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”Tillsätt en haverikommission för Sollentuna kommuns 
fastigheter – (S) efterlyser en långsiktig fastighetspolitik i 
Sollentuna Kommun  
I en motion till kommunfullmäktige föreslår 
Socialdemokraterna Anna Vikström och Kjell 
Ekdahl att Sollentuna kommun ska tillsätta en 
”haverikommission” för Sollentuna Kommuns 
fastigheter. Den utlösande faktorn är en 
inspektionsrapport som miljö- och 
byggnadsnämnden nyligen presenterade som 
visade att det i stort sätt alla skolor i kommunen 
finns stora brister i inomhusmiljön i Sollentuna 
skolor. Det handlar om brister som bl a dålig 
luftkvalitet, fuktskador, för få toaletter samt 
saknar aktuella radonmätningar. 
 
”Kommunens fastigheter är en strategisk resurs. Bra 
lokaler är ofta en förutsättning för att driva bra 
kommunal verksamhet inte minst inom välfärdsområden 
som skola, vård och omsorg.”, säger Kjell Ekdahl (S) 
gruppledare i trafik- och fastighetsnämnden och 
fortsätter:   
 
”Miljö- och byggnadsnämndens inspektionsrapport 
bekräftar det som vi vetat länge att Sollentuna kommun 
inte har en fungerande fastighetspolitik. Under de senaste 
20 åren så har kommunen organiserat ansvaret för 
fastighetsfrågorna på flera olika sätt utan att få en riktigt 
bra hantering”, säger Anna Vikström (S) 
gruppledare i barn- och ungdomsnämnden. 

  
” Under dessa år har kommunens fastighetspolitik 
kännetecknats av bristfällig styrning och eftersatt 
underhåll. När väl renoveringar genomförts så har t ex 
rektorer fått fungera som byggledare. Nödvändiga 
nybyggnationer, av t ex äldreboenden, har dragits i 
”långbänk”. Panikåtgärder har använts för att få till 
nya förskolor.  Till detta kan läggas att flera av de 
entreprenörer som kommunen upphandlat över tid för 
fastighetsskötseln inte heller har fungerat.”, avslutar 
Kjell Ekdahl och Anna Vikström. 
 
I motionen föreslås att nödvändiga utvärderingar  
och utredningar ska genomföra samt att  
kommunstyrelsen därefter ska  föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en långsiktig  
fastighetspolitik. 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  
kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se  

 
 
 

Säger Socialtjänsten nej till många utförsäkrade som söker 
försörjningsstöd? – (S) frågar majoriteten
Den moderatledda regeringen införde i fjol nya 
sjukregler så att många förlorar sin sjukersättning 
fastän att de fortfarande sjuka. Regeringens s. k. 
rehabiliteringskedja innebar att många 
människor som fortsatt bedöms för sjuka för sitt 
arbete, under 2010 fick de slåss om jobben på 
arbetsmarknaden.  

 
SKL, Sveriges kommuner och landsting, 
presenterade nyligen en rapport ”Gör rätt från dag 
ett” där de studerat de med ekonomiskt bistånd i 
tre kommuner. I rapporten konstateras att de i 
dessa kommuner så har inte de nya reglerna 
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påverkat varken i kostnader för kommunen eller 
antalet med försörjningsstöd.  
 
Med bakgrund i detta har Socialdemokraterna 
Gunilla Hultman och Roger Sjöberg frågat 
socialnämndens ordförande följande: 
 

� Hur många Sollentunabor uppbär 
försörjningsstöd idag jämfört med för 
ett år sedan?  

� Hur har tidsperioden som den enskilde 
uppbär försörjningsstöd förändrats de 
senaste åren? 

� I hur hög grad ser socialnämnden ett 
samband mellan att fler söker 

försörjningsstöd och den nya s. k. 
rehabiliteringskedjan? 

� I vilken omfattning får socialtjänsten 
avvisa utförsäkrade som har tillgångar 
eller av annat skäl inte har rätt att 
uppbära försörjningsstöd? 

 
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktige 

den 15 juni. 
 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se  
gunilla.hultman@hotmail.com 

 
 
 

De äldre kan tryggt bo kvar på Tors backe! 
I en artikel i ”Mitt i Sollentuna” förra veckan 
framställdes det som att vård- och 
omsorgsnämnden beslutat att omvandla Tors 
backe i Tureberg till trygghetsboende. Artikeln 
var olyckligt formulerad och innehållet 
skrämmer och oroar Sollentunas äldre helt i 
onödan. Tors Backe kommer at bli kvar. 
 
”Vård- och omsorgsnämnden har länge studerat 
möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kommunen, 
ett attraktivt och tryggt boende för äldre som av olika 
skäl vill flytta från sin nuvarande bostad. Flytt ska vara 
möjligt utan omsorgsbehov och därför behövs inget 
biståndsbeslut”, säger Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
”En tjänstemännautredning har gjorts om vilka 
effekterna skulle bli om Tors Backe omvandlas till 
trygghetsboende. En enig vård- och omsorgsnämnd har 
dock kommit fram till att ett större omsorgsbehov 
kommer att behövas på Tors backe än vad som krävs på 
ett trygghetsboende. Därför ska en Sollentunamodell för 
trygghetsboende  

 
utarbetas. Den ska bl a innefatta mer service än vad som 
tidigare övervägts”, säger Richard Meyer (S).  
 
”Beslut om hur verksamheten på Tors backe liksom 
Sollentunas modell för trygghetsboenden kommer att 
fattas först när dialog förts med Sollentunas äldre. Äldre 
i Sollentuna har rätt att uppleva att de får den vård- och 
omsorg som de har behov av, oavsett i vilket typ av 
omsorgsboende de bor”, avslutar Richard Meyer (S) 
gruppledare i vård- och omsorgsnämnden.  
 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@politik.sollentuna.se  

 
 
 


