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Från 110 till 22 platser – kraftig neddragning av antalet 
platser inom yrkesvux p g a (M) regeringens besparingar 
Under en interpellationsdebatt på 
kommunfullmäktige den 14 november avslöjade 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Anders Morin (FP) den kalla 
sanningen om den kraftfulla minskningen av 
platser inom den gymnasiala 
yrkesvuxenutbildningen inför 2012. Det 
huvudsakliga skälet är att regeringen minskat ner 
statsstödet till yrkesvux. En minskning som 
räcker till 22 platser under 2012, jämfört med 
110 platser under 2011. 
 
”Det ör bra att de sim börjat sin utbildning får fullfölja 
den, men vad innebär begränsat nyintag? Allt tyder på 
att efterfrågan på platser inom yrkesvux är lika stort 
under 2012 som under 2011”, sa Swapna Sharma 
(S) i debatten.  
 

 
Yrkesvux har visat sig vara en framgångsrik 
utbildningsform som ger arbete. I debatten 
utlovade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande ett 
begränsat antal platser utöver de 22 som de 
statliga pengarna räckte till. 
 
Kontakta gärna: 
swapna.sharma@politik.sollentuna.se 

 
 

 

”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Förre kommunalrådet 
Rosdahl (M) saknades även 
vid detta 
fullmäktigesammanträdet. 
Sedan han avgick för ett år 
sedan har Rosdahl tjänstgjort 
vid ett enda 
kommunfullmäktigemöte. 
 

När kommunfullmäktige 
efter flera turer till slut 
behandlade detaljplanen för 
kvarteret Tappen så hade den 
moderatledda majoriteten 
ändrat sig och anslutit sig till 
(S), (MP) och (V): s förslag 
om att det inte ska tillåtas 
förskola på tomten p g a 
närheten till järnvägen och 
hög grad av buller. 

För moderaterna räcker det 
att tala om på kommunens 
hemsida att man har rätt till 
barnomsorg på obekväm 
arbetstid. (S) tycker att 
kommuns information bör gå 
ut bredare än så. Så att alla 
föräldrar vet vilka rättigheter 
de har.
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Intensiv debatt om integritet, säkerhet och försäkringar för 
IT i skolan
Vid kommunsfullmäktiges sammanträde 
behandlades en redovisning från barn- och 
ungdomsnämnden av hur integritet och säkerhet 
för personal, elever och invånare beaktas i 
nämndens satsning på IT i skolan. 
Redovisningen visar att det finns så stora brister 
i säkerheten att den personliga integriteten kan 
hotas. Sollentunas skolor använder ”Google 
apps” molnverktyg. 
 
” Ökad användning av IT ställer ökade krav på 
informationssäkerhet och integritet i användning av IT. 
Detta gäller många olika områden: användares 
tillgänglighet, autentisering och åtkomst, 
samtyckeshantering, uppföljning, överföring mm. Inom 
skolans värld finns till exempel integritetsbrister vid 
rapportering av elevers frånvaro, då sekretessbelagda 
uppgifter om orsak registrerats. Vi har påpekat detta 
återkommande i processen utan att få så stor förståelse 
från majoriteten i barn- och ungdomsnämnden”, sa 
Freddie Lundqvist (S) i debatten. 
 
”I grunden handlar det om att klassificering av 
information. Det finns mycket kvar att göra för innan de 
krav som ställs är uppfyllda”, sa Anna Vikström (S) i 
debatten. 

 

 
”Det finns flera tänkbara lösningar på de rådande 
bristerna inom informationssäkerheten. Ett kan vara ett 
säkrare e-postsystem eller ett helt annat system som 
används för kommunikation som innehåller 
personuppgifter - t ex kommunikation om åtgärdsplaner 
mellan personalkategorier i en skola. Det kan också 
övervägas att man inte alls ska sända sådant i e-post till 
föräldrar”, sa Anna Vikström (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 
behandlade och biföll en 
motion från Freddie 
Lundqvist (S) om att bygga 
en väntsal på busstorget i 
Sollentuna centrum. Under 
debatten fanns det få 
begränsningar om vad som 
skulle kunna finnas i 
väntsalen det var allt från 
korv till IT-uppkopplingar. 
Nu gäller det bara att bli 
överens med SL och andra 
berörda aktörer. 
 

År 2000 antog 
kommunfullmäktige planen 
för att bygga ut det som kom 
att heta Silverdal. En del av 
planen var att det skulle 
etableras en vetenskapspark i 
området med fokus på miljö 
och IT. Nu hade 
Socialdemokraten Robin 
Sjöberg en 
interpellationsdebatt med 
kommunstyrelsens 
ordförande om utfallet av 
planerna på en 
vetenskapsplan. Robin 
Sjöberg konstaterade att det 
inte blivit mycket av planerna 
och att Silverdal dömts ut 
som plats för att etablera 
kontor på av marknaden.  

Sedan femton  
interpellationer blev 
bordlagda och fyra nya lades 
så kommer nu ett extra 
kommunfullmäktige att kallas 
in till den 18 januari för att 
debattera interpellationerna.

 


