
 
Orosmolnen fortsätter hopa sig runt äldreomsorgen i 
Sollentuna 
Under våren var äldreomsorgen en av de mest 
debatterade frågorna i kommunpolitiken. Nu har 
det redan kommit signaler på att detta kommer 
att fortsätta under hösten. Först kom 
informationen om att vård- och 
omsorgskontoret inte kan genomföra de 
oanmäld tillsyn på de olika äldreboendena som 
vård- och omsorgsnämnden beslutade om före 
jul, sedan kom beskedet om att 
verksamhetschefen för den kommunala 
utföraren SOLOM har sagt upp sig och i nästa 
vecka presenteras den fördjupade studien om 
majoritetens tankar på att bilda ett 
mellankommunalt bolag för att utföra 
äldreomsorg.  
 
”Vi är inte förvånade över att vård- och omsorgskontoret 
inte hinner med att genomföra den oanmälda tillsynen på 

boendena. Vi fick redan i våras signaler om en 
alarmerande hög arbetsbelastning på kontoret. Till detta 
ska läggas att majoriteten i sparpaket i juni beslutade att 
dra ner ytterligare på kontoret. Förlorarna på detta blir 
de äldre som får vänta längre på beslut och att det tar 
längre tid innan kvalitetsbrister upptäcks. Frågan 
kommer upp på nämndens sammanträde på tisdag”, 
säger Richard Meyer (S) gruppledare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
”Framtiden för SOLOM, den kommunala utföraren är 
oviss. Det är tråkigt att den nuvarande chefen valt att 
lämna sin tjänst.”, avslutar Richard Meyer (S). 
 
Kontakta gärna: 
richard.meyer@comhem.se    

 
 

 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken
Sollentunas kommunala 
skolor redovisar 2012 en 
nedgång i genomsnittligt 
meritvärde, andelen som når 
målen i alla ämnen och 
gymnasiebehörighet. 
Utvecklingen är likartad för 
årskurs 8 och 9. Flera skolor 
fortsätter den tidigare 
utvecklingen med förbättrade 
resultat, men andra skolor har 
försämrat sina resultat.

På kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte på 
onsdag är Sollentuna Energi 
inbjuda bl a för att diskutera 
den uppkomma situationen 
med sophämtningen i 
kommunen som lokalpressen 
har rapporterat om i sommar.  
Den nya entreprenören har, 
med hänvisning till 
arbetsmiljölagen, inte velat 
hämta på en del gator där 
man behöver backa med 
sopbilen. 
 
 
 
 

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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Bostadsbristen oroar unga Sollentunabor 
I dag tvingas de flesta av våra ungdomar tvingas 
att bo att fortsätta gå och drömma om en egen 
bostad, medan bostadskön bara blir längre och 
längre.  
 
”Det mest engagerande samtalsämnet bland unga 
Sollentunabor är varken sänkt bolagsskatt eller politik i 
allmänhet. Det är bostäder. Samtalsämnen, såsom 
exempelvis fick du tag på din bostad via Blocket eller via 
annons, amorterar du eller betalar du bara räntan, är 
frågor som de lyckliga som har fått tag på bostad 
bombarderas med. Tyvärr är de inte särskilt många”, 
säger Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet.  

”Jag blev j glad, när vi för ett år kunna nå politisk 
enighet i plan- och exploateringsutskott tog beslut om 
Sollentuna ska ordna fram flera studentlägenheter. 
Beslutet var till och med så tydligt att alliansens 
företrädare skrytsamt skickade ut ett pressmeddelande i 
augusti 2011, där de skrev att de hade tagit initiativ till 
en lokaliseringsutredning, som redan under september 
samma år skulle redovisas till ledande politiker i 
kommunen.”, säger Joakim Jonsson (S).   

”Hur blev då utfallet? På ett år har de nämligen inte 
lyckas få fram en enda paviljong eller en enda 
studentlägenhet. Det gör att våra studenter även i år 
kommer att få problem inför terminsstarten.  Det är inte 
första gången som den moderatledda majoriteten inte 
håller vad de lovar. Förra mandatperioden lovade de att 
bygga ungdomsbostäder vid Sollentuna sjukhus. Än så 
länge har inte en enda lägenhet byggs där. Frågan är hur 
många löften som moderaterna i Sollentuna ska svika 
innan Sollentunaborna tröttnar och byter ut dem? För 
gör vi inte det riskerar Sverige att tappa ytterligare 
konkurrenskraft och det tycker jag vi inte har råd med”, 
avslutar Joakim Jonsson (S). 
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joakimshemmail@gmail.com  
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