
 

Ny rapport: Sollentuna har inte gjort tillräckligt för att fler 
ska kunna försörja sig själva 
Ett konsultbolag har presenterat en rapport för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
Rapporten visar att det finns oroande tecken på 
ökade kostnader och allt längre snittider för 
försörjningsstöd i Sollentuna.  
 
”Rapporten visar att det saknas insatser för många 
grupper som med relativt lite stöd skulle komma i egen 
försörjning och att det dessutom saknas upparbetade 
samarbetsformer mellan de olika aktörerna inom 
kommunen”, säger Gunilla Hultman (S) 
gruppledare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i en kommentar..  
 
”Det finns inget stöd i rapporten för tesen att det bästa 
sättet att komma till rätta med problemen är att 
konkurrensutsätta. Nya forskningsrön visar att det 
saknas väsentliga och avgörande kunskaper om vilka 
effekter - positiva och negativa - som konkurrens-
utsättningar inom arbetsmarknadspolitiken för med sig. 
Trots kunskapsbristerna på området lägger den 
borgerliga majoritet fram förslag om en modell snävt 
inriktade på just att i ett mycket hastigt tempo genomföra 
konkurrensutsättning av arbetsmarknadspolitiken i 
Sollentuna genom att engagera nya privata aktörer med  

 
kommunal ersättning som konkurrerar sinsemellan samt 
att genomföra tanken “En dörr in”, säger David Ask 
(S) ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
”Vi anser därför att arbetet borde breddas och 
kompletteras med en bedömning av hur det befintliga 
arbetsmarknadspolitiska arbetet skulle kunna utvecklas 
samt ett klarläggande av vilka ytterligare insatser 
kommunen skulle kunna göra, om en 
konkurrensutsättning inte genomförs. Då skulle vi få en 
bredare belysning av handlingsalternativen och en bättre 
gardering om konkurrensutsättningsplanerna skulle visa 
sig alltför svåra att genomföra.”, avslutar Gunilla 
Hultman (S).  
 
Kontakta gärna: 
gunilla.hultman@hotmail.com  
davideask@hotmail.com 

  

Varför har de stolta planerna på en Vetenskapspark i 
Silverdal inte förverkligats? – (S) frågar majoriteten 
När detaljplan och exploateringsavtal för 
Silverdal antogs i fullmäktige 2000 så ingick en 
vetenskapsplan som en betydelsefull del av 
tanken för områdets utveckling. Med undantag 
för Pfizer så saknas i stort företagsetableringar. 
Detta beror dels på att konkurrensen om 
företagsetableringar är stenhård, men också på 
kommunens bristfälliga engagemang.  
 
Mot bakgrund i ovanstående så har Robin Sjöberg och 
Richard Meyer frågat kommunstyrelsens ordförande bl a 
följande: 
 

� Hur ser Ni på att det de stolta planerna 
på en Vetenskapspark i Silverdal inte 
förverkligats? 

� Vad kunde kommunen ha gjort för att 
förbättra förutsättningarna för en 
Vetenskapspark? 

� Avser Ni att fortsätta verka för att det 
ska etableras kommersiella ytor i 
Silverdal? 

 
Kontakta gärna: 
robin.sjoberg@politik.sollentuna.se  
richard.meyer@comhem.se  
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Välkomna besked om investeringar i tunnelbana och 
studentbostäder från (S) i riksdagen 
I veckan presenterade (S) ett försmak på sin 
budgetmotion i riksdagen. I förslagen för bättre 
urban tillväxt så fanns välkomna förslag om 
utbyggnad av tunnelbanan och byggande av 
studentbostäder med. 
 
”Nu står det uppenbart att det är (S) som tar 
Stockholmsregionens behov på allvar. Vi levererar de 
lösningar som regeringen saknar”, säger motionären 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar 
 
” Tunnelbanan är inte bara det miljövänligaste 
alternativet: Den är också mycket kapacitetsstark. I vår 
befolkningstäta region är tunnelbana helt enkelt det bästa 
alternativet. Lokalt jobbar vi långsiktigt för att bygga ut 
tunnelbana mellan Mörby Centrum och Häggvik”, 
säger Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 

 
”Att många människor vill bo i Stockholm är 
fantastiskt. För att tillvarata de här möjligheterna 
behöver vi fler och bättre bostäder i Sollentuna och i 
andra kommuner. Det gäller inte minst för studenter och 
unga. Därför är det glädjande att vi nu kan presentera 
konkreta satsningar på fler studentbostäder”, anser 
Freddie Lundqvist 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På kommunstyrelsens 
arbetsutskott i veckan gick 
den moderatledda 
majoriteten med på att 
återremittera förslag till ny 
delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Förslaget 
innehöll ett anmärkningsvärt 
förslag om att kommunal-
råden Lithborn (M) och 
Gabrielsson (FP) skulle ges 
rätt att enskilt fatta beslut i 
brådskande ärenden. 

Den borgerliga regeringen 
har nu beslutat att slutligen 
begrava sitt eget förslag om 
att införa flexibel skolstart. 
En fråga som länge var en 
profilfråga för Sollentunas 
skolkommunalråd Stockhaus 
(M). Då var tog hon strid mot 
allt och alla, även Jan 
Björklund. Nu är hon tyst.

Den 11-12 november 
kommer kommunen genom 
plan- och 
exploateringsutskottet att ha 
ett dialogmöte med 
Helenelundsborna om 
kommmundelens framtida 
utveckling. Ordförande 
Ardenfors (M) meddelade i 
veckan att dialogen kommer 
att ske i ett stort uppvärmt 
tält utanför Helenelunds 
centrum. Tältmöten känns 
väl inte helt främmande för 
honom.

I detta 
nummer 
medverkar
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