
Alliansen vägrar utreda vinsterna inom skolsektorn i 
Sollentuna 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
kommunen har bestämt att verksamheten inom 
Svenska för Invandrare (SFI) ska genomlysas på 
längden och tvären. Bland annat ska frågor 
rörande hur många som fullföljer utbildningen 
med olika betyg, kostnadsutvecklingen och 
möjligheterna till kvalitetssäkring och 
kvalitetsbedömning av utförarna tas upp i denna 
genomlysning.  
 
”På Socialdemokraternas initiativ ska även tillgången på 
och elevernas behov av hälsovård, kurator och psykolog 
kartläggas, liksom lärartätheten och läraromsättningen”, 
säger David Ask (S) ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 

”Sollentuna kommun använder genomgående använder 
sig av privata utförare av SFI. Mot bakgrund av den 
senaste tidens intensiva debatt i medierna och annorstädes 
rörande frågan om privata utförares disponering av 
vinsterna i sådana verksamheter föreslog vi att 
utredningen även skulle försöka bedöma storleken av 
vinstuttaget i SFI-verksamheten. Kunskap härom skulle 
ju kunna vara till nytta t.ex. när det gäller frågan om det 
finns marginaler för att kräva förbättringar. Men den 
borgerliga majoriteten vägrade gå med detta! Man undrar 
varför”, säger Gunilla Hultman (S) gruppledare i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i en 
kommentar. 
 
Kontakta gärna: 
gunilla.hultman@hotmail.com  
davideask@hotmail.com 

 
Vi utmanar alla att stänga av maskinerna på Earth hour 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde i veckan drev Socialdemokraterna 
igenom att kommunen ska göra en insats för att 
minska onödig energianvändning genom att 
stänga av all eldriven utrustning som inte behövs 
av driftsmässiga eller säkerhetsskäl, även så 
kallade standbylägen, den 31 mars 2012, det vill 
säga då Earth hour inträffar.  
 
”Beslutet kanske inte medför någon revolution, men det 
är en viktig signal om att det är viktigt att vi minskar 
kommunens energianvändning.  Idag står datorer, 
skrivare, kopiatorer, kaffemaskiner med mera på i till 
exempel Turebergshuset för jämnan och ofta i 
standbyläge. Genom att kommunanställda 
stänger av maskinerna så minskar kommunens 
elkostnader och vi bidrar till att minska den el som 
behöver produceras. Gör man en gång så kan man göra 
det varje dag”, säger Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 

 
 
”Jag ser också det här beslutet 
som en utmaning för att stimulera 
Sollentuna bor och näringsliv att 
följa efter. Frågan blir således: Antar Sollentunaborna 
och företagen utmaningen: No standby den 31 mars 
2012?”, avslutar Freddie Lundqvist (S). 

 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Plan- och 
exploateringsutskottet 
beslutade i veckan att säga nej 
till Sollentuna Församlings 
ansökan om att ändra 
detaljplanen på området öster 
om St: Larsgården vid 
Sollentuna kyrka där ett bolag 
vill bygga ett boende för vård 
i livets slutskede. Marken är 
idag reserverad för framtida 
utbyggnad av 
begravningsplatsen. Utskottet 
uppdrog i stället åt 
tjänstemännen att återkomma 
med förslag på annan plats i 
kommunen där ett sådant 
boende kan byggas.  

På kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte i veckan 
så sänkte arbetsutskottet 
ambitionen från 
tjänsteutlåtandet kring 
utvecklingen av 
Edsviksområdet. I stället för 
att säga att Edsvik ska vara 
norra Storstockholms mest 
besökta attraktion till att bli 
en av de mest besökta. Mer 
realistiskt kan man tycka. Det 
skulle bli svårt att konkurrera 
med nya nationalarenan i 
Solna i antalet besökare… 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att 
uppdra åt trafik- och 
fastighetsnämnden att sätta i 
gång processen med att bygga 
en friidrottshall på 
Sollentunavallen. Bättre lycka 
denna gång? 65 miljoner 
finns avsatt i budgeten för 
ändamålet.
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