
 

Det är lätt att känna ilska och frustration efter de senaste 
veckornas larmrapporter om missförhållanden inom 
äldreomsorgen  
De senaste veckorna har diskussionen runt 
vårdskandaler i äldreomsorgen varit intensiv. 
Carema har stått i stormens öga. Carema driver i 
dag två äldreboenden i Sollentuna, det ena på 
uppdrag av kommunen. På det senaste Vård och 
omsorgsnämnden möte tog vi socialdemokrater 
upp frågan om att göra en särskilt tillsyn på 
Caremas boende. Detta avfördes av majoriteten 
som onödigt. Carema kommer inom kort också 
att ta över driften av Strandgårdens äldreboende. 
Sedan de nyligen vunnit en upphandling. 
 
”Det är lätt att känna ilska och frustration efter de 
senaste veckornas larmrapporter om missförhållanden 
inom äldreomsorgen, i synnerhet inom den verksamhet 
som Carema driver. Vi får aldrig glömma att 
äldreomsorg i grunden handlar om hur vi bemöter 
människor av kött och blod. Människor som har 
bidragit till att bygga upp vårt samhälle.”, säger 
Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
”Ytterst faller ansvaret för kvaliteten i äldreomsorgen på 
den moderatledda majoritet som styrt Sollentuna i 30 år.  

 

Caremaskandalen bekräftar att tillsynen av 
verksamheten bör förstärkas och kontrollen över hur våra  
 

skattepengar används behöver förbättras. Vi kommer att 
fortsätta jobba för detta.”, säger Richard Meyer (S) 
 
”Vi vill utveckla äldreomsorgen. Då behövs det fler 
anställda i äldreomsorgen. De anställda behöver också få 
bättre arbetsvillkor och högre status genom att de ges 
möjlighet att jobba heltid och förbättrade löner.  Då höjer 
vi statusen på äldreomsorgen och förbättrar vård och 
omsorg för våra äldre”, avslutar Richard Meyer (S). 

 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 

  

Vem ansvarar för skyltning in till bostadsområden – (S) 
frågar majoriteten 
För ett par år sedan ställde Richard Meyer (S) en 
interpellation om skyltningen i bostadsområdet 
på Bygatan i Tureberg, efter att blivit kontaktad 
av boende i området. Nyligen blev han 
kontaktad igen av boende. De konstaterar att 
skyltningen in bostadsområdet inte har 
förbättrats. Ser man på bostadsområden i 
närheten har de en tydlig skyltning med 
gatunamn och nummer så att man lätt kan hitta 
rätt i bostadsområdet när man kommer från 
Bagarbyvägen. Så är inte fallet när man kommer 
till Bygatan. Området har två infarter men det är 
omöjligt att veta utifrån skyltningen var i 
området man kör in. Det försvåras ytterligare att 

hitta rätt genom att en längre sträcka av vägen i 
området är enkelriktad. 
 
Med anledning av ovanstående frågar Richard Meyer (S)  
trafik och fastighetsnämndens ordförande följande: 
 

• Vem har ansvaret för att skyltningen in 
till bostadsområden är tydlig? 

• Vad kommer du som ordförande för 
nämnden göra för att skyltningen ska bli 
bättre i detta område? 

Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se 
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Tack för alla era tankar om Helenelunds utveckling 
Miljön i Helenelunds centrum upplevs idag som 
tråkig och ful. Det finns en uppenbar irritation 
över att centrumet utarmats på service och 
affärer. Lokaler för ungdomar att träffas i saknas 
också. Detta var några av de åsikter som kom 
fram i de samtal med Helenelundsbor som vi 
hade under kommunens dialog om utvecklingen 
av Helenelund den 11-12 november. 
 
Vi mötte ett stort engagemang för Helenelunds 
utveckling. En känsla av att nu är det dags att 
utveckla Helenelund. Vi har utifrån samtalen 
identifierat några nyckelfrågor som vi kommer 
att driva framöver: 
 

� Rusta Helenelunds centrum. Det behövs 
fler affärer, centrumområdet behöver 
rustas upp och hållas städat och 
underhållet 

� Bygg fler bostäder. Det behöver bli fler 
som bor i området 

� Bygg ihop Helenelund med Kista. Här 
är den tänkta spårvägsförbindelsen en 
viktig länk 

� Ordna fler infartsparkeringar 
� Skapa en samlingspunkt för ungdomar i 

Helenelund.  
 

Vi vill avslutningsvis tacka alla er som tog er tid 
att samtala med oss. Vi kommer att ta med oss 
era synpunkter in i vårt fortsatta arbete. Du är 
naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till 
någon av oss om du har förslag kring vad som 
kan göra Helenelund och Sollentuna bättre. 
 
Bjarne Isacson (S) Helenelundsbo 
bjarne.isacson@seko.se 
 
Sven Hovmöller (S) Helenelundsbo 
info@calidris-em.se 
 
Joakim Jonsson (S) plan- och 
exploateringsutskottet 
joakim.jonsson@live.se  
 
Berit Forsberg (S) miljö- och byggnadsnämnden 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
Vid plan- och exploaterings-
utskottet möte i veckan sa 
majoriteten nej till att villkora 
hyresrätt som upplåtelseform 
vid försäljning av mark i 
Södersätra i Väsjöområdet. 
Ett område som nu kommer 
sakna hyresrätter. 

I kommunstyrelsens nya 
delegationsordning har en 
”Lex Ardenfors” skrivits in. 
Kommundirektören ska nu 
inte få fatta beslut vid 
upphandling där ledande 
politiker lämnat bud.  

Varje torsdagseftermiddag 
mellan kl. 13-17 flyttar 
Socialdemokraternas 
oppositionsråd Freddie 
Lundqvist sin arbetsplats till 
”Balders” i Sollentuna 
Centrum. Stör honom gärna!
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