
 
En budget för kunskap och arbete – (S) budgetalternativ 
för Sollentuna kommun presenterat 
Socialdemokraterna i Sollentuna presenterade 
sitt förslag till budget för Sollentuna Kommun 
2013 i samband med kommunstyrelsens möte 
den 11 juni. I budgetförslaget föreslår 
socialdemokraterna oförändrad skatt. 
 
”- Vi lägger en budget som har tydligt fokus mot 
kunskap och arbete. Vi vill bl a skapa ”Tillväxt 
Sollentuna” där kommunen i samarbete med företag 
jobbar för att få främst ungdomar i arbete inspirerat av 
ett lyckat exempel i Södertälje. Vi lägger också kraftigt 
ökade resurser på vuxenutbildning och inför rätten för 
alla kommunanställda att jobba heltid”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s).  
 
”- I vårt budgetförslag säkerställer vi antalet platser på 
äldreboende genom att vi skjuter till resurser för de platser 
som majoriteten sparar bort. Vi sätter också in resurser, 
i form av en ekonomichef, så att vård- och 
omsorgsnämnden långsiktigt kan komma till rätta med 
sin ekonomistyrning”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 

 
”– Vi lägger också ett brett paket för barns livsvillkor. 
Vi föreslår där bl a inrättande av en barnmöjlighetsfond, 
ökad satsning på kuratorer i skolan, ökat stöd till 
föreningslivet och stöd till föreningar som bedriver 
”kollo”-verksamhet på sommarlovet”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s). 
 
” – Vi ser fram emot kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde den 18 juni. Då kommer två 
tydliga alternativ att ställas mot varandra.”, 
avslutar oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s). 

  
Några av Socialdemokraternas förslag i budgeten: 
 
Investeringar i kunskap och arbete 
Inrättande av ”Tillväxt Sollentuna” för att få fler i arbete  5,3 mkr 
Rätt till heltid för alla kommunanställda   5 mkr 
Högre takt i fastighetsinvesteringarna   50 mkr  
Fler platser och högre kvalitet i vuxenutbildningen  5 mkr 
 
Investeringar i barns uppväxtvillkor 
Barnmöjlighetsfond    3 mkr 
Kuratorsgaranti på alla skolor    2,8 mkr 
Ökat ekonomiskt stöd till idrotts- och ungdomsföreningar  1, 0 mkr 
Föreningsdrivet ”kollo” på sommarlovet   0,7 mkr 
 

Investeringar i livskvalitet 
20 platser ytterligare på äldreboende   10 mkr 
Fördubblat stöd till folkbildningen och kulturföreningar  0,6 mkr 
Fortsatt utveckling av Edsvikområdet   1,5 mkr 
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Protesterna blev för starka – (M) backar och går med på 
förnyad utredning om var ny Eriksbergsskola ska ligga
På kommunfullmäktige den 13 juni meddelade 
plötsligt plan- och exploateringsutskottets 
moderata ordförande att de går med på en 
förnyad utredning av var Eriksbergsskolan ska 
ligga. Så som det kommande uppdraget 
presenterades så ska Näckanskogen  dock finnas 
kvar som ett tänkbart läge för en nya skola även 
fortsättningsvis.  
 
”Det är de starka protesterna från de närboende som till 
slut fick moderaterna att öppna upp för en förnyad 
lokaliseringsutredning. (S) har krävt en förnyad 
utredning i ett halvår,”, säger oppositionsrådet 

Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Vi tycker inte att Näckanskogen är en lämplig 
skoltomt. Det är i praktiken det enda grönområdet i 
närområdet och det blir svårt att skapa säkra skolvägar 
dit. Det är goda skäl för att säga nej. Vi har 
tillsammans med (SP) motionerad om att avbryta 
planläggningen för en skola i Näckanskogen. Det 
kommer vi fortsätta driva”, säger Freddie Lundqvist 
(S). 
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”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Kommunen har nu hittat en 
entreprenör för att driva en 
sommarkiosk på Turebergs 
torg. Bygglov ska nu sökas. 
Kiosken kan tidigast öppna i 
slutet av augusti enligt 
kommunledningskontorets 
bedömningar. Om vi har tur 
så kanske det finns några 
varma dagar lämpade för 
glass kvar då…

Plan- och 
exploteringsutskottet gav 
kommunledningskontoret i 
uppdrag att förhandla med 
Sollentunahem om byggande 
av ungdomsbostäder. Ett 
liknande uppdrag gavs för 
nästan ett år sedan utan att en 
enda ny bostad kommit till. 
 
 
 
 
 

På måndag är det dags för 
budgetfullmäktige igen. 
Under hela dagen från kl. 
9.00 debatterar 
kommunfullmäktige hur 
kommunens verksamhet ska 
finansieras och utvecklas 
under 2013. Alla är välkomna 
att ta sig upp till 
Sollentunasalen på plan 13 
och lyssna en stund!
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