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Våg av fräcka plånböcksstölder i matbutiker

DANDERYD. Under veckan har ﬂera kvinnor blivit bestulna på sina plånböcker. I måndags

på eftermiddagen blev en kvinna i 70-årsåldern av med sin plånbok inne på ICA i Mörby
Centrum. Kvinnan noterade att två ynglingar uppehöll sig i närheten, men vet inte när
plånboken försvann. Allt är inspelat på övervakningskamerorna och polisen försöker nu
identiﬁera gärningsmännen. Under onsdagseftermiddagen inträffade två stölder; en på
Hemköp i Mörby Centrum och en på Vi-butiken på Eneby torg. Polisen har inga misstänkta för brotten.

Sämå vill
göra det
enklare

Förnya
matplatsen

Snart kommer julen och gästerna, så vänta inte för länge med
att göra matplatsen generöst inbjudande. Just nu har vi sänkt
pris på allt från belysning till gedigna matplatser. Välkommen!

Täbys socialchef Lisbeth
Sämå menar att det behövs klarare regler för vad
som gäller vid olika driftsformer. Hon vill också
göra systemet mer
genomskinligt.
Täby införde sitt kundvalssystem inom äldreomsorgen
redan2001.Därmedharsystemet varit igång i över ett halvt
decennium.Trotsdetﬁnnsdet
fortfarandeoklarheter.IturernakringAllégårdenhardetvisat sig att inte ens högt uppsatta tjänstemän – som inom
kommunen anses vara väl insatta i kundvalet – riktigt har
klart för sig hur det fungerar.
Speciellt verkar det ﬁnnas
oklarheter vid avknoppningar, då privata utförare tar över
kommunal verksamhet inom
ramarna för kundvalet.
– Vi i Täby kommun måste föra diskussioner om vad
det innebär att lämna över
ett huvudmannaskap, säger
Lisbeth Sämå.

Matbord
+ 6 stolar

6.900:–
(9.290:–)

Matbord Ljusterö i oljad massiv/fanerad ek, 180x90 cm. Stol Resö med fast klädsel
i brun läderimitation. OBS! Extra avtagbar tygklädsel ingår

4-pack

990:–

Borde man inte ha fört
den diskussionen innan?
– Självklart kan man tycka
det.
har fattats på felaktiga grunder. ”Hur det har kunna ske vet
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felaktigt”

gstbjudande

från andra kommuner. Men
trots detta påstås felaktigt att
detta ﬁnns som ett förbehåll i
auktorisationsvillkoren.
– Det ﬁnns inte i auktorisationsvillkoren. En fadäs
från min sida, men så har det
fungerat sedan Täby och
Danderyd införde gemensamt kundval 2001.

Kan Allégården upplåta
platser till dem som betalar bäst?
– Ja. Men de är rätt beroende av Täbybor ändå. Det
strömmar inte in människor
som köper platser. Kanske
har det ändrats om 15 år.
Någon risk för framtida
brist på äldreboenden i
kommunen kan han inte se.

Men varken han eller hans
avdelning har gjort någon
analys av tillgången på platser i framtiden.
Däremot kommer det
tillbyggda Tibblehemmet
att tillföra ytterligare platser.
Samtidigt är det rimligt
att avtalet för det boendet
kommer att följa samma
mall som den nu aktuella
Allégården.

Då kan väl inte heller dessa platser garanteras för
personer från Täby eller
Danderyd?
– Vi får se vad regeringens utredning, i folkmun
kallad ”Fritt val-utredningen”, kommer fram till. Det
kanske regleras där, säger
B Gunnar Andersson.
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

Vad tycker du?
– Det måste givetvis vara
klartgjort vilka regelverk
som ska gälla. Alla politiker
och vi tjänstemän måste veta
vad som gäller för avknoppning och entreprenad.
Men det ﬁnns även en del
snåriga skrivningar i de så
kallade upplåtelseavtalen
som reglerar uthyrningen av
kommunens lokaler för till
exempel äldreomsorg. Avtalstexten ger lätt intrycket
att lokalerna är gratis för
vårdgivaren.
– Jag håller inte med om
att det är gratis lokaler. I
pengsystemet ingår ett lokalbidrag, men har man kommunens lokaler då ger vi inte
något lokalbidrag, säger Lisbeth Sämå.
Hon arbetar nu för att turerna ska bli enklare att följa.
Till 2009 hoppas hon att
kommunen har förändrat
systemet så att alla utförare
betalar hyra för lokalerna,
men i gengäld också får lokalbidrag.
– Ett sådant system blir
mer rent och lättöverskådligt. I dag är det svårt att tolka upplåtelseavtalet.
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se
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Stol Miller, 4-pack i vit- eller svartlack

Tag 3 delar
betala för 2
Vi bjuder på den billigaste

Porslinsserie Gotland. Svensk kvalitet
och design av Richard Söderström

Julstjärna Julia, vit och röd
52 cm. Köp till sladd 59:–

Tag 4
betala
för 3

Stol Skaftö i oljad massiv ek med
klädd sits i brun läderimitation 690:–

Barkarby 08-586 337 00 Mån-fre 10-20. Lör-sön 10-18. Alla helgons dag 10-18
Handen/Haninge 08-745 74 20 Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Alla helgons
dag 10-17 Kungens Kurva 08-586 336 00 Mån-fre 10-20. Lör-sön 10-18. Alla
helgons dag 10-18 Nacka/Järla sjö 08-556 185 50 Mån-fre 10-19. Lör-sön 1117. Alla helgons dag 11-17 Sundbyberg/Hallonbergen 08-706 46 00 Mån-fre
10-19. Lör-sön 11-17. Alla helgons dag 11-17 Täby 08-544 449 50 Mån-fre 10-19.
Lör 10-17. Sön 11-17. Alla helgons dag 10-17 Hela vårt sortiment kan delbetalas räntefritt upp till 12 månader Erbjudandet gäller 31/10-26/11 och
kan ej kombineras med andra erbjudanden Kartor och mer info hittar
du på mio.se

Världens inredning

