
 
Oroande arbetslöshetsstatistik - Ungdomsarbetslösheten 
stiger i Sollentuna 
I veckan presenterade Arbetsförmedlingen sin 
senaste arbetsmarknadsstatistik för juli månad. 
För Sollentunas del visar den att totalt 1183 
kommuninvånare är inskriva som arbetslösa av 
dessa är 202 ungdomar. 311 Sollentunabor 
räknas som långtidsarbetslösa. Antalet 
utrikesfödda bland de arbetslösa uppgår till 628 
stycken. 
 
”Det är oroande att arbetslösheten stiger i Sollentuna. 
Detta mitt i en expansiv storstadsregion. Det här tydligt 
en effekt av moderatregeringens misslyckade jobbpolitik. 
Det är ungdomar och utrikesfödda som får betala priset 
genom att de körs ut i arbtetslöshet ”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
 
”I juli uppnådde ungdomsarbetslösheten sin högsta nivå 
på nästan två år, men det är också den högsta nivå den 

haft i juli sedan nuvarande mätmetoder infördes 2007. 
Nu krävs åtgärder såväl på riksnivå från regeringen som 
från Sollentuna kommun”, säger Freddie Lundqvist 
(S). 
 
”Här i Sollentuna presenterade (S) i vårt budgetförslag i 
våras flera tydliga förslag för att underlätta för unga att 
komma in på arbetsmarknaden. Förslag som den 
moderatledda majoriteten röstade ner. Vi föreslog bl a att 
kommunen tillsammans med näringslivet ska skapa 
”Tillväxt Sollentuna” för att tillsammans jobba för att 
matcha in unga i arbete. Vi föreslog också en utbyggd 
vuxenutbildning så att fler ges möjlighet att komplettera 
sin utbildning.”, avslutar oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S).   
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se   

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Före nyår beslutade vård- och 
omsorgsnämnden att det 
skulle genomföras oanmälda 
kontroller på vård- och 
omsorgsboenden. Vid 
nämndens arbetsutskotts 
möte i veckan gavs 
information om att vård- och 
omsorgskontorets, som skulle 
genomföra kontrollerna, inte 
har genomfört dessa 
oanmälda kontroller p g a det 
inte finns tillräckliga 
personella resurser till detta. I 
våras beslutade majoriteten 
att ytterligare spara ner 
resurserna på kontoret.

Få köper miljöbil i Sollentuna 
rapporterade bl a ”Mitt i 
Sollentuna” i somras. Snittet i 
vår kommun var att vid 
mättillfället var 29 % av alla 
nyregistrerade bilar miljöbilar, 
snittet i landet var 41 %. 
Sollentuna hamnade på plats 
241 av 290 möjliga. 
 
 

Stefan Löfven håller sitt 
första sommartal som 
partiordförande i Vasaparken 
inne i Stockholm söndagen 
den 26 augusti kl. 13. Alla är 
hjärtligt välkomna dit för att 
lyssna!
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Till minne av Thorwald Nybom (1938-2012) 
Under sommaren nåddes vi av meddelandet att 
Thorwald Nybom har gått bort. Thorwald blev 
74 år gammal. 
 
Thorwald valde efter sin pensionering att ta 
steget och bli medlem i Socialdemokraterna. Ett 
naturligt val om man är uppväxt i det röda 
Norrbotten. 
 
Men Thorwald var välkänd för många av oss 
redan innan han blev medlem genom sitt 
mångåriga arbete som lärare och skolledare i 
Rudbecksskolan, på komvux och i 
Häggviksskolan.  
 
Thorwald blev snabbt en aktiv medlem som med 
nyfikenhet och engagemang. Han fick bl a 
förtroendet att leda arbetarekommunens 
valanalys efter valet 2006 och ingick därefter i 
vår styrelse och valledning över valet 2010. Han 
var också ersättare i integrations- och 
demokratinämnden och i kommunfullmäktige. 
Under förra mandatperioden var han (S) 
gruppledare i Sollentuna Energis styrelse. Han 
var också under flera år vice ordförande i 
Häggviks Socialdemokratiska förening.  
 
Ett återkommande uppdrag som Thorwald hade 
var att vara konferencier på 1:a maj-firandet i 
Sollentuna. Med kraft i stämman och hatten 
stadigt på huvudet, inte sällan i snålblåst, så 

 
presenterade han talare och ledde den avslutande 
sången av ”Internationalen” med bravur. 
Det var särskilt två politiska frågor som 
Thorwald brann särskilt för. Det ena var 
vuxenutbildningen och det andra var 
Stallbackens utveckling.  
 
Vi kommer att sakna Thorwalds nyfikna frågor, 
kloka tankar och jordnära förslag. Våra tankar 
går nu till Thorwalds familj. Till hustrun Eivor 
och till hans barn och barnbarn. 
 
För Socialdemokraterna i Sollentuna  
Bjarne Isacson, ordförande 
Freddie Lundqvist, oppositionsråd 
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Freddie Lundqvist    

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
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