
 

En budget för barn, arbete och livskvalitet – (S) 
budgetalternativ presenterat 
Socialdemokraterna i Sollentuna presenterat sitt 
förslag till budget för Sollentuna Kommun 2012. 
I budgetförslaget föreslår socialdemokraterna 
oförändrad skatt. 
 
”- Vi lägger en budget som har tydligt fokus mot barns 
uppväxtvillkor, få fler i arbete och erbjuda livskvalitet till 
alla Sollentunabor”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (s) i en kommentar.  
 
”–  Några av de stora satsningarna vi gör är på rätt till 
heltid till alla kommunanställda, bättre 
fastighetsunderhåll och fler anställda i äldreomsorgen ” 
säger Freddie Lundqvist (s).  
 
”– Vi lägger också ett brett paket för barns livsvillkor. 
Vi föreslår där bl a inrättande av en barnmöjlighetsfond, 
ökad satsning på barn i behov av särskilt stöd och stöd 
till föreningar som bedriver ”kollo”-verksamhet på 
sommaren”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (s) i en kommentar. 
 

 
 
” – Vi ser fram emot kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde den 16 november. Då 
kommer två tydliga alternativ att ställas mot 
varandra.”, avslutar oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (s). 

  
Några av Socialdemokraternas förslag i budgeten: 
 
Investeringar i barns 
uppväxtvillkor 
- Barnmöjlighetsfond (3,5 
mkr) 
- Bättre fastighetsunderhåll i 
skolor (3 mkr) 
- Öppna fritidsgårdar på 
sommaren (0,4 mkr) 
- Barn i behov av särskilt stöd  
(3 mkr) 
- Språksatsning i skola och 
förskola  (0,5 mkr) 
- Förebyggande arbete riktat 
mot ungdomar  (1,5 mkr) 
- Föreningsdrivet ”kollo”  
(0,7 mkr) 

Investeringar i arbete 
- Rätt till heltid för alla 
kommunanställda (2 mkr) 
- Inrättande av 
jobbkommission (0,5 mkr) 
- Kompetensutveckling för 
lärare (1 mkr) 
- Gymnasial vuxenutbildning 
(2,5 mkr) 
- Fler anställda på särskilt 
boende för äldre (4 mkr) 
- Högre takt i fastighets-
investeringarna  (15 mkr) 

Investeringar i livskvalitet 
- Bättre snöröjning för 
gående (2 mkr) 
- Insatser mot buller (0,7 
mkr) 
- Bättre cykelvägnät (2 mkr) 
- Fördubblat stöd till 
folkbildningen  (0,4 mkr) 
- Fördubblat stöd till 
kulturförening  (0,2 mkr) 
- Scen på Stallbacken (1,5 
mkr) 
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Har kommunen koll på hur många farliga giftormar det 
finns i kommunen? – (S) frågar majoriteten 
Socialdemokraterna väckte vid fullmäktiges 
sammanträde den 5 september 2005 en motion 
angående införande av anmälningsplikt av 
giftormar. I motionen föreslås att krav på 
tillstånd eller anmälningsplikt skall införas för 
den som vill äga en orm i Sollentuna. I juni 2007 
biföll kommunfullmäktige i praktiken motionen. 
Sedan 2009 finns regler och blanketter för hur 
man ska anmäla innehav och orm.  
 
Nu har några år gått sedan kommunfullmäktiges 
beslut och det är läge att följa upp beslutet. 
 
Richard Meyer (S) och Gunilla Hultman (S)  
frågar miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande: 
 

� Hur många anmälningar av innehav av 
orm har inkommit per år de senaste 
åren? 

� Vilken typ av ormar handlar det om? 
Finns det farliga giftormar anmälda? 

� Gör miljö- och byggnadsnämnden 
uppföljningar och inspektioner kring 
anmälningsplikten? 

� Hur sprider nämnden kunskapen om att 
det råder anmälningsplikt? 

� Har ni någon bedömning kring om alla 
ormar som omfattas av 
anmälningsplikten verkligen anmäls?  

 
 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På plan- och 
exploateringsutskottets 
sammanträde i veckan gavs 
uppdrag till förvaltningen att  
inleda förhandlingar med 
Seniorgården AB om 
markvisningsavtal för 
vårdbostäder i Viby (gamla 
ICA-tomten) och i 
Helenelund vid 
Sollentunavägen. 

Kommunstyrelsen beslöt i 
onsdags att avbryta 
upphandlingen för byggandet 
av en friidrottshall på 
Sollentunavallen. Anbuden 
blev för dyra. Däremot 
kvarstår intentionen att bygga 
en friidrottshall.  

På kommunstyrelsen 
bereddes också 
budgetalternativen inför 
budgetfullmäktige den 16 
november. Alla partier utom 
(V) föreslår oförändrad skatt. 
De tre rödgröna partierna har 
lämnat en gemensam 
budgetskrivelse som pekar ut 
en gemensam inriktning mot 
framtiden.  
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