
 
Sollentuna en del av EUropa 
Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de 
kommande åren. Socialdemokraterna i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
initiativ till en EU-hearing på senvåren med 
Sveriges Kommuners och Landstings 
Europaexpert för att få ökad klarhet om vad 
Europa 2020-strategin kan betyda för Sollentuna 
kommun.  
 
”Hearingen kom delvis att handla om det nya 
programmet ”Erasmus för alla” som ingår i strategin och 
bl.a. går ut på att främja samarbetet inom utbildnings-, 
ungdoms- och idrottsområdet i Europa. Upp till fem 
miljoner unga människor kan få chansen att studera eller 
göra praktik utomlands med bidrag från Erasmus för 
alla. Väldiga resurser kommer att satsas i programmet - 
det talas om 19 miljarder euro (alltså motsvarande drygt 
170 miljarder kronor)”, säger David Ask (S) 

ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
”Den bakomliggande tanken är att investering i 
utbildning är den bästa investeringen för Europas framtid 
och att studier utomlands utvecklar människors 
kompetens och anpassningsförmåga och främjar deras 
personliga utveckling, vilket gör dem mer 
anställningsbara. Det är bara att hoppas att Sollentunas 
utbildningspolitiker och gymnasieskolor tar vara på de 
enorma möjligheter som här öppnar sig för kommunens 
ungdomar att bredda sin utbildning och skaffa sig 
värdefulla internationella erfarenheter och kontakter. 
Lärosäten runtom i hela Europa väntar på våra 
ansökningar. Dublin, Heidelberg, Salamanca, Bologna, 
Montpellier…you name it!” avslutar David Ask (S).  
 
Kontakta gärna: 
davideask@hotmail.com  

 

En barnmöjlighetsfond ger fler barn möjlighet till fler bra 
dagar 
Rädda Barnen kartlägger årligen 
barnfattigdomen i Sverige och de senaste 
resultaten för Sollentuna är oroande. Över tusen 
barn lever i ekonomiskt utsatta familjer. 
Undersökningens resultat bekräftar bilden av att 
klyftorna ökar i Sollentuna. De som har höga 
inkomster tjänar allt mer och en annan grupp 
halkar allt mer efter. 
 
”Vi möter ofta barn och föräldrar som berättar ur sin 
vardag att de eller deras barn inte har råd att vara med 
på utflykter eller kan vara aktiva i föreningslivet så som 
de skulle önska. Det krävs ett brett paket åtgärder för 
att minska barnfattigdomen. Den viktigaste är minskad 
arbetslöshet. En del åtgärder är statligt ansvar som t ex 
förändringar i trygghetssystemen” säger Lilian Lama 
(S) i en kommentar.  
 
”Det finns också saker som en kommun kan göra. En 
åtgärd som kommunen kan göra är att möjliggöra för fler 
att vara aktiva i föreningsliv och ge skolorna bättre 

förutsättningar till aktiviteter för barnen. Vi vill därför 
att det skapas en Barnmöjlighetsfond. Syftet med 
Barnmöjlighetsfonden är att jämna ut barns möjligheter. 
Det är inte ett förslag som utrotar barnfattigdomen, men 
kan bidra till att fler barn får fler bra dagar.”, säger 
Richard Meyer (S). 
 
”Vårt förslag innebär att förskolor, skolor och föreningar 
kan söka ekonomiska medel ur fonden. Ett ändamål är 
att använda fondmedlen till inköp av utrustning till 
skolan/föreningen som barnen kan nyttja. Ur 
Barnmöjlighetsfonden ska man också kunna söka medel 
till t ex utflykter, kulturaktiviteter m m. På det här 
sättet får fler barn möjlighet att vara med i aktiviteter 
både de som arrangeras av förskola och skola, men även i 
föreningslivet.”, avslutar Lilian Lama (S) och 
Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se  
lilian.lama@politik.sollentuna.se 
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”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Skolinspektionen har i veckan 
meddelat att Rösjöskolan och 
Silverbäckens skola har 
brister och att skolorna inte 
fullt ut följer bestämmelserna 
i skollagen. Detta konstaterar 
Skolinspektionen efter tillsyn. 
De ansvariga på de båda 
skolorna blir nu tvungna att 
göra förbättringar i 
verksamheten enligt 
skolinspektionens 
föreläggande.

I veckan presenterade 
tidningen Miljöaktuellt sin 
årliga ranking över 
kommunernas miljöarbete. 
Sollentuna tappade 20 platser 
och landade på plats 120. 
Kommunens snittplacering 
under de senaste fem åren är 
plats 100. 
 
 
 
 
 

Hyresgästföreningen 
presenterade i veckan en 
undersökning som de låtit 
TNS SIFO göra 
bostadsbristens effekter. Den 
visar att 7% någon eller några 
gånger låtit bli att söka jobb i 
storstadsregionerna p g a av 
bostadsbristen i t ex 
Stockholmsregionen. I den 
åldersgrupp där rörligheten 
på arbetsmarknaden är som 
störst, 15-34 år, uppgår 
motsvarande andel till nästan 
en femtedel. 
 
Det är kanske något som (M) 
i Sollentuna ska tänka på när 
de hävdar att det inte finns 
bostadsbrist i Sollentuna. 
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