
Barnfattigdomen fortsätter att öka i Sollentuna - 1243 barn 
lever i fattigdom 
I vecken presenterades ”Rädda Barnens” årliga 
rapport kring barnfattigdomens utveckling i 
Sverige. Årets rapport visar att antalet barn som 
lever i ekonomiskt utsatta hushåll ökar i 
Sollentuna från 1065 till 1243 barn, vilket 
motsvarar en ökning från 6,6% av barnen till 
7,6% av barnen. Siffrorna i undersökningen 
gäller 2009. 
 
”Barnfattigdom handlar om barn som inte kan gå till 
simhallen för att entréavgiften är för hög, inte får nya 
vinterskor barn som aldrig har varit på semester eller som 
bara kan se världen på TV eller via internet. 
Barnfattigdom handlar därmed om att inte kunna delta i 
samhället på samma villkor som andra och att inte få 
samma möjligheter. De barnen lever då i ett socialt 
utanförskap. Hur integrerar man någon som varit 
utanför hela sitt liv? Hur återfår man deras tillit och 
goda vilja? ”, avslutar Swapna Sharma (S). 

 
”Det är skrämmande att barnfattigdomen fortsätter att 
öka i den takten även i en rik kommun som så rik 
kommun som Sollentuna. Det gör att klyftorna ökar i 
Sollentuna. Så här kan det inte fortsätta. Vi kan inte 
låta oskyldiga barn bli utsatta för att de inte vann 
’lotteriet’ och föddes i en familj med ekonomiska resurser. 
Alla barn ska ha rätt till bra dagar och att känna sig 
delaktiga och viktiga i vårt samhälle, för det är barnen 
som är vår framtid. Nu krävs det politisk handling vi 
Socialdemokrater är beredda att agera är den 
moderatledda majoriteten beredda att göra det?”, säger 
Swapna Sharma (S) gruppledare i Socialnämnden 
i en kommentar. 
 
Kontakta gärna: 
Swapna.sharma@politik.sollentuna.se 

  

 
Blodfattig budget, med få nyheter – (S) kommenterar 
majoritetens budgetförslag 
I veckan presenterade den moderatledda 
majoriteten i Sollentuna sitt preliminära 
budgetförslag. Förslaget innehåll få nyheter. 
 
”Det var den mest blodfattiga budgeten jag har sett. 
Förslaget innehåller nästan ingen egen politik från 
majoritets partiers sida, utan redogör bara för de mål för 
verksamheten som det råder enighet om från höger till 
vänster. Det blir allt mer tydligt att majoriteten blir 
alltmer förvaltande av kommunen. Visionerna börjar ta 
slut efter 32 år. Det behövs nytt blod i Sollentunas 
ledning”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Sollentuna har nästintill unikt goda ekonomiska 
förutsättningar för att vara en kommun idag. Det är 
därmed goda möjligheter att öka kvaliteten i skola, vård 
och omsorg, t ex genom att ge våra anställda bättre 
arbetsvillkor. 

 
Det budgetförslag som (S) kommer att arbeta fram under 
våren kommer att visa på förändring och ett fokus på en 
aktiv jobbpolitik, jämlik kvalitet och hållbar miljö”, 
avslutar Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Hur står det till med rätten till förskola och skola för barn 
som tillfälligt bor på kvinnojour – (S) frågar majoriteten 
I en interpellation till barn- och 
ungdomsnämndens ordförande frågar 
Socialdemokraterna Tanja Bojovic och Robin 
Sjöberg om majoritetens inställning till rätten till 
förskola och skola för barn som tillfälligt bor på 
kvinnojour.  
 
Under 2011 vistades 15 barn på kvinnojouren 
under i genomsnitt 52 dygn, alltså bortåt två 
månader per barn. Barn som under den tiden 
inte gavs så stor möjlighet att leva ett vanligt liv 
och träffa jämnåriga och gå i förskola eller skola. 
I vissa andra kommuner har man hittat en 
lösning för dessa barn för att garantera deras rätt 
till förskola och skola. Men inte i Sollentuna. 
Genom politisk vilja och agerande så går det. En 
tänkbar lösning är att Sollentuna kommun ställer 
några platser tillförfogande på en närbelägen 
förskola/familjedaghem och skola där de barn 

som vistas på kvinnojouren kan nyttja under sin 
tid där. 
 
De frågor som ställs till barn- och ungdomsnämndens 
ordförande är följande: 
 

 Delar Ni vår uppfattning om att även 
barn som tillfälligt bor på kvinnojouren 
ska kunna gå i förskola och skola i 
Sollentuna även om de inte är skriva i 
Sollentuna? 

 Är Ni beredda att verka för att de barn 
som tillfälligt bor på kvinnojouren 
erbjuds plats i förskola/familjedaghem 
samt grundskola under den tiden? 

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

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott behandlade i 
veckan förslag till reviderade 
lokala ordningsföreskrifter. 
Några av förändringarna är 
förbud för hundar i 
kommunens 
inomhuscentrum och 
förtydliganden av vad gäller 
för alkoholförtäring på 
allmän plats. 

I årsredovisningen för AB 
Sollentunahem framgår det 
att vid årsskiftet var cirka 
27 000 personer anmälda i 
bolagets intressekö för att 
hyra en bostad i Sollentuna, 
av dessa var 3000 redan 
hyresgäster hos 
Sollentunahem. 

I Sollentuna Energis 
årsredovisning framkommer 
det att energiförbrukningen 
minskade i Sollentuna 
minskade under 2011 jämfört 
med 2010, trots en ständig 
tillväxt av nya bostäder och 
lokaler i kommunen. 
Huvudskälet är att det var 
varmare väder under 2011.

 
Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

I detta 
nummer 
medverkar

 

    
Swapna 
Sharma 

Freddie 
Lundqvist 

Tanja 
Bojovic 

Robin Sjöberg 

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
 

mailto:tanja.bojovic@politik.sollentuna.se
mailto:robin.sjoberg@politik.sollentuna.se
http://www.socialdemokraterna.se/sollentuna
mailto:info@sollentuna.socialdemokraterna.se
mailto:freddie.lundqvist@sollentuna.se

