4

T Ä B Y D A N D E R Y D T I D N I N G Tisdag 6 november 2007

Hönor brann inne i Hägernäs

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-587 124 00,
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

NYHETER

TÄBY. Tio hönor brann inne på fredagen då ett hönshus tog
eld och brann ner på Vihemsvägen i Hägernäs. Det ﬁnns
ingen misstanke om brott.
Tio hönor omkom när ett hönshus brann ner vid 20-tiden på fredagskvällen. Det var en värmelampa i hönshuset
som orsakade branden. Hönshuset var övertänt och varken
hus eller hönor kunde räddas.

Det är en slags revolution. De förändrar samhället genom att bryta
mot lagarna.
CARIN WIKLUND JÖRGENSEN (fp)
om moderaternas sätt att driva politik.

Täby flyttar
ansvaret för
flyktingarna
I måndags togs kommunstyrelsen beslutet att ansvaret för de flyktingar
som kommer till Täby ska
flyttas från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Förslaget kom från verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen,
Homar Kadir, som tycker att
beslutet är bra.
– Många ﬂyktingar som
kommer till Sverige hamnar
snabbt i socialbidragsberoende och det vill vi ändra på.
Vi tycker att de i stället ska få
ersättning för det de faktiskt
har gjort, det inbegriper SFIkurs och massa annat, säger
Homar Kadir.
BAKGRUNDEN till förslaget är
den överenskommelse som
träffades mellan Täby kommun och Integrationsverket
om att ta emot 100 ﬂyktingar mellan 2006 och 2008.
Som ett led i ett förändrat
synsätt föreslog socialnämnden för kommunledningen att i stället för nuvarande försörjningsstöd införa så kallad introduktionsersättning till ﬂyktingar.

hittills
har nästan den första kontakt de här människorna fått
med Sverige, varit kontakten med socialtjänsten. Då
signalerar vi att det är dit
man vänder sig för stöd av
både ekonomisk och social
art, säger Lisbeth Sämå, som
är socialchef i Täby kommun.
– Vi tror helt enkelt att det
blir bättre för dem att de tas
– SOM DET HAR VARIT

om hand av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, eftersom de har bättre
kontakt med skola och näringsliv.
Lisbeth Sämå berättar
också att den ﬂyktingsamordnare som arbetat med de
här frågorna inom socialomsorgen följer med till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
– Det är en mycket erfaren person, som har arbetat
länge både med ﬂyktingfrågor och inom Täby kommun.

DE FLYKTINGAR som har
andra behov, och kanske lider av psykisk stress eller
krigsskador, kan alltså få
den hjälp och det stöd de behöver.
Men i stället för försörjningsbidrag, tidigare kallat
socialbidrag, får alltså ﬂyktingar så kallad introduktionsersättning. Det gäller
även dem som inte kan arbeta eller inte får arbete och
därmed i egentlig mening
skulle vara berättigade till
försörjningsbidrag i stället.
– INGEN SKA FÅ DET sämre, säger Lisbeth Sämå, vi har bara
ﬂyttat ansvaret från socialtjänsten till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
– Vi vill organisera vår
verksamhet kring människan, i stället för att människan ska anpassa sig efter
verksamheten, säger Homar
Kadir.
Ändringen gäller från och
med 1 januari 2008.
ANNA LARSÉN

redaktion@tdtidning.se

Bilist körde över mittbarriären på E18

DANDERYD. Strax före 19 på torsdagskvällen körde en per-

sonbil över mittbarriären och in i en belysningsstolpe på
E18 i norrgående riktning innan Mörby. Föraren chockskadades.

Kajaker stulna på Tranholmen

DANDERYD. Ett ﬂertal kajaker blev stulna från Tranholmen

mellan torsdagen och fredagen i förra veckan. Värdet av en
av de stulna kajakerna låg på 9 000 kronor.

Snattare fast för lösnaglar

TÄBY. Tre ﬂickor i 14 årsåldern greps utanför Åhléns i Täby
centrum efter att ha snattat lösnaglar till ett värde av 370
kronor.

OLAGLIGT. Ett tungt vägande skäl till att Carin Wiklund Jörgensen, till vardags domare vid Solna tingsrätt, har slutat i
svensk lagstiftning.

Politiker slutar i

Ett år efter valet slutar
folkpartisten Carin Wiklund Jörgensen som ledamot i socialnämnden. Hon
menar att moderaterna
struntar i lagstiftningen.
– Det är en slags revolution. De förändrar samhället genom att bryta
mot lagarna, säger hon.

Under förra mandatperioden satt Carin Wiklund Jörgensen också i socialnämnden. Då var det ﬂera tunga
besparingar som skulle genomföras.
Men samtidigt fanns det
en vilja att försöka utveckla
verksamheten i samma veva
och inte bara skära ner, me-

Folkpartist anklagar Täbys moderater
nar hon. Sedan valet har
dock stämningen förändrats.
Nu menar hon att arbetet
i nämnden bara handlar om
budgetfrågor och inte om
kvaliteten eller innehållet
i verksamheten.
– JAG

KÄNNER

gömmer sig bakom tjänstemännens förslag.
Men det som ﬁck henne
att ta det drastiska beslutet
att hoppa av uppdraget i socialnämnden var hanteringen av de kommunala äldreboendena Tibblehemmet
och Allégården.

BESVIKELSE.

Det är svårt att ha en demokratisk debatt när de inte vill
tala om vad de vill uppnå för
Täbyborna och varför, säger
Carin Wiklund Jörgensen.
– När vi skulle ta verksamhetsplanen så var moderaterna helt tysta. De

HON HAR ÖVERKLAGAT

båda

ärendena.
– Det är en stor faktor. Jag
har varit domare i femton år
och hållit på med juridik
hela mitt vuxna liv. Då räcker det inte med att bara reservera sig mot beslut som

jag har svårt att se att de
skulle vara lagliga.
Något som gjorde situationen ohållbar. Hon kände
att hon skulle komma att
ägna mer tid åt att överklaga
nämndens beslut än åt att
arbeta med verksamheten.
Allégården
handlar det om en avknoppning av kommunal verksamhet.
Tibblehemmet
handlar om kommunens
beslut att utan konkurrens
låta Carema bedriva verksamheten i den nybyggda
delen.
I FALLET MED

