
 

Föreningslivet är inte bara idrott  
Sollentuna har ett starkt och omfattande 
föreningsliv som vi ska vara stolta över. Det är 
många Sollentunabor som arbetar ideellt som 
ledare och tränare eller i styrelser. De gör en 
jätteinsats som vi inte nog kan visa vår 
uppskattning för. 
 
”I ett inlägg i lokalpressen har Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande har inte ord nog att beskriva 
hur fantastiskt den moderatledda majoriteten nu stödjer 
idrotten i kommunen. Det är naturligtvis bra att 
majoriteten till slut höjer det ekonomiska stödet till 
idrotten efter år av neddragningar.”, säger Tanja 
Bojovic (S) gruppledare i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Mellan 2001-2011 sjönk kommunens 
ekonomiska stöd från 58 kr/per invånare till 45 
kr/invånare. Med den nu föreslagna ökningen 
når man upp till 2001 års nivå. Då är inflationen 
oräknad. Vi ska också komma ihåg att 2001 långt 
ifrån var ett märkesår för hög nivå på stödet. 
Under 1990-talet skedde stora neddragningar.  

 
”För den moderatledda majoriteten verkar begreppet 
föreningsliv bara handla om idrott. Vi Socialdemokrater 
delar inte den uppfattningen. Idrotten är viktig och har 
förtjänat högre stöd och bättre förutsättningar, men det 
gör också kulturföreningar och studieförbund. Vi 
fördubblar därför i vårt budgetalternativ kommunens 
ekonomiska stöd till både kulturföreningar och 
studieförbund. Genom det ger vi hela föreningslivet bättre 
förutsättningar och visar dem den uppskattning de 
förtjänar.”, avslutar Tanja Bojovic (S) gruppledare 
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@sollentuna.se  

  

Hur drabbar regeringens neddragningar av statsstödet till 
gymnasieskolan Sollentuna? – (S) frågar majoriteten 
Inför nästa år har regeringen föreslagit en 
gigantisk besparing på svensk gymnasieskola 
med 675 miljoner kronor. Regeringen hänvisar 
till gymnasiereformen, men regeringen har inte 
kunnat visa hur den reformerade 
gymnasieskolan ger lägre kostnader för 
kommunerna. Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) menar att kostnaderna snarare 
kommer att öka med den nya gymnasieskolan.  
  
Enligt beräkningar av Riksdagens 
utredningstjänst innebär detta en nedskärning på 
gymnasieverksamheten i Stockholms län 
motsvarande kostnaden för 300 lärare 2012 och 
800 lärare 2015. Vad nedskärningen innebär för 
Sollentuna har hittills inte redovisats, trots 
förfrågningar av oppositionen i Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd.  

 
Mot bakgrund av ovanstående frågar Sven 
Hovmöller (S) och Robin Sjöberg (S) följande: 
 

� Vilken budgeteffekt får neddragningen 
av statsanslagen till gymnasieskolan för 
Sollentuna kommuns budget? 

� Hur mycket lägre blir statsanslaget för 
Sollentuna?  

� Hur många lärartjänster måste sparas 
bort p g a neddragningen?  

� Hur kommer det påverka elevernas 
möjlighet att genomföra sin 
gymnasieutbildning?  

 
Kontakta gärna: 
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 
robin.sjoberg@sollentuna.se  
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Hur ska Helenelund utvecklas? – Kom till dialogen om 
Helenelunds framtida utveckling den 11 och 12 november 
Fredagen den 11 och lördagen den 12 november 
håller Sollentuna kommun en dialog med 
Helenelundsborna om kommundelens framtida 
utveckling. Dialogen hålls i ett tält på torget i 
Helenelund. Dialogen pågår på fredagen den 11 
november kl. 15-18 och lördagen den 12 
november kl. 11-15. (S) kommer att vara 
representerade i tältet. Det går också att lämna 
synpunkter på www.sollentuna.se  
 
”Jag hoppas att så många Helenelundsbor som möjligt 
kommer och pratar med oss och de andra politikerna och 
tjänstemännen som finns på plats. Tveka inte kom fram 
och prata med oss”, säger Joakim Jonsson (S) 
gruppledare i plan- och exploateringsutskottet. 
 

”Vi har naturligtvis våra tankar om hur Helenelund 
borde utvecklas. Vi tycker att Helenelunds Centrum 
behöver göras mer attraktivt. Det behövs fler bostäder och 
mer service. Vi kan tänka oss riktigt hög bebyggelse på 
västra sidan av järnvägen som ansluter väl till den höga 
bebyggelsen i Kista. Vad tycker ni?”, avslutar Joakim 
Jonsson (S). 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se  
 

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
I veckan presenterades en 
konsultrapport som bl a tittat 
på en möjlig bolagisering av 
kommunens egenregi 
verksamhet inom äldre- och 
handikappomsorgen. 
Rapporten ska nu 
förutsättningslöst behandlas 
politiskt. Beslut kommer 
tidigast under våren 2012. 

S-kvinnor i Sollentuna håller 
en seminariekväll om våld i 
nära relationer onsdagen den 
9 november 2011 Kl. 18.00 – 
i Tunbergsskolans matsal i 
Häggvik. Carina Ohlsson, 
ordförande för SKR (Sveriges 
kvinnojourers Riksförbund) 
och Riksdagsledamot(S) 
medverkar. Välkomna! 
 

Tisdagen den 8 november kl. 
18.00 i Edsbergsskolans 
matsal kommer 
Socialdemokraterna att hålla 
ett öppet möte för att samtala 
med Edsbergsborna om 
Väsjöplaneringen inför det 
inriktningsbeslut om fortsatta 
planeringen som ska fattas i 
slutet av november. 
Välkomna! 
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