgår det att 
folkbildningen är den stora förloraren i 
moderatmajoritetens neddragning av stödet till 
föreningslivet. Folkbildningen har förlorat 4/5-
delar av sitt stöd mellan 2001 och 2011. 
 
”Den moderatledda majoriteten ser folkbildningen som 
ett problem och inte som en möjlighet. Kommunens stöd 
till folkbildningen har skurits ner markant. Under de 
senaste tio åren har stödet skurits ner med 1,6 mkr. Det 
innebär att kommunen nu sänkt stödet, uttryckt per 
Sollentunabo, från 34 kr till 6 kr per invånare”, säger 
Tanja Bojovic (S) gruppledare i kultur- och 
fritidsnämnden i en kommentar 

 
”Vi har en annan syn på folkbildningen. Vi inser att 
folkbildningen bidrar till att öka människors känsla av 
samhörighet och engagemang. Flera oberoende utredningar 
har konstaterat att varje satsad krona på folkbildning 
ger fler kronor tillbaka. Vi får ett bättre Sollentuna om 
stimulerar möten mellan människor istället för tvärtom”, 
avslutar Tanja Bojovic (S). 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se 
 
 

 
Fortsatt bostadsbrist, trängsel i kollektivtrafiken och 
stängda utbildningsmöjligheter i regeringens budget 
I veckan presenterade moderatregeringen sin 
budgetproposition i riksdagen. Mycket i 
budgeten påverkar livsvillkoren även här i 
Sollentuna. Oppositionsrådet Freddie Lundqvist 
saknar framförallt satsningar på vuxenutbildning, 
bostadsbyggande och kollektivtrafik i budgeten. 
 
”Regeringens mest omtalade förslag, det om sänkt 
krogmoms, ska enligt uppgift ge 28 nya jobb i 
Sollentuna. Det är en dyr reform som ger liten utdelning 
och ska ställas i relation till att 1121 personer varav 
198 unga var arbetslösa i Sollentuna i augusti. Det 
krävs mer vilja än så om vi ska bekämpa arbetslöshet 
och utanförskap”, säger Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
 
”Regeringen drar också ner på möjligheterna för vuxna 
att komplettera sin utbildning. Antalet högskoleplatser 

minskar precis som platserna på yrkesvux och 
yrkeshögskolan. Det är en olycklig utveckling. Vi har 
många Sollentunabor som vill och behöver komplettera 
sin utbildning under en lågkonjunktur, men som nu 
förvägras det”, säger Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 

 
”Jag saknar också svar på viktiga Stockholmsfrågor. 
Regeringen har inga förslag kring hur vi kan öka 
bostadsbyggandet eller bygga ut kollektivtrafiken. Det 
blir varje dag fler Stockholmare och fler Sollentunabor, 
men helt uppenbart så verkar moderatregeringen nöjd 
med nuvarande bostadsbrist och trängsel på bussar och 
tåg”, avslutar Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 
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 Totalt anslag till 
studieförbund 

Anslag per 
invånare 

2001 2.0 mkr 34 kr/per inv 
2011 0,4 mkr 6 kr/per inv 



Bygg en väntsal på busstorget i Sollentuna Centrum – ny 
(S) motion i kommunfullmäktige 
De två senaste vintrarna har varit snörika, kalla 
och framförallt långa. Det har gjort att 
busstrafiken genom Sollentuna har påverkats 
genom försenade och inställda bussar. Många 
har då fått stå ute och vänta på sin buss. 
 
” Jag har blivit kontaktad av Sollentunabor som undrat 
varför det inte finns en väntsal på busstorget vid 
Sollentuna Centrum. Frågan är berättigad. Det borde 
naturligtvis finnas en väntsal där så att bussresenärerna 
kan hålla sig varma och torra i väntan på sin buss. Det 
är min uppgift som förtroendevald att driva goda förslag 
och initiativ från Sollentunabor i kommunpolitiken”, 
säger motionären Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar 
 
”Väntsalen skulle antingen kunna läggas mitt på 
busstorget förslagsvis intill den toalett som sedan ett år 
tillbaka ligger på busstorget. En annan lösning skulle 
kunna vara att eller koppla den till Arena Satelliten”, 
säger Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 

 

 
”Jag hoppas kommunen, SL och andra berörda hanterar 
mitt förslag och byggandet av en väntsal skyndsamt så att 
Sollentunaborna kan söka skydd i den redan under 
2012”, avslutar Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
Den lokala webbtidningen 
lokaljournalisten.se  har gjort 
en granskning av partiernas 
lokala webbplatsen. 
Socialdemokraterna hamnar i 
topp med 4 plus, tillsammans 
ytterligare ett parti. Vi tackar 
för uppskattningen och 
jobbar vidare för att göra 
www.socialdemokraterna.se/
sollentuna ännu bättre.

Kommunfullmäktige i 
onsdags inleddes en tyst 
minut för offren på Utöya 
och i Oslo. Oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) höll 
minnestalet över offren. 
 
Läs mer om fullmäktige i 
bifogade 
”Kommunfullmäktige 
special”

Söndagen den 18 september 
drog vi i gång höstens 
kampanjande genom att vi 
fanns med vårt tält vid 
Edsbacka marknad. Vi fanns 
där för att samtala och dela ut 
broschyrer, ballonger m.m. Vi 
vill tacka alla Sollentunabor 
som stannade till och 
samtalade med oss. 
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