
  
Fiasko för förskolesatsning
I Sollentuna kommuns budget för 2011 lade den 
moderatledda majoriteten 17,5 mkr för att höja 
kvaliteten i förskolan när en utvärdering av 
förskolesatsnignen presenterades för barn- och 
ungdomsnämnden i veckan visade det sig de 
extra pengarna inte har någon effekt alls på 
kvaliteten i förskolan. Utvärderingen visar att 
andelen (%) årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning ligger 
kvar på samma nivå som tidigare år, d v s under 
snittet för riket, Sollentuna har fler barn per 
förskollärare än snittet för riket och antal barn 
per årsarbetare ligger kvar på samma nivåer som 
tidigare år. Sollentuna har något fler barn per 
personal än snittet för riket. 
 
”Den extra satsningen på förskolan har inte haft någon 
effekt kvaliteten. Förskolorna  har inte kunnat visa på 
förbättrade resultat varken avseende personaltäthet eller 
ökad pedagogisk utbildning.”, säger Anna Vikström 
(S) gruppledare i barn- och ungdomsnämnden i 
en kommentar.  
 
”17, 5 mkr satsades i budgeten för 2011 för 
förskoleverksamheten genom att öka barnomsorgschecken 

med i snitt 4%. Dessutom har de fristående förskolorna, 
som utgör 75%  av alla förskolor, fått en 2,5% större  
kompensation för moms de senaste åren som inte de 
kommunala förskolorna  har fått”, säger Anna 
Vikström (S) 
 
”Skälet till att satsningen blivit ett fiasko är att 
satsningarna inte varit kopplade till krav på förskolorna. 
Vi vill att det tas fram kvalitetsmål som förskolorna ska 
uppnå för barngruppsstorlek och personaltäthet. Att bara 
dela ut pengar hoppas på det bästa är att slösa med 
skattepengarna. Det behövs tydliga krav”, avslutar 
Anna Vikström (S) 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Den moderatledda 
majoriteten vidhöll på 
kommunstyrelsens möte i 
veckan att kommunen inte 
bör gå vidare med att 
förverkliga idéen om att 
skapa en väntsal på 
busstorget i Sollentuna 
Centrum. (S) och övriga 
oppositionspartier hade en 
annan uppfattning och vill gå 
vidare med att skapa ett 
attraktivare busstorg.

När kommunstyrelsen 
behandlade en central 
jämställdhetsplan för 
kommunen så yrkade (S) att 
ett mål ska vara att 
heltidsanställningar ska vara 
en rättighet och deltid en 
möjlighet för de 
kommunanställda. 
Moderaterna och deras 
stödpartier tycker att bara att 
heltidstjänster ska erbjudas i 
möjligaste mån. 

Kommunstyrelsen avslog 
handikapprådets begäran om 
att en tillgänglighetshandbok 
ska tas fram för att underlätta 
för byggherrar att bygga 
tillgängligt även för 
funktionshindrade. (S) stödde 
handikapprådets begäran.
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(M) vill avskaffa Sollentunabornas rätt att ställa frågor till 
kommunfullmäktige 
På kommunstyrelsens möte i veckan beslutade 
den moderatledda majoriteten att föreslå att 
allmänhetens möjlighet att ställa frågor till 
kommunfullmäktige ska avskaffas. (S) vill 
däremot att allmänhetens frågestund ska finnas 
kvar. 
 
”Det finns en viktig demokratisk poäng att medborgare 
ska ges rätt att föra fram en fråga till 
kommunfullmäktige. Om man inte är nöjd med de valda 
företrädarnas agerande ska man kunna väcka frågan 
själv och föra den in i kommunfullmäktige.”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S). 

”(S) vill bevara allmänhetens frågestund. Vi tror på 
öppenhet och på dialog. Allmänhetens frågestund i sig 
själv är ingen patentlösning, men tillsammans med 
dialogmöten, samrådsprocesser, e-kontakter m m ger den 
en bra grund till en öppen dialog. Fler kanaler för dialog 
behöver snarare öppnas. Inte att befintliga kanaler 
stängs.”, avslutar Freddie Lundqvist (S)  
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
 

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

I den markanvisningspolicy 
som behandlades i 
kommunstyrelsen i veckan 
kan man konstatera att 
majoriteten tydligen inte 
anser att markanvändningen 
”skola” är lika prioriterad 
som barn- och äldreomsorg 
när det gäller  att ”Tillgodose 
kommunala och samhälleliga 
behov”. 

I den moderatledda 
majoritetens budgetförslag 
som presenterades i veckan 
kan man läsa att de inte 
föreslår något extra tillskott 
till vård- och 
omsorgsnämnden jämfört 
med den preliminära 
budgeten i mars. Majoriteten 
anser att de kan klara balans i 
budgeten genom 
omfördelningar inom 
budgeten. 

Kommunstyrelsen beslutade 
på sitt sammanträde  den 30 
maj att anställa Katarina 
Kämpe som ny 
kommundirektör. Katarina 
Kämpe har senast varit 
länsöverdirektör på 
länsstyrelsen i Stockholms 
län. Hon kommer att tillträda 
tjänsten under hösten.
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