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Tydliga skillnader i budgetdebatt – investeringar för 
kunskap och arbete mot passivt samlande av pengar på hög 
Den 18 juni hölls kommunfullmäktiges 
budgetdebatt i Sollentunasalen. 
Kommunfullmäktige behandlade då 
huvuddragen om hur kommunens skattemedel 
ska användas under 2013.  
 
Kommunen har nu en ny budgetmodell där 
kommunfullmäktige fastställer inriktning och 
mål i juni och nämnderna sedan under hösten 
beslutar om detaljbudgeten för respektive 
ansvarsområde. Den nya formen och inskränkt 
talartid gjorde att debatten denna gång gick 
rekordsnabb och kunde avslutas redan efter runt 
åtta timmars debatterande. 
 
”Vårt budgetförslag är fullt av framtidstro. Vi lägger 
fokus på kunskap och arbete. Några av de tydliga 
förslagen vi lägger handlar om just det om att komma till 
rätta med ungdomsarbetslöshet och utbyggd 
vuxenutbildning. Vi lägger också tydliga förslag inom 
äldreomsorgen. Majoriteten fortsätter att lägga pengar på 
hög. År efter år gör kommunen stora överskott. Vi har 
lagt ut en del av det tänka överslotten på att höja 
kvaliteten i stället ”, sa Freddie Lundqvist (S) i sitt 
inledningsanförande.  
 
”Kommunen har ett mål om, jämlik kvalitet i förskola 
och skola. Det finns få åtgärder kring detta i 
majoritetens budget. I (S) budgetförslag så fördubblar vi 
antalet kuratorer i skolan och lägger mycket pengar på 
att renovera upp skolor för att få bättre arbetsmiljö. Vi 
jobbar för ett nytt sätt att fördela pengarna till skolor och 
förskolor som ger hög och jämlik kvalitet ” sa Anna 
Vikström (S) i debatten om barn- och 
ungdomsnämndens budget. 
 
 

 
 
”Vårt alternativ för att stötta ungdomar in på 
arbetsmarknaden kallar vi Tillväxt Sollentuna. Det 
bygger på den framgångsarbete som bedrivits i Södertälje 
med Telge Tillväxt. Det tillsammans med en utbyggd 
vuxenutbildning ger ungdomar fler chanser”, sa Gunilla 
Hultman (S) gruppledare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i debatten. 
 
”Vårt budgetförslag för äldreomsorgen innebär 20 fler 
platser på särskilt boende än majoriteten. Vi är inte så 
säkra som majoriteten på att inte platserna behövs. Vi 
säger också nej till majoritetens förslag att minska 
personal på nämndens kontor vilket skulle kunna t ex 
leda till ökade väntetider för att få biståndsbeslut. Vi vill 
också förstärka kansliet med en ekonomichef så att 
kontrollen över ekonomin förstärks så att nämnden får 
information snabbare och kan vidta åtgärder”, sa 
Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
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- Ett välfärdsland är inte byggt förrän de mest utsattas 
behov är uppfyllda 

Under budgetfullmäktige den 18 juni talade 
Swapna Sharma (S) gruppledare i Socialnämnden 
om några av de utmaningar som kommunen står 
inför och Socialdemokraternas förslag 
 
”Långvarig arbetslöshet ofta leder till bostadslöshet eller 
trångboende. När jag pratade med personal på Mini 
Maria gruppen så fick jag veta att Barn och ungdomar 
som bor i ett Trångboende har större risk att falla i 
missbruk än barn som bor i rymlig boende.  
Man har sett negativa konsekvenser för barns utveckling 
och studieresultat med trångboende.  
Vi vill att Social nämnden redovisar i vilken omfattning 
hushållen i Sollentuna är trångbodda”, sa Swapna 
Sharma (S) gruppledare i Socialnämnden i 
debatten. 
 

 
”Sollentuna liksom Sverige är ett välfärdssamhälle och 
den är inte färdigbyggt förrän de mest utsattas behov är 
uppfyllt. Sollentuna har tydliga geografiska 
utanförskapsområden med socioekonomiska skillnader. 
Det är viktigt att alla nämnder ska se till och jobba för 
att minska skillnader mellan människors livs villkor i 
Sollentuna för att Sollentuna kan bli den bästa kommun 
att leva i”, sa Swapna Sharma (S). 
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- Vi behöver planera samhället så att miljöproblemen 
mildras så mycket som möjligt – och på sikt 
försvinner! 

På kommunfullmäktige budgetsammanträde den 
18 juni så sammanfattade Berit Forsberg (S) 
gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden läget 
och något vad som behöver göras i Sollentuna 
för att göra kommunen ännu bättre att bo i. 
 
”I Sollentuna har vi några förhållanden som vi alla 
behöver vara medvetna och uppmärksamma på:  
- markradon som lätt kan ta sig in i byggnader och är 
farligt att andas in och som vi inte har koll på, 
- höga bullernivåer på många ställen i kommunen, kan 
orsaka stress och hjärtproblem 
- höga halter av partiklar i luft som det inte är hälsosamt 
att få ner i lungorna, 
- kväveoxider som ger klimatpåverkan, liksom 
koldioxidutsläppen, kommer mest från biltrafiken 
 

Detta finns att läsa mer om i den miljörapport som 
miljökontoret tas fram varje år. Vi behöver planera 
samhället så att miljöproblemen mildras så mycket som 
möjligt – och på sikt försvinner.”, sa Berit Forsberg 
(S). 
 
”En pinfärsk undersökning har konstaterat förekomst 
av en del gifter i abborre fångad i Norrviken och 
Edsviken. Miljö- och byggnadskontoret har uppdraget att 
informera om detta, men den som genast vill veta mer 
kan kontakta dem”, sa Berit Forsberg (S). 
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