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”Det finns inget samband mellan mer pengar och resultat” 
– (M)ajoritetens svar i debatt om de skillnaderna mellan 
Sollentunas skolor 
I en interpellationsdebatt på kommunfullmäktige 
den 7 mars erkände majoriteten att det finns 
skillnader mellan olika skolor i Sollentuna vad 
gäller kvalitet. Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande ville dock inte erkänna att det fanns 
ett samband mellan mer pengar till skolan och 
bättre resultat. I övrigt hänvisades i debatten till 
olika forskningsrapporter som styrkte 
debattörernas åsikt 
” Det är glädjande att Sollentuna skolors resultat har 
förbättrats totalt sett. Andelen barn som fått godkänt i 
alla ämnen har ökat och det är en viktig utveckling. 
Samtidigt får dessa framgångar inte osynliggöra behov av 
förbättringar på andra områden inom skolan. Vi kan 
konstatera att andelen elever som når målen i alla ämnen 
skiljer sig mycket åt mellan grundskolorna och att sex 
skolor ligger under det genomsnittliga meritvärdet för 

kommunens alla grundskolor. Vi får inte glömma den 
grupp som inte klarar av skolan med godkända betyg i 
dag. Ska alla klara målen måste även de barnen göra 
det”, sa Freddie Lundqvist (S) i debatten.  
 
”Det klart att mängden pengar spelar en roll om man 
ska utveckla kvaliteten. Om du anställer fler lärare och 
annan personal i skolorna så påverkar det naturligtvis. 
Det finns forskning som följt upp e elevers utveckling, 
även sedan de slutade skolan, som styrker att de som gått 
i klasser med färre barn klarar sig bättre”, sa Robin 
Sjöberg (S) i debatten. 
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”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
I sitt svar på en allmänhetens 
fråga klargjorde 
oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist att (S) driver på 
öppnandet av en sydlig entré 
till Häggviks station mot vår 
landstingsgrupp. Han 
påpekade också att innan 
maktskiftet i landstinget 2006 
fanns en sydlig entré med i 
den långsiktiga planeringen. 
 

På kommunfullmäktige 
presenterade Per Nilsson, 
VD på det mellankommunala 
avfallsbolaget SÖRAB 
bolagets verksamhet. Han 
konstaterade att 
Sollentunaborna är de som 
proportionellt sätt deponerar 
minst avfall och är bäst på 
återvinning. 

I debatten om en 
socialdemokratisk motion om 
underhåll och standard på 
kommunens fastigheter 
klargjorde Anna Vikström (S) 
att (S) kommer att fortsätta 
bevaka frågan intensivt. Nu 
måste majoriteten gå från 
löfte till handling.
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(M)ajoriteten tror inte att lönedumpning påverkar statusen 
att jobba i skola, vård och omsorg
I en frågedebatt på kommunfullmäktiges 
sammanträde den7 mars gjorde kommunalrådet 
Lithborn (M) klart att han inte tror att 
majoritetens förslag att unga ska jobba för 
12 000 kr i månaden påverkar statusen negativt 
för unga att jobba inom skola, vård och omsorg. 
I de övergripande målen för Sollentuna kommun 
står det att: ”Arbetserbjudandet ska vara attraktivt 
genom rätt lön och möjlighet till flexibla villkor”. 
 
”De vackra orden i målet är inte tillräckligt. Det är de 
beslut man fattar och hur man agerar som är avgörande 
för de anställda. Utifrån det målet och med förslaget om 
lönedumpning så kan man alltså konstatera att för 
moderaterna och deras stödpartier så innebär ”Rätt lön” 

för unga alltså 12 000 kr i månaden. Det kan väl inte 
tolkas på annat sätt. Eller?” sa Roger Sjöberg (S) i 
debatten. 
 
”Sollentuna Kommun kommer att behöva rekrytera en 
hel del personal under kommande år. 12% av 
kommunens anställda eller runt 300 personer kommer 
att gå i pension inom en femårsperiod. Till detta kommer 
att ersätta andra som väljer att sluta. Då måste 
kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Ses man som 
det om man erbjuder en lön på 12 000 kr till unga”, sa 
Roger Sjöberg (S) i debatten. 
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(M)ajoriteten öppnade nya vägar för vårdbolag inom vård 
och omsorg i Sollentuna 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 7 
mars drev den moderatledda majoriteten igenom 
införa lag om valfrihetssystem (LOV) inom 
verksamheterna daglig verksamhet och 
korttidsvistelse enligt LSS. Socialdemokraterna 
röstade emot förslaget. 
 
”För oss är det inte ideologiskt nödvändigt att införa 
LOV inom alla verksamheter inom Vård och 
omsorgsnämndens ansvarsområden. Vi gör bedömningar 
utifrån den enskildes bästa i varje prövning. Vi 
prioriterar god vård och omsorg framför etableringar av 
privata vårdföretag. För majoriteten är det ett egenvärde 
att etablera fler privata vårdbolag inom vård och 
omsorg”, sa Richard Meyer (S) gruppledare i vård- 
och omsorgsnämnden i debatten. 

 
”Även inom detta område kan man konstatera att 
införandet av LOV är kostnadsdrivande.  I vård- och 
omsorgsnämndens utredning konstateras att kostnaderna 
för s k turbundna resor kommer att öka. Uppföljning 
och avtalskontroll av många utförare kommer också att 
bli kostnadsdrivande för kommunen.” sa Richard 
Meyer (S) i debatten. 
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