
 

25 lärartjänster bort i Sollentunas gymnasieskolor? – en 
effekt av regeringens besparingar på den nya 
gymnasieskolan 
Nu i höst har en gymnasiereform genomförts 
Det är en omfattande förändring av 
gymnasieskolan som innebär en utmaning för 
kommunerna. Regeringen har gjort 
bedömningen att det nya gymnasiet kostar 
mindre än det gamla. Regeringen anser nämligen 
att det nu blir möjligt för skolorna att spara 
mycket pengar genom att göra klasserna större 
och skynda på studierna. I regeringens budget 
för 2012 genomför de en stor besparing på 
gymnasieskolan som för Sollentunas del kan 
medföra att 25 lärartjänster kan försvinna. 
 
”I Sollentuna ska drygt 4,6 miljoner kr sparas 2012, 
varefter besparingen de kommande åren successivt ska 
öka för att hamna på drygt 13,2 miljoner kr år 2015, 
vilket motsvarar 25 lärartjänster. Till och med 
Sollentunamoderaternas representant i Sveriges 
Kommuner och Landsting Maria Stockhus ojar sig över 
sina partikamraters tilltag i regeringen. Medan Jan 
Björklund kallar kritiken populism”; säger David 
Ask (S) ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarkandsnämnden i en kommentar. 

 
”Vi Socialdemokrater är, liksom lärarfacken, djupt 
oroliga över dessa neddragningar inom gymnasieskolan, 
som Moderaterna nu är i färd med att genomföra och som 
bl.a. kan komma att slå hårt mot Rudbecksgymnasiet. 
Vi vill ha ett svar från utbildnings- och arbetsmarknads 
nämnden ordförande Anders Morin (FP) vore på sin 
plats. Hur många lärartjänster kommer att försvinna i 
Sollentunas gymnasier”, säger Gunilla Hultman (S) 
gruppledare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

 
Kontakta gärna: 
gunilla.hultman@hotmail.com 
davideask@hotmail.com  

  

Kommer det bli möjligt för föreningslivet att hyra 
skollokaler på kvällar och helger? – (S) frågar majoriteten 
Antalet samlingslokaler i kommunen minskar 
alltså år för år samtidigt som kommunen äger 
cirka 200 000 kvadratmeter lokaler runt om i 
kommunen i form av skolor mm som inte 
disponeras optimalt. I budgeten för 2005, dvs. 
för sex år sedan fick vi igenom att 
kommunstyrelsen skulle utforma ett 
hyressättnings- och ersättningssystem som 
möjliggör uthyrning av kommunens 
verksamhetslokaler till föreningsliv. Något 
konkret förslag presenterades aldrig. I budgeten 
för 2011 bifölls förslaget igen. Men ännu har 
inget hänt. Detta är ett ärende som verkligen 
dragits i långbänk. 
 

Med anledning av ovanstående frågar Roger 
Sjöberg och Tanja Bojovic trafik och 
fastighetsnämndens ordförande följande: 
 
- När kommer frågan om hyressättnings- och 
ersättningssystem för uthyrning av skollokaler till 
föreningslivet på kvällar och helger till beslut? 
- Varför har det tagit minst sju år att komma till 
beslut? 

 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se  
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se   
 

SollentunaTidning                                                 
                                                      Vecka 46 (Nr 21/2011)  
                                                        Utges av Socialdemokraterna i Sollentuna 



 

Ge Sollentuna kommuns anställda rätt att jobba heltid – 
Nytt (M) nej till viktig jämställdhetsreform 
På kommunfullmäktiges budgetsammanträde 
avslog den moderatledda majoriteten återigen ett 
förslag från (S) om att ge Sollentuna Kommuns 
anställda rätt att jobba heltid. En reform som 
deras partikamrater i Stockholms stad nu inför. 
 
”För oss är det en strategisk reform att kommun-
anställda ska ha rätt att jobba heltid. Det är en av de 
stora satsningar som vi gör i vårt budgetförslag inför 
2012. Det är inte minst viktigt inom äldreomsorgen, där 
det är en låg andel heltidsanställningar idag. Genom att 
vi samtidigt inför rätten till heltid och lägger mer pengar 
så att fler kan anställas på särskilt boende. Då kommer 
reformerna tillsammans att ge bättre livskvalitet både för 
de anställda och de äldre.”, säger Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden.  
 
”Rätt till heltid är också en viktig jämställdhetsfråga då 
det är främst kvinnor som har deltids- och 
visstidsanställningar inom vård och omsorg. Vårt förslag 

innebär att de kommunanställda ges möjligheten att välja 
sin sysselsättningsgrad friare. Det handlar inte om att 
någon ska tvingas att arbeta heltid.” säger Gunilla 
Hultman (S) gruppledare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i en kommentar. 
 
”Det finns ett antal kommuner i vårt län och land som 
redan tillämpar rätten till heltid. Erfarenheterna från t 
ex Nynäshamn visar att det antalet tillsvidare 
anställningar ökat samtidigt som kostnader för övertid, 
sjukfrånvaro och vikarier minskat. Samtidigt som 
personalkontinuiteten inom vård och omsorg har ökat. 
Kommunen har därmed sparat pengar på reformen.  Vi 
kommer att fortsätta jobba för att Sollentuna kommuns 
anställda ska ges rätten att jobba heltid!”, säger 
Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 
gunilla.hultman@hotmail.com  

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
Den 11-12 november 
genomförde kommunen en 
dialog om 
Helenelundsutveckling. Den 
lockade flera hundra besökare 
och runt 300 skriftliga 
synpunkter kom in. (S) var 
representerade under båda 
dagarna och samtalade med 
Helenelundsborna och fick 
många synpunkter som vi 
jobbar vidare med.

I veckan meddelade plan- 
och exploateringsutskottets 
ordförande Ardenfors (M) att 
han skjuter på 
inriktningsbeslutet för den 
fortsatta planläggningen av 
”Sportfältsområdet” inom 
Väsjöområdet från den 22 
november till den 6 december 

Varje torsdagseftermiddag 
mellan kl. 13-17 flyttar 
Socialdemokraternas 
oppositionsråd Freddie 
Lundqvist sin arbetsplats till 
”Balders” i Sollentuna 
Centrum. Första tillfället var 
den 17 november. Stör 
honom gärna! 
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