
Stora brister i Sollentunas skolors IT-system –  den 
personliga integriteten kan inte garanteras 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i veckan 
presenterades en redovisning från barn- och 
ungdomsnämnden av hur integritet och säkerhet 
för personal, elever och invånare beaktas i 
nämndens satsning på IT i skolan. 
Redovisningen visar att det finns så stora brister 
i säkerheten att den personliga integriteten kan 
hotas. Sollentunas skolor använder ”Google 
apps” molnverktyg. 
 
”Ökad användning av IT ställer ökade krav på 
informationssäkerhet och integritet i användning av IT. 
Detta gäller många olika områden: användares 
tillgänglighet, autentisering och åtkomst, 
samtyckeshantering, uppföljning, överföring mm. Inom 
skolans värld finns till exempel integritetsbrister vid 
rapportering av elevers frånvaro, då sekretessbelagda 
uppgifter om orsak registrerats. För skolhälsovården 
gäller Patientdatalagen som ställer helt nya krav för 
tillgänglighet och hantering av patientuppgifter som 
registreras i skolhälsovården”, säger Anna Vikström 
(S) gruppledare i barn- och ungdomsnämnden. 

 
”Det finns flera tänkbara lösningar på de rådande 
bristerna inom informationssäkerheten. Ett kan vara ett 
säkrare e-postsystem eller ett helt annat system som 
används för kommunikation som innehåller 
personuppgifter - t ex kommunikation om åtgärdsplaner 
mellan personalkategorier i en skola. Det kan också 
övervägas att man inte alls ska sända sådant i e-post till 
föräldrar”, säger Anna Vikström (S).  
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  

  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
I september lämnade Freddie 
Lundqvist (S) in en motion 
om att det borde skapas en 
väntsal i anslutning till 
busstorget vid Sollentuna 
Centrum. På 
kommunstyrelsens möte i 
veckanföreslog en enig 
kommunstyrelse att motionen 
ska bifallas av fullmäktige den 
14 december. 
Förhoppningsvis kan 
väntsalen färdigställas under 
2012. 

Vid behandlingen i plan- och 
exploateringsutskottet i förra 
veckan ville (S), (MP) och (V) 
återremittera detaljen för 
kvartetet Tappen i Tureberg. 
Där det i förslaget skulle 
förläggas en förskola i ett 
tänkt bostadskvarter. Tomten 
ligger nära järnvägen och är 
bullerutsatt. Då avslog 
majoriteten oppositionens 
yrkande. I mellantiden fram 
till kommunstyrelsen hade de 
dock drabbats av kalla fötter 
och nu återförvisades ärendet 
för ytterligare beredning. 
  
 
 

Kommunstyrelsen 
behandlade också ett brev till 
regeringen om de höga 
partikelhalterna längs det 
statliga vägnätet i Sollentuna, 
då främst E4:an. Majoritetens 
gruppledare lämnade en 
ordrik skrivelse ifrån sig. När 
(S), (MP) och (V) även yrkade 
att de ansvariga statsråden  
även skulle bjudas in till 
Sollentuna för att på plats 
studera miljön och diskutera 
åtgärder så avslog den 
moderatledda majoriteten det 
förslaget. Ministrarna får nu 
nöja sig med ett brev. 
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Förskönad bild av Sollentunas bostadsbyggande i 
kommunens svar till regeringen 
Alla Stockholms läns kommuner har fått i 
uppdrag av regeringen att redovisa sitt arbete 
med bostadsförsörjning. Sollentunas kommuns 
svar behandlades i kommunstyrelsen i veckan. 
Sollentuna har som mål att 300 nya bostäder 
varje år så att kommunen dels tar ansvar för den 
egna befolkningens behov sin del av ansvaret för 
den växande befolkningen i regionen.  
 

”I yttrandet ges en förskönad bild av bostadsbyggandet 
under de senaste åren. Sanningen är att antalet 
färdigställda bostäder endast vid fyra tillfällen mellan 
1991 och 2009 överskred målet på 300 st per år. I 
genomsnitt färdigställdes cirka 250 st. Det innebär att 
Sollentuna kommun byggt runt 1000 bostäder färre än 
vad som krävts för att vi skulle ta vår del av ansvaret för 
regionens bostadsförsörjning. Det är positivt att 
bostadsbyggnadstakten nu verkar öka, då det uppenbart 
finns ett behov att bygga i kapp.”, säger Freddie 
Lundqvist (S). 
 

”Det totala antalet bostäder som byggs är en viktig del i 
bostadspolitiken och i kampen mot bostadsbristen, men 
vad som byggs spelar också roll. Merparten av de 
bostäder som byggts i Sollentuna de senaste 20 åren har 
varit äganderätt eller bostadsrätt. Endast runt 10% av 
bostäderna har varit hyresrätter. I praktiken har antalet 
hyresrätter minskat då den moderatledda majoriteten sålt 
ut cirka 1000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter.” 
säger Oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) 
 

”Den främsta orsaken till att det överhuvudtaget byggts 
hyresrätter i Sollentuna de senaste åren är att 
Sollentunahems styrelse, i enlighet med en 
Socialdemokratisk motion, köpte upp byggrätter från 
privata byggbolag som p g a av finanskrisen 2008 inte 
hade möjlighet att genomföra sina projekt. Det är 
oroväckande att Sollentunahem inte har några klara 
projekt att sätta i gång de kommande åren utan nu 
färdigställer de redan beslutade byggprojekt”, avslutar 
Freddie Lundqvist (S).  
 

Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se   

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
I veckan har kommunens IT-
system, som lagts ut på Tieto, 
haft allvarliga problem. Det 
har bl a lett till att kommunen 
inte kunnat göra 
utbetalningar och de olika 
förvaltningarnas 
verksamheter har påverkats. I 
början av veckan var 60 av 
kommunens 150 servrar ur 
funktion. 

Med anledning av IT-haveriet 
så föreslog (S) på KS möte att 
förvaltningen skulle få i  
uppdrag att säkerställa att  
kommunen har rutiner för att  
hantera myndighets och  
administrativa uppgifter även  
då hela eller delar av IT- 
systemen inte kan användas  
helt eller delvis. Majoriteten  
biföll det Socialdemokratiska 
förslaget. 

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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