
Inga beslut fattade i barn- och ungdomsnämnden om att 
kasta ut läroböckerna ur skolan 
I veckan har det i bl a i ett inslag i ”Aktuellt” 
förekommit uppgifter om IT-satsningen i 
Sollentunas skolor där man kunde få intrycket att 
Sollentuna kommun ska avskaffa papper och 
penna i skolan och att alla ska använda läsplattor. 
Den bilden stämmer inte helt med verkligheten. 
 
”Vi i barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om en 
IT-satsning i skolan och anslagit pengar per elev för 
inköp under flera år. Nämnden har inte tagit beslut om 
att bara köpa läsplattor. Skolorna får välja själva 
utifrån upphandlingen som blev klar i oktober 2011 Vi 
har heller inte tagit beslut om åldrar eller år i skolan 
relaterat till IT-satsningen. Skolorna har kommit in med 
egna förslag på hur de vill göra och vi har tagit det 
ekonomiska beslutet”, säger Anna Vikström (S) 
gruppledare i barn- och ungdomsnämnden i en 
kommentar. 

 
”Vi har inte tagit beslut om att kasta ut läroböckerna, 
eller uttalat att "böcker tillhör forntiden". 
Nämnden har inte tagit beslut om att välja eller förorda 
någon viss läsinlärningsmetod som ska användas i 
skolorna. Tvärtom så har vi i alla sammanhang tidigare 
framhållit att professionen ska styra över sitt eget 
pedagogiska arbete. Därför är det mycket märkligt att 
Maria Stockhaus (M) säger sig förorda en viss 
läsinlärningsmetod och anser sig kunna bedöma det 
vetenskapliga stödet för det.”; säger Anna Vikström 
(S). 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se   
 

 

(S) har tydligt alternativ till Gabrielssons ungdomsavtal 
I en insändare  i ”Vi i Sollentuna” i veckan går 
Kommunalrådet Gabrielsson (FP) till angrepp på 
(S) för att vi inte skulle ha något alternativ till 
hans förslag om lönedumpning för unga. 
 
”Gabrielsson  använder sedvanlig taktik, anfall är bästa 
försvar. Ringar in problemet, kommer med en snabb 
”kvickfix”, men som vanligt är lösningarna svepande  
och saknar  förankring i verkligheten. Vårt alternativ är 
tydligt. (S) har lagt en mängd förslag både i kommunen 
och i riksdagen för att komma till rätta med 
ungdomsarbetslösheten”, säger Freddie Lundqvist.  
 
Några av våra förslag är:   
 
I riksdagen: 

 Sänkt arbetsgivaravgift riktad mot småföretag 

 Inga nedskärningar på gymnasieskolan. Nej 
till regeringens besparing 

 57 400 ytterligare platser inom högskolan, 
yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, 
traineejobb och utbildningsvikariat. 

 För att underlätta generationsväxling inom 
offentlig sektor föreslår vi en satsning på 
utbildningsvikariat inom vård och omsorg.  

 införa traineeplatser för unga under 26 år både 
i offentlig och privat verksamhet. 

 
I kommunen: 

 Fler platser inom den gymnasiala 
vuxenutbildningen 

 Fler anställda i kommunens verksamheter 

 Kommunen medverkar aktivt till att stötta 
arbetslösa ungdomar med praktik och arbete 

 Kommunen genomför ett traineeprogram 
unga nyutexaminerade akademiker 

 Inrätta en jobbkommission med kommunen 
näringslivet, arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan som medlemmar  

 Handlingsplan för att minska antalet som 
uppbär ekonomiskt bistånd genom att de 
övergår i egen försörjning.  

 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Lärorika dagar skapade nya frågor om Sollentuna 
kommuns verksamheter 
I dagarna två genomförde kommunstyrelsens 
arbetsutskott de första s k resultatanalysdagarna. 
De infördes som ett led i kommunens nya 
budgetprocess. Resultatanalysdagarna innebar att 
de olika nämndernas arbetsutskott fick komma 
in KSAU för ”förhör” om hur deras 
verksamheter utvecklats under kommande året 
och vilka utmaningar de såg under 2012. 
 
”Det var två lärorika dagar. Jag tycker att den här 
formen i stort fungerade bra och kan säkert bli ännu 
bättre till nästa år. Nämndernas beskrivningar av 
fjolåret borde tonas ner och utfall av uppdrag och 
måluppfyllelse borde få en större plats”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist. 
 
”Det finns en del att fundera vidare på. Det gäller t ex 
om hur det står till inom äldreomsorgen. Vi lärde oss att 
Sollentuna har en hög s k standardkostnad(förväntad 
kostnad) som bl a sägs bero på hög servicenivå och höga 
lokalkostnader samtidigt som vi har låg personaltäthet 
och låg utbildningsnivå på personalen. Den stora frågan 
här är hur detta på kort och långsikt påverkar kvaliteten 
i äldreomsorgen”, säger Freddie Lundqvist. 

”En annan fråga att tänka vidare på är hur vi tar hand 
om den växande gruppen som uppbär försörjningsstöd 
under lång tid och hur vi ska få in dem på 
arbetsmarknaden igen och samarbetet kring dem mellan 
socialnämnd, utbildnings- och arbetsnämnd, företag mm 
kan se ut vad gäller arbete och utbildning”, säger 
Freddie Lundqvist (S). 
 
”Det finns också några intressanta reflektioner att ta 
med sig. Trafik- och fastighetsnämnden har fortfarande 
inte koll på hur stora investeringsbehoven i kommunens 
skolor och andra fastigheter är. Maria Stockhaus (M) 
erkände att det finns skillnader i kvaliteten mellan olika 
skolor i kommunen. Det finns stora rekryteringsproblem 
för kommunen främst på den tekniska sidan och på 
förskolelärare, det finns helt enkelt inte tillräckligt 
medutbildad personal inom dessa sektorer för de behov 
som finns”, avslutar Freddie Lundqvist (S).  
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På kommunstyrelsens  
arbetsutskott möte i veckan 
gavs uppdrag till 
kommunledningskontoret att 
ta fram ett beslutsunderlag 
kring Säbyholms 
utbildningars etablering i 
Sollentuna. De vill bl a 
återuppbygga de tidigare 
växthusen nedanför 
Stallbacken i Edsbergsparken. 

Den nya landshövdingen 
Chris Heister kommer att 
besöka Sollentuna under 
våren. Kommunledningen 
kommer då bl a att uppmana 
henne att snabba på 
behandlingen av de 
överklagade detaljplanerna 
för Väsjöområdet.

På trafik- och 
fastighetsnämndens 
sammanträde kommande 
vecka så står bl a höjda 
parkeringsavgifter, utredning 
om ny plats för Rälsensskola i 
Norrviken samt 
trafikförsörjningen till 
Futuraskolan i Rådan, 
Silverdal på dagordningen.
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