
(S) vill ta krafttag för att minska ungdomsarbetslösheten 
genom skapandet av ”Tillväxt Sollentuna” 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår 
Socialdemokraterna Freddie Lundqvist och 
Gunilla Hultman att Sollentuna kommun ska ta 
efter det lyckade exemplet från Södertälje om att 
skapa ett gemensamt bolag med näringslivet för 
att få in fler ungdomar i arbete. 
 
 
”I dag är uppemot var tionde ung Sollentunabo arbetslös. 
Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. Varje dag en 
ung Sollentunabo går arbetslös är det ett slöseri med 
hennes/hans talang, drömmar och tid. 
Ungdomsarbetslösheten är en tickande bomb som hotar 
både den unga generationen och hela samhället”, säger 
Gunilla Hultman i en kommentar. 
 
”För att bekämpa den stora ungdomsarbetslösheten 
krävs aktiva insatser både från stat, företag, men också 
från Sollentuna kommun. För kommunens del handlar 
det också om att arbeta för att rekrytera personal till den 
egna verksamheten. I Sollentuna har det moderatledda 
styrets lösningar varit att föreslå sänkta löner och att 

skapa ett parallellt system med jobbcoacher.”, säger 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Det finns många goda exempel runt om i landet på hur 
kommuner arbetar för att få unga i arbete. Ett 
framgångsrikt koncept finns i Södertälje och heter ”Telge 
Tillväxt”. I praktiken innebär det att Telge Tillväxt 
anställer ungdomar i åldrarna 18-24 år att hyra ut till 
företag och organisationer i Södertälje och Stockholm. 
Under det första året som verksamheten var i gång, d v s 
under 2011, var det 111 ungdomar som anställdes av 
”Telge tillväxt ”. Vi vill nu föra över den här modellen 
till Sollentuna. En modell som innebär att kommunen 
medverkar vid matchning mellan arbetslösa och 
arbetsgivare, tillsammans med näringslivet.”., avslutar 
Freddie Lundqvist och Gunilla Hultman(S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
gunilla.hultman@hotmail.com  
 

 
Informerar kommunen sommarjobbare och deras föräldrar 
om vilka regler som gäller för försäkringsskydd under 
sommarjobb? – (S) frågar majoriteten 
Socialdemokraten Tanja Bojovic ställer på 
kommunfullmäktige den 9 maj en enkel fråga till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om försäkringsskydd för 
sommarjobbare. På kommunens webbplats 
under rubriken ”För dig som vill sommarjobba” 
står följande:  ”Du är inte försäkrad via Sollentuna 
kommun. Under anställningstiden ingår du i 
företagets/verksamhetens försäkring.” 
 
Det går dock inte för kommunen att med 
säkerhet säga att alla anställda på alla företag är 
försäkrade av arbetsgivaren.   
   

Om en sommarjobbare skadar sig hos en 
arbetsgivare utan fullgott försäkringsskydd så är 
den sommarjobbaren mycket illa ute och får 
inget stöd från varken kommunen eller 
arbetsgivaren. Tyvärr är det så att det händer 
alldeles för många arbetsolyckor med 
sommarjobbare. Att kanske bli skadad för livet 
är illa så det räcker. Att dessutom få betala för 
det själv är oacceptabelt. Det här borde framgå i 
kommunens information så att föräldrar och 
skolungdomar får kunskap om detta 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se  
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Inventera platser för trädplantering längs 
vårabullerstörande trafikleder – (S) motion i fullmäktige 
I en ny motion till kommunfullmäktige föreslår 
Socialdemokraterna Berit Forsberg och Lilian 
Lama att inventering ska ske kring lämpliga 
platser för trädplantering. Bakgrunden till detta 
är att enligt den klimatåtgärdsplanen som 
kommunfullmäktige antog under 2011 ska 
borttagen vegetation kompenseras med 
nyplantering, eller som det står i dokumentet ” 
För varje träd som tas ner vid nyexploatering eller 
infrastrukturåtgärder skall minst ett nytt planteras eller 
kompenseras med annan vegetation”. En hög 
ambition som naturligtvis ska förverkligas.  
 
”Under de senaste åren har t ex stora mängder träd 
tagits ner längs E4 och järnväg i de södra delarna av 
kommunen för olika nybyggnationer. Var sker 
kompensationen för dessa? 
En inventering för att identifiera lämpliga platser för 
trädplantering skulle öka förutsättningarna att lyckas 
med målsättningen.”, säger motionären Berit 
Forsberg i en kommentar.  
 

” Längs våra stora vägar och längs järnvägen skulle fler 
träd kunna bidra till bättre luftkvalitet, försköna 
omgivningen och ge viss bullerdämpning.  Trädens 
bladverk fångar upp partiklar som sedan sköljs till 
marken med regnen. Träd tar upp koldioxid, som vi ju 
har alldeles för mycket av. Träd gör oss gladare att se på 
än plank/trafik. Tät grönska dämpar trafikbullret och 
slipper vi se bullerkällan så irriteras vi dessutom lite 
mindre av den.” säger Lilian Lama i en kommentar. 
 
”Mer grönska på land är också bra för våra sjöar och 
vikar. Edsviken är t ex i dålig kondition mycket p g a 
att nederbörden idag snabbt rinner ut i viken och vi kan 
framöver oftare förvänta oss extremväder som skyfall. 
Fler träd hjälper till att minska och fördröja avrinningen 
till våra sjöar och vattendrag.”, avslutar Berit 
Forsberg (S). 
 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se  
lilian.lama@politik.sollentuna.se  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade nyligen att inte gå 
vidare på de tidigare tankarna 
på en ”bokbil” som ska 
besöka äldreboenden och 
skolor. I stället ska nämnden 
fortsätta utveckla 
”Arenabiblioteken”, där det 
första öppnats i Edsberg.

Torsdagen den 10 maj mellan 
kl. 16-18 genomför (S) en 
aktivitet i Häggviks centrum 
för att samtala med 
Häggviksborna, under 
trevliga former, om hur 
Häggvik ska utvecklas. Vi 
bjuder på musik och korv 
med bröd!  

Måndagen den 7 maj kl. 18.30 
deltar (S) 
arbetsmarknadstalesperson 
Ylva Johansson på ett öppet 
möte i församlingshusets 
café. Alla hjärtligt välkomna!
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