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Stoppa utvisningen av Sollentunafamiljen till Kongo-
Kinshasa 
Media har under de senaste dagarna rapporterat 
att en kvinna, bosatt i Sollentuna, och hennes 
fem barn ska utvisas från Sverige. Utvisningen 
ska ske p g a hon lämnat den man hon levt med, 
som misstänkts ha misshandlat såväl kvinnan 
som hennes barn. Kvinnan utvisas för att hon 
lämnar sitt äktenskap för tidigt och hon uppges 
ha lämnat sin man på inrådan av socialtjänsten i 
Sollentuna kommun.   
 
”Vi anser att utvisningen av kvinnan och hennes barn 
till ett land som anses som ett av de farligaste i hela 
världen bör stoppas. Kvinnan har visat mod och styrka 
genom att bryta ett destruktivt förhållande. 
Migrationsverkets agerade rimmar illa mot FN:s 
deklarationer för mänskliga rättigheter eller 
barnkonventionen”, säger Bjarne Isacson, 
ordförande för (S) i Sollentuna och 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist i en 
gemensam kommentar. 
 
”Detta är ytterligare ett exempel på att enskilda 
medborgare kommer i kläm mellan olika myndigheters 
agerande. I det här fallet så är det migrationsverkets 
tillämpning av gällande lagar och förordningar samt 
Sollentuna kommuns Socialtjänsts uppdrag som står i 
centrum. Sammantaget leder det till en orimlig situation 
som kan leda till fara för liv och hälsa för en hel familj.  

 
Vi kommer att driva frågor mot ansvariga politiker och 
myndigheter”, säger Bjarne Isacson, ordförande för 
(S) i Sollentuna i en kommentar. 
 
”Jag har träffat familjen i veckan och kommer att fortsatt 
aktivt att bevaka ärendet.” säger Oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist i en kommentar ”Vi 
välkomnar en granskning av hur Socialtjänsten agerat. 
Det är vår roll som förtroendevalda att garantera de 
enskilda människornas rättssäkerhet i kontakten med 
Socialtjänsten i Sollentuna och deras samspel med andra 
myndigheter”,  
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
bjarne.isacson@seko.se 

Skälbyskolan blir kvar – tills vidare  
På barn- och ungdomsnämndens extra 
sammanträde den 22 juni så beslutade en enig 
nämnd att den utdömda paviljongen på 
Skälbyskolan i Häggvik blir kvar under tiden 
som en lokalutredning görs.  
 

”Vi är glada att Skälbyskolan blir kvar oförändrat 
genom det här beslutet”, säger Anna Vikström (S) i 
en kommentar. ”Vi har jobbat för detta under hela 
processen fram till det här beslutet.”. 
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 
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Driftsstörningar hotar servicen till medborgarna - 
Kommunens IT- outsorcing har havererat 
Sollentuna kommun lade i fjol ut sin IT-
verksamhet på Tieto i form av outsorcing, d v s 
att en extern aktör tar över drift och ansvar för 
kommunens hela IT-verksamhet. Nu visar det 
sig att resultatet av outsourcingen är 
driftstörningar som försvårar såväl kommunens 
service till medborgarna som de 
kommunanställdas arbetssituation. 
 
”Det är svårt att kalla det något annat än haveri. Sedan 
outsorcingen påbörjades har det blivit återkommande 
driftstörningar, det tar längre tid att få support och 
nödvändiga programuppdateringar har inte skett. 
Sammantaget så påverkar det servicen till 
kommuninvånarna och de kommunanställdas 

arbetssituation. Till exempel så har undervisningen 
påverkats i skolorna då IT-systemen varit utslagna vid 
vissa tidpunkter. Andra exempel är att det kan ta 
längre tid att få bygglov eller att socialtjänstens arbete 
hindras, ”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S).   
 
” IT-outsorcingen är ytterligare ett exempel på en långrad 
av misslyckade upphandlingar i Sollentuna kommun. 
Det är bra att kommunstyrelsens arbetsutskott nu 
beslutat att undersöka hur vi kan säga upp avtalet”, 
säger Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

Bygg hyresrätter i kvarteret Staven i Häggvik så att vi får 
blandade upplåtelseformer 
Kommunfullmäktige antog den 15 juni 
detaljplan och exploateringsavtal för kvarteret 
Staven i Häggvik, f d Norrvikens trä, där det ska 
byggas cirka 300 bostäder. (S), markerade 
tillsammans med (V) och (MP), vikten av 

blandade upplåtelseformer i området.  

” När det byggs nya lite större områden, i det här fallet 
cirka 300 bostäder, så är det viktig att det sker en 
blandning av olika upplåtelseformer. Då kan området 
innehålla bostäder för livets olika skeenden. Kommunen 
äger mark i området. 

 
Genom detta kan vi ställa högre krav på utlåtelseform 
och t ex genomföra en markanvisningstävling där 
hyresrätt är ett villkor”, uttryckte Berit Forsberg (S) 
i debatten. 

 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se 

 


