
Oppositionen undanhålls information om händelser i 
Sollentunas skolor- ”Vi hoppar av våra 
kontaktpolitikeruppdrag i protest” 
(S), (MP) och (V) representanter i barn- och 
ungdomsnämnden har valt hoppa av sina 
uppdrag som kontaktpolitiker i protest mot att 
de undanhålls väsentlig information om viktiga 
händelser i kommunens skolor.  
 
”Vi får ingen information av nämndens ordförande om 
verksamheter där det har uppstått problem eller 
särskilda händelser som nämndens ordförande fått 
kännedom om. Det gäller såväl information om 
problemen som planerade åtgärder. Det bryter mot 
andan i barn- och ungdomsnämndens inriktning från 
mars 2011 som säkerställer att även oppositionens 
kontaktpolitiker skulle få samma information som 
majoritetens kontaktpolitiker om verksamheterna.”, 
säger Anna Vikström (S) i en gemensam 
kommentar med (MP) och (V):s gruppledare. 

 
”Nämndens ordförande har underlåtit att kalla 
kontaktpolitiker till aktuella verksamheter och istället 
haft "alliansmöten" vid akuta föräldramöten. Det har 
upplevts från vissa föräldrar som om oppositionens 
kontaktpolitiker varit frånvarande utan skäl. Under 
sådana premisser är det inte möjligt att upprätthålla 
kontaktpolitikeruppdragen enligt dagens system. Därför 
frånträder vi kontaktpolitikersystemet. Vi vill däremot 
klarlägga att vi givetvis är fortsatt mycket intresserade av 
att ha kontakt med elever, personal och föräldrar vid alla 
förskolor och skolor i Sollentuna”, avslutar Anna 
Vikström (S). 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 

 

(S) reserverade sig emot att välkänt lobbyföretag ska 
lansera Sollentuna som miljökommun 
På kommunstyrelsen reserverade sig (S), (SP), 
(MP) och (V) emot att kommunen ska anlita ett 
välkänt lobbyföretag för att lansera Sollentuna 
som framgångsrik miljö- och klimatkommun.  
 
”Miljö- och klimatfrågorna är avgörande framtidsfrågor. 
Vi anser däremot inte att kommunstyrelsen ska avsätta 
medel till att anlita ett lobbyföretag som bl a ska skriva 
debattartiklar. Om kommunens miljö- och klimatpolitik 
ska profileras mot regionala och nationella kretsar bör 
ansvaret för detta ligga på kommunikationsavdelningen. 
De pengar som lobbyföretaget kostar bör i stället läggas 
på konkreta åtgärder för att förbättra miljö och 
klimat.”, säger Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 

 
”Om Sollentuna kommuns miljö- och klimatarbete visar 
sig framgångrikt så kommer säkerligen andra 
kommuner, myndigheter och organisationer att visa 
intresse för kommunens arbete. Det finns andra sätt att 
profilera arbetet än genom debattartiklar. Det är inte en 
kommunal uppgift att betala lobbyister för att profilera 
majoritetens politiska arbete, eller för den delen enskilda 
politiker, det är snarare en uppgift för partierna”, 
avslutar Freddie Lundqvist (S).  
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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(S) budget prioriterar aktiv jobbpolitik, jämlik kvalitet och 
hållbar miljö 
I veckan lämnade (S) sitt preliminära 
budgetförslag i samband med kommunstyrelsens 
möte. Det preliminära budgetförslaget blir sedan 
grunden för det budgetförslag som ska 
behandlas i kommunfullmäktige i juni. 
 
”I vårt preliminära budgetförslag pekar vi ut riktningen 
för hur vi vill att Sollentuna ska utvecklas under det 
kommande året. Tre tydliga nyckelområden är aktiv 
jobbpolitik, jämlik kvalitet och hållbar miljö. Vi 
kommer sedan att komplettera den med ett antal skarpa 
förslag när det slutliga budgetförslaget presenteras i slutet 
av maj”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S).  
 
Några av de uppdrag som (S) föreslår: 
 

Aktiv jobbpolitik 

 Redovisa om omfattningen av 
vuxenutbildningen motsvarar de behov och 
efterfrågan som finns  

 Redovisa hur gymnasieskolan arbetat för att alla 
elever ska fullgöra sin gymnasieutbildning 

 Redovisa hur löneläget bland de 
kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut 
i Sollentuna i jämförelse med andra kommuner 

 Utreda hur kommunens anställda kan garanteras 
att jobba heltid 

Jämlik kvalitet 

 Utred upphandlingsenhetens verksamhet vad 
avser antal uppdrag och antal tjänster på enheten 
samt kompetens och kvalitet i upphandling och 
uppföljning av avtal 

 Redovisa hur förskolor och skolor erbjuder 
barn/elever en jämlik elevhälsa efter behov 

 Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad 
gäller medellön för lärare i jämförelse med andra 
kommuner i Stockholms län 

 Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för 
personalen inom äldre- och handikappomsorg 
och vilka insatser som gjorts för att höja 
utbildningsnivån  
 

Hållbar miljö 

 Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre 
grad premierar avfallssortering 

 Redovisa hur skolorna kan servera mat som är 
ekologisk och levereras fri från tillsatser 

 Verka för ett alternativ till att det byggs 
ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de 
centrala delarna av Sollentuna 

 Redovisa i vilka förskolorskolor som barnen 
väljer att gå i relation till var man bor  

Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

I årsredovisningen för 
Sollentuna kommun framgår 
att endast 60 nya bostäder 
färdigställdes i Sollentuna 
under 2011. Det ska sättas i 
relation till målet om 300 nya 
bostäder varje år. 

 I årsredovisningen framgår 
det också att kommunen 
endast uppfyllt 34% av de 
mål för verksamheten som 
kommunfullmäktige satt upp.  
 
 
 

På trafik- och 
fastighetsnämndens 
sammanträde i veckan rådde 
delade meningar om var den 
nya Eriksbergsskolan ska 
ligga även inom majoriteten. 
Fortsättning följer…

 
Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  
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