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Våra
löften
för Solna

Solna växer. Det är vi glada över.
Växande städer innebär inflöden av
nya kompetenser och perspektiv. Men
en snabb expansion kräver också att
politiken tar sitt ansvar för att fortsätta
säkerställa en god välfärd för alla solnabor. Här halkar Solna efter. Skrytbyggen prioriteras framför välfärdssatsningar för solnaborna. Flera av
Solnas stadsdelar saknar välfärdssatsningar och ojämlikheten mellan Solnas
stadsdelar är märkbar. Utvecklingen i
Solnas skolor gåt åt fel håll där Solna
halkar efter i jämförelse med övriga
kommuner i Stockholms län. Vi lägger
en budget som höjer kvaliteten i välfärden, främst i skolan, och tar höjd för att
skapa en socialt hållbar stad där alla
stadsdelar ska leva och alla solnabor
utvecklas.
Alla barn ska klara skolan
Utbildning är nyckeln till framgång. Vi
vet att skolan spelar en avgörande roll i
barns möjligheter att som vuxna forma
sina egna liv. Vi är därför bekymrade
över att utvecklingen i Solnas skolor
går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar
grundskolan utan godkända betyg i
alla ämnen. Det är en oacceptabelt
hög andel som placerar Solna i botten
i Stockholm län (placering 23 av 26).
Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar skolan i Solna. Var femte av
dessa misslyckas.
Vi lägger en budget som tar skolans
utmaningar på allvar. Det är dags att
vända den negativa trenden. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs
unika behov och förutsättningar. Målet
är att alla barn ska klara grundskolan.
Ordning och reda i klassrummet är en
förutsättning för inlärning. Likaså att
lärarna hinner se och hjälpa varje elev.

Arne Öberg och
Sara Kukka-Salam
Oppositionsråd (S) i Solna

För att säkerställa studiero i klassrummet och att lärarna hinner uppmärksamma varje elevs unika behov satsar
vi på att anställa fler lärare. Vi vill också införa 2-lärarsystem på fler skolor i
Solna.
Forskning visar att barn som gått i en
förskola av hög kvalitet lyckas bättre i skolan. En förutsättning för detta
är små barngrupper där pedagogerna
har tid att uppmärksamma varje barns
unika behov. Vi vill investera tidigt i
barns utveckling och satsar därför på
att rekrytera nya pedagoger. Målet är
ett genomsnitt på 3 pedagoger på 15
barn i alla barngrupper.
Hyresrätter så att unga kan
flytta hemifrån
Alla människor ska ha rätt till ett bra boende. Vi ser den akuta bostadsbristen,
inte minst bland unga, som ett politiskt
misslyckande. Vi är kritiska till den ensidiga byggnationen av dyra bostadsrätter i samband med utvecklingen av
nya stadsdelar i Solna. Det utestänger
många och bidrar till att skapa ett segregerat Solna med osynliga barriärer
av tydliga inkomstskillnader mellan
Solnas stadsdelar. Nybyggnationen av
hyresrätter har eftersatts i Solna och
kötiden för att få en hyreslägenhet i
Solna är oacceptabla 11 år.
I kontrast till utvecklingen i Solna, är
vårt mål att Solna ska vara en socialt
hållbar stad där människor med olika inkomst, ålder och bakgrund möts i vardagen. Det är en förutsättning för att skapa
ett Solna som håller ihop, ett Solna för
alla. Vårt förslag är ett snabbspår för att
påskynda byggnationen av hyresrätter
i Solna.

En klimatsmart stad med
blommande kultur och fritid
För att kunna bygga en levande grön
stad med ett aktivt kultur- och fritidsliv
för solnaborna, måste kommunens investeringarivårtgemensammaökaitakt
med att stadens befolkning växer. Det
är idag trångt i våra idrottsanläggningar,
på fotbollsplanerna och på cykelbanorna. Vår budget innehåller därför flera
viktiga, av solnaborna efterlängtade,
samhällsinvesteringar som rustar Solna för framtiden. Vi satsar bland annat
på nybyggnation av idrottshallar, ny
cykelinfrastruktur och utomhusgym.
Vi behåller Sveriges lägsta
kommunalskatt
Vi finansierar våra satsningar genom
omprioriteringar och att höja kommunalskatten med 16 öre, från 17,12 kronor
till 17,28 kronor. Det innebär att vi fortsatt har Sveriges lägsta kommunalskatt.
Höjningen innebär att en person med
en månadslön på 30 000 kr/mån bidrar
med 48 kronor mer i månaden. Det är
inte mycket för var och en av oss, men
som många får glädje av. Vissa saker
är smartare att finansiera gemensamt.
Utmaningarna i en växande stad är
många. Men möjligheterna är ännu
fler. De kan realiseras om politiken tar
ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för Solnaborna att blomma.
En av dessa förutsättningar är att få in
genusperspektivet i alla kommunala
verksamheter för ökad jämlikhet. Vi
ger därför kommunstyrelsen i uppdrag
att påbörja arbetet med genusbudgetering.
Arne Öberg
Sara Kukka-Salam
Oppositionsråd (S) i Solna
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Alla barn ska
klara skolan
Utvecklingen i Solnas skolor
går åt fel håll. Var fjärde elev
lämnar grundskolan utan
godkända betyg i alla ämnen.
Det är en oacceptabelt hög
andel som placerar Solna
i botten i Stockholm län
(placering 23 av 26).
Endast tre kommuner har
lägre andel barn som klarar
grundskolan än Solna.
Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar skolan i Solna. Var femte av
dessa misslyckas. Faktum är att barn
till högutbildade föräldrar har lägst
chanser i hela Stockholms län att klara
grundskolan om de går i en i skola i
Solna (placering 26 av 26).
Det är dags att vända den negativa trenden. Alla barn ska klara grundskolan.
För att nå dit behöver undervisningen anpassas efter varje elevs unika
behov och förutsättningar. Här är vår
9-punktslista på åtgärder som vi vill
vidta omedelbart för att vända trenden.
Fler lärare ger studiero
Ordning och reda i klassrummet är en
förutsättning för inlärning. Likaså att
lärarna hinner se och hjälpa varje elev.
Med en lärare på nästan 30 barn i en
klass blir situationen ohållbar. För att
säkerställa studiero i klassrummet och
att lärarna hinner uppmärksamma varje elevs unika behov vill vi anställa fler
lärare. Vi vill införa 2-lärarsystem på
fler skolor i Solna.
Vår satsning: 10 miljoner kronor.

Tidiga individanpassade insatser
Alla barn kan klara grundskolan - men
de har olika behov av stöd för att nå dit.
Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt ges kompletterande individanpassad undervisning och uppföljning. För detta vill vi anställa fler
specialpedagoger.
Minska barngruppernas storlek i
förskolan
Forskning visar att barn som gått i en
förskola av hög kvalitet lyckas bättre
i skolan. En förutsättning för detta är
små barngrupper där pedagogerna har
tid att uppmärksamma varje barns unika behov. Solna behöver fler pedagoger. Målet är 3 pedagoger på 15 barn.
Vår satsning: 22 miljoner kronor.
Bemanna skolbiblioteken – för
att främja läslusten...
Läsförståelsen hos Sveriges elever
sjunker. Skolbiblioteken spelar en
viktig roll i att vända utvecklingen.
Skolbiblioteken ska vara en lugn oas
där elever stimuleras till läsande. I en
vuxens närvaro. Bibliotekarierna bör
även fungera som en resurs för både
lärare och elever.
...samt pedagisk läxhjälp
Barn lär sig i olika takt. Vi vill därför
att alla Solnas skolor erbjuder lärarledd stödundervisning och läxhjälp i
skolan.
Vår satsning: 1 miljon.
Skapa stimulreande lärmiljöer
Pedagogiska skolmiljöer stimulerar
inlärningen. Vi satsar därför på att rusta upp och digitalisera Solnas skolor.

Barnvänliga förskolegårdar
stimulerar lärande
Den fysiska miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande. I
leken provar barnen sina nya erfarenheter. För att stimulera barns tidiga lärande vill vi bygga om Solnas förskolegårdar. Gårdarna ska vara gröna, ha
spännande lekredskap och ha naturlig
skugga.
Hälsosam mat tillagad på skolan
Barn som äter lunch koncentrerar sig
bättre i skolan. För att fler barn ska äta
hälsosam mat i skolan vill vi bygga
matlagningskök i Solnas skolor.
Kultur främjar lärande
Kulturinslag i undervisningen främjar
barns förmåga att ta till sig ny kunskap.
Vi vill därför återinföra möjligheten
för förskolor och skolor att kostnadsfritt låta barn delta i kulturskolans
verksamhet.
Vi vill dessutom
• upprätta barnomsorg på obekväma
tider som möjliggör för barn att sova
hemma i sin egen säng under natten.
• rusta upp skolans lokaler. Majoriteten
av Solnas skolor byggdes på 1960-talet
och har stått nästintill oförändrade sedan dess. Underhållet av skolorna har
brustit och både eleverna och lärarnas
arbetsmiljö är minst sagt sliten. Det
eftersatta fastighetsunderhållet har lett
till att Bagartorpsskolan står rivklar.
Samtidigt som kvarvarande skolor är
överbelagda. I en situation där barnantalet ökar dramatiskt, är det inte rimligt
att skollokaler rivs. Vi satsar därför 30
miljoner mer än alliansen redan i år på
att rusta upp Solnas skolor.
Vi vill desstutom
• att alla barn garanteras förskole- och
skolplats i sitt närområde.

Investeringar: 					2017		2018
• Skolupprustning inkl tillagningskök.			
30 mkr
• Utemiljö förskolor				
1 mkr
• Ny skola i centrala/södra Solna		
-		

40 mkr
1 mkr
150 mkr

Solna ska vara en
klimatsmart grön stad
Trafikfrågan måste nu ges
prioritet med fokus på både
näringsliv, miljö och hållbara
boendemiljöer. Staden måste
också vara fysiskt grön med
parker och närhet till natur;
från gröna gårdar och tak via
närparker och stadsparker
till naturområden som Hagaparken, Igelbäckens naturreservat och Råstasjön.
För att skapa ett hållbart trafiksystem
behöver Solna ta ett krafttag för att på
allvar öka effektiviteten i vårt parkeringssystem. Många åker och söker efter
parkeringsplatser kvällstid i våra olika
bostadsområden och inte sällan är det rätt
enkla åtgärder som skulle kunna minska
denna trafik samt frigöra mer ytor som
används effektivt för just parkering.
En offensiv parkeringsplan är att tänka långsiktigt när det gäller hållbarhet
ut ett miljöperspektiv. Det går då att
stimulera fler bilpooler, bättre ytor för
cykelparkering, besöksparkering mm.
Vi skulle även vilja se färre ytor för
enbart arbetsplatsparkering, och att
staden för den målgruppen erbjuder
en form av arbetsplatsparkering under arbetstid. Under nattetid skall alla
besöksparkeringar i Solna vara boendeparkeringar.
Minska behovet av fossila
bränslen
Klimatmålet innebär att vi långsiktigt
ska bli fossilfria och Solna har kommit långt med stöd av vårt energibolag
Norrenergi. Här behövs informationsinsatser till fastighetsägare, företag och

hushåll om möjliga energibesparande
åtgärder som minskar behovet av fossila bränslen.
Frisk luft och lågt buller
En tät stad har många fördelar men
också påtagliga miljörisker. Det kanske mest akuta är partiklar och kvävedioxider. På flera ställen i Solna ligger
värdena nära eller över gränsvärdena.
Solnas egna verktyg räcker inte till för
att komma till rätta med problemen
även om vi kan och ska göra vår del.
Vi vill därför satsa på mätstationer av
luftkvalitet.
Vi satsar: 250 000 kronor.
På flera ställen i Solna är bullret från
trafiken mycket högt. Detta kan angripas på flera sätt. Det mest miljövänliga
sättet är att minska trafiken och minska
hastigheten på trafiken.
Trafikens effekter hänger nära samman med var och hur det byggs nya
bostäder. Om det byggs på en grönyta vill vi samtidigt att en närbelägen
grönyta anläggas eller rustas upp till
en högkvalitativ park.
Vid nybyggnation råder mycket stränga
lagkrav när det gäller buller men i den
befintliga bebyggelsen finns inte samma krav. Vi vill utreda åtgärder för att
sänka bullernivåerna också i den befintliga bebyggelsen.

cykelbanor och säkerheten kring dessa
för både gående och cyklister.
Grön livsstil
Många gånger är en rask promenad
en riktig hälsokur. Därför är det viktigt med tillgång till promenadstråk i
närområdet. Gångvägar behöver prioriteras vid plogning och sandning
vintertid.
Energieffektiva lokaler
Vi inrättar en klimatfond med inriktning på energieffektivisering. Det ger
effekt på både kommunala fastigheter.
Vi tjänar: 2 miljoner kronor.
Övervakning och skydd
Idag saknas medel i miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för att kunna utföra lagstadgad livsmedelstillsyn
och lagstadgad övervakning av miljömål.
Vår satsning: 1,75 miljoner kronor.
Vi vill dessutom
• ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med polis och övriga utryckningsverksamheter att påbörja avstängning av Sjövägen i de delar som
går mellan Råstasjön och Lötsjön.
• ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en trafikstrategi som löser de trafikutmaningar som Solna har.

Cykelinfrastruktur
Det finns nu äntligen en cykelplan i Solna. Men det behövs även resurser för att
kunna genomföra den. Vi satsar därför
15 miljoner kronor i investeringsbudgeten mer än alliansen för anläggning av

Investeringar: 					2017		2018
• Klimatfond inriktning energieffektivisering.
• Naturrum vid Råstasjön				
• Cykelinfrastruktur				
-

6 mkr
-		
15 mkr

10 mkr
20 mkr
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Alla ska ha en
meningsfull fritid
En levande stad erbjuder
medborgarna ett aktivt
fritidsliv och ett varierat
kulturliv. Bibliotek spelar en
viktig roll för kulturen tillsammans med föreningslivet och
andra kulturella aktörer.
En stad med närmare 100 000 invånare behöver fler platser för kulturen. Vi
vill omvandla Slaktarbacken i Solna
Centrum till en barnvänlig grön oas
med plats för boende, lek och konst.
En plats där det kulturella inte står i
skuggan av det kommersiella, där det
småskaliga inte knuffas undan av det
storskaliga och där mångfald inte ersätts av enfald.
Vi vill därför planera för en konst- och
konserthall i Slaktarbacken.
Vår satsning: 300 000 kronor för planering av konst- och konserthallen.
Kulturskola för alla
Kulturskolan erbjuder idag Solnas
unga ett brett utbud av kurser i dans,
sång, musik och teater. Kulturskolan
är väldigt populär och den stora efterfrågan har medfört köer för barnen
att få börja i skolan. Samtidigt är Solnas stadsdelar ojämlikt representerade
bland eleverna och eleverna kommer
inte sällan från hem med en tradition av
föreningsverksamhet. För att möjliggöra för fler barn att få upp ögonen för
kulturen satsar vi på att möjliggöra för
Solna Kulturskola att erbjuda alla elever
i åk F-3 kostnadsfria estetiska “prova
på”-upplevelser samt utökar antalet
elevplatser. Vi vill också låta Solna
Kulturskola använda de gamla järn-

vägsarbetarbostäderna Rödingarna.
Vår satsning: 1,9 milj
Rikt fritidsliv
Tillgången till en rik fritid stärker barn
och unga. Bra fritidsanläggningar, ett
aktivt föreningsliv och en ständigt utvecklande idrottsverksamhet i Solna är
en fråga som ställer krav på kommunen. Det gäller inte minst när det gäller
verksamhetslokaler och tillgång till
hallar i takt med att kommunen växer.
Idag är det trångt i Solnas idrottshallar och föreningar tvingas på grund av
lokalbrist neka barn kursplats. Vi vill
bygga en idrottshall, en inomhusfotbollshall och påskynda anläggandet
av konstgräs på Solnas fotbollsplaner.
Det bidde en liten simhall
Äntligen ser vi i den borgerliga minoritetens budget en ny simhall. Men, den
är för liten. Vi vill se en 50-metersbana. Solna är en idrottsstad och då ska
föreningar både kunna tävla och träna.
Fritidsklubbarna
Fritidsklubbsverksamheten för barn i
åldrarna 10-11 år är lagstadgad. Med
en ökande befolkning behöver även
denna verksamhet få de resurser som
krävs. Vi har tidigare år tillfört dessa
pengar i vår oppositionsbudget. Nu
kan vi glädjande nog konstatera att
dessa medel finns i årets alliansbudget.
Sommarkollo
Enligt Majblommans rapport spenderar så många som 2% av alla Sveriges 11-13-åringar hela fem sommar-

lovs-veckor ensamma hemma. I Solna
skulle det motsvara ca 30 barn. Vi vill
med en liten insats göra en mycket
stor skillnad i dessa barns vardag. Vi
vill återinföra kollo på sommarlovet i
Solna.
Vår satsning 500 000 kronor.
Överjärva – ett ekologiskt
centrum
Solnas unika miljö uppe på Överjärva som kan vara en av de få besvarade gårdarna med tillhörande naturreservat vid Igelbäcken gör miljön till
föredömlig för ett ekologiskt centrum.
Detta är en långsiktig ambition som vi
kommer att jobba för. Vi vill att Rödingarna placeras här.
Biblioteksregion med
Sundbyberg
Solna och Sundbyberg växer ihop.
För att underlätta för medborgarna i
kommunerna att låna böcker på biblioteken vill vi skapa en gemensam
biblioteksregion för Solna och Sundbyberg. Detta innebär att medborgare
kan använda samma lånekort i båda
kommuners bibliotek. Visionen är att
lånefunktionen ska vara kopplat till
SL-kortet. Samtidigt som detta underlättar för medborgarna skapas ekonomiska samordningsvinster.
Vi tjänar 2.1 miljoner kronor.
Vi vill dessutom:
• Inrätta ett utomhusbad vid Huvudsta
strand.
• Anlägga utomhusgym
• Rusta upp omklädningsrummen
• Skapa ”multiidrottsytor” och lekytor
av gamla nedgångna idrottsplatser
• Bygga ut Bergshamra bibliotek
• Uppföra toaletter och cykelparkering vid idrottsanläggningar

Investeringar: 					2017		2018
• Utomhusbad o utomhusgym Huvudsta
2,7 mkr
• Konstgräsplaner o inomhusfotbollshall		
3 mkr
6 mkr
• Idrottshall							-		15 mkr
• Konst- och konserthall					
-		
25 mkr
• Spontanidrottsplatser/Parklekar			
1 mkr		
1 mkr
6

Ingen äldre ska
känna sig ensam
Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. Äldre människor är
särskilt utsatta och upplever en större
risk för ensamhet och utanförskap,
något som sin tur kan påverka deras
hälsa negativt. Vi föreslår att Solna
timanställer gymnasieungdomar för
att bidra till den sociala verksamheten
under helger på Solnas äldreboenden.
Enligt SKLs rapport Öppna jämförelser är endast 54% av de boende på Solnas äldreboenden nöjda med möjligheten att komma utomhus och bara 69%
är nöjda med de sociala aktiviteterna
som erbjuds på deras boende.
Samtidigt som äldre känner sig ensamma går unga i Solna arbetslösa. En av
orsakerna är brist på arbetslivserfarenhet. Vi vill genom att anställa unga
på äldreboendena slå två flugor i en
smäll – bekämpa ensamheten genom
att motverka ungdomsarbetslöshet. Vi
föreslår därför att Solna timanställer
gymnasieungdomar för att bidra till
den sociala verksamheten på Solnas
äldreboenden. Vi anställer 50 ungdo-

mar som jobbar på Solnas äldreboenden. Jobbet består i att aktivera äldre
enskilt eller i grupp, exempelvis genom promenader, spela spel eller bara
samtala med de äldre och lyssna på
deras historier.
Vi satsar 1 miljon kronor.
Tryggt boende
Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när
besöken av hemtjänsten blir många
och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja
ett äldreboende eller trygghetsboende.
Det behövs mellanformer av boende
- kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som
är tillgängliga och som ger möjlighet
att t ex äta tillsammans med andra.
Vi vill dessutom:
• höja kvaliteten i Solnas hemtjänst
• att äldre som inte gör ett aktivt hemstjänstval automatiskt tilldelas den utföraren som har högst kundnöjdhet.

Alla unga ska ha
råd att bo i Solna
Vi vill bygga fler bostäder och med
olika upplåtelseformer. Ungdomar
ska kunna flytta hemifrån och ha möjligheten att bo kvar i staden. Solnas
moderater måste lägga sin ideologiska
ovilja att bygga hyresrätter åt sidan och
skyndsamt ta politiskt ansvar. Vi vill att
det byggs 500 hyresrätter per år.

Företagen får lättare att rekrytera arbetskraft om det finns bostäder. En
växande andel av jobben kommer att
kräva högre utbildning och vi har inte
råd att tappa i andel välutbildade jämfört med andra länder eller kommuner.
Det är därför viktigt att vår kommunala
stiftelse Signalisten ökar takten i sitt

byggande och genomför sitt projekt
med tusen nya hyresrätter. Vårt mål är
att samtliga av dessa ska ha påbörjats
innan valet 2018. Om det krävs för att nå
målet är vi beredda att ge Signalisten ett
kapitaltillskott och direktanvisa mark.
Vi satsar 600 000 tusen kronor på
en planarkitekt för snabbspår till
hyresrätter.

Vi vill dessutom
• sänka inkomstkravet för de som söker
hyresrätter i bostadsstiftelsen Signalisten.
• att hälften av de modullägenheter
som uppförs till nyanlända förmedlas
till Solnaungdomar.
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Full sysselsättning är den viktigaste
förutsättningen för ett väl fungerande
samhälle. Det skapas genom ett livaktigt och framgångsrikt näringsliv och
en väl fungerande kommun. Solna har
genom sitt läge i Stockholmsregionen
god tillgång till kommunikationer
vilket underlättar företagsetableringar. Solna kan skapa full sysselsättning
- om den politiska viljan fanns. Ingen
ska behöva gå arbetslös.
Solnamodellen
Solnamodellen, där vi hjälper personer med ekonomiskt bistånd ut i arbetslivet, är framgångsrik och bör i
samverkan med skolvärlden och statliga myndigheter som arbetsförmedlingen försöka hitta former för att de
unga som idag inte finns inom vare sig
arbete eller studier.
Fler sommarjobb
Sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet. Vi ger därför extra
medel för att ännu fler ungdomar ska
få sommarjobb.
Vi satsar 1,5 miljoner kronor.
Bristyrkesutbildning
Yrkesvux är en bra skolform för att
utbilda människor i bristyrken. I Solna får inte alla den möjligheten och vi
lägger därför extra medel i vår budget.
Vi satsar 1,6 miljoner kronor.
Solna stadshus till företagshubb
Solna stadshus lokaler används ineffektivt. Samtidigt har små företag svårt
att hitta kontorsutrymmen till rimliga
priser. För att underlätta för mindre företag att etablera sig i Solna vill vi etablera en företagshubb i Solna stadshus.
Rätt till heltid
Vi ser att politiska beslut som rätt till
heltid har stora vinster för kommuner.
Det minimerar deltidstjänster och skapar bättre kontinuitet i verksamheterna.
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Alla
Solnas lar
stadsdea
ska lev
Socialdemokraternas vision är att Solna inom tio år har en sammanhängande stadsbebyggelse från Huvudsta och
Hagastaden ända till Järvastaden. De
stadsdelar som tidigare kunde uppfattas som isolerade enklaver kommer då
att sitta ihop och kan samverka med
och stärka varandra.
Vi vill att Solna ska vara en tillgänglig,
och sammanhängande stad. En plats
där människor rör sig lätt och naturligt
mellan stadsdelarna och där förutsättningar finns för en rik och varierad
kommersiell och offentlig service.
I stället för att sitta och vänta på att
exploatörer kommer med förslag på
byggprojekt föreslår vi att staden ägnar kraft åt att ta fram tomter som är
lämpliga för exploatering. Därefter
inbjuds till markanvisningstävlingar
för att få bredd både på intressenter och
förslag.
Vi satsar därför:
• 600 000 tusen kronor på en
planarkitekt för snabbspår till
hyresrätter.
• 300 000 kronor på en kommunantikvarie
• 200 000 kronor på mer inkluderade samrådsprocesser
Vi tjänar 500 000 kronor på bättre
plankostnadsavtal
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Alla ska få en
andra chans
Ideellt offentligt partnerskap
Solna ska vara en socialt hållbar stad
där alla ska ges möjligheter att utvecklas. Vi tror på att människor förtjänar
en andra chans när man hamnat snett i
livet. Det finns många medmänniskor
som gärna gör en insats för att förverkliga visionen om ett socialt hållbart
Solna. Inte minst inom integration,
hemlöshet eller i kvinnojourer. Det engagemanget vill vi uppmuntra genom
att Solna tillsätta resurser för att inleder
ideellt-offentligt-partnerskap med frivilligorganisationer.
Vi satsar: 500 000 kronor.

Drogförebyggande arbete
Vi vill öka insatserna för det drogförebyggande arbetet. Det förebyggandearbetet bör inkludera såväl föräldrastöd
samt riktade metoder för prioriterade
grupper. Det centrala är att vända på
utvecklingen.
Vi satsar 200 000 kronor.
Vi vill dessutom införa:
• ”Bostad först”- principen i Solna
• Sociala frukostar för föreningsliv
och ideel sektor
• Öka nybyggnationen av sociala
lägenheter

Solna ska inte vara
en korrupt stad
Vi vill säkerställa att varje skattekrona används effektivt och att det sker
löpande bra kontroller och kvalitetsuppföljning av all verksamhet i staden.
Detta försvåras genom att de löpande
förlusterna för arenan aldrig syns i Solnas budget. Vi motsatte oss formen för
delägande som har stora likheten med
riskkapitalism där den är som sämst.
Tänk om alla de pengar som hittills gått
till rena förluster i arenan skulle kunna
gått till välfärden i Solna
.
Solna är en stad med stor andel som
är födda utanför Sverige. Det är vår
övertygelse om att detta också är en
starkt förklarande orsak till att Solna i
många avseenden är en föregångsstad.
Solna ska vara en bra stad att utvecklas i oberoende av kön, ålder, etnisk
tillhörighet, trosuppfattning, sexuell
läggning, funktionalitet, könsidentitet
eller uttryck. Solnas framgång kopplad
till mångfalden vill vi ska bli ett signum

Hur stort är underhållsberget?
Underhållsberget är alltjämt en gåta.
Stadens fastigheter behöver skötas och
underhållas för att inte utgöra ren kapitalförstöring. Kommunfullmäktige har
givit kommunstyrelsen i uppdrag att
externt utreda stadens underhållsberg.
Fortfarande har vi inte sett resultatet av
detta arbete. Inte ens tekniska nämnden som formellt ansvarar för stadens
fastigheter får bra underlag om vilka
fastigheter staden äger. Fastigheterna
innebär stora utgifter och stora värden
för staden. Här finns stora utmaningar
att upprätta ordning och reda.
för att motverka rasism och intolerans.
Solidariskt ansvar för
flyktingmottagande
För att kunna erbjuda den bråkdel som
flyr till Sverige en human start på sitt
nya liv måste alla kommuner ta sitt ansvar och bidra solidariskt till flyktingmottagandet Vi är angelägna att hitta
långsiktiga lösningar som främjar integration.

Du läser vår budget i siffror
med början på nästa sida.
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Budgeten i siffror
Driftbudget 2017

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2017

(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Ram 2017 exklusive medelsreserv

98 764

Brandförsvar

31 100

Generell kompensation

988

Avgår sänkt internränta

-48

Strategiskt miljöarbete
Medelsreserv för stadens tillväxt och utbyggnad 2017
Ny ram 2017

1 000
15 000
146 804

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Strategiskt miljöarbete - flytt till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

-1 000

Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter

-3 500

Totalt

-4 500

Vårt förslag till ny ram 2017

142 304

Byggnadsnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Ram 2016
Generell kompensation

10 625
106

Avgår till tekniska nämnden
Sänkt internränta
Ny ram 2017

-2
10 729

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Planarkitekt ”Snabbspår hyresrätter”
Kommunatikvarie
Bättre plankostnadsavtal

600
300
-500

Mer inkluderande samrådsprocesser

200

Totalt

600

Vårt förslag till ny ram 2017

10

11 329

Tekniska nämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Ram 2016
Generell kompensation
Kompensation kapitalkostnader
Avgår sänkt internränta

20 987
210
6 300
-9 260

Överfört från byggnadsnämnden
Ny ram 2017

18 237

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Lokaleffektivisering och utökad uthyrning

-4 000

Energieffektiva lokaler

-2 000

Kapitalkostnader för cykelinfrastruktur,
energieffektivisering (1,75 %)

1 136

Totalt

-4 864

Vårt förslag till ny ram 2017

13 373

Kultur- och fritidsnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Ram 2016

151 280

Generell kompensation

1 503

Kompensation kapitalkostnader och volymer
fritidsverksamhet samt avgår tillskott hyra

1 324

Avgår sänkt internränta
Ny ram 2017

-304
153 803

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Breddad rekrytering och utökat antal elevplatser
Kulturskolan
Sommarfritid
Biblioteksregion Solna-Sundbyberg

1 900
500
-2 100

Kapitalkostnad idrottsinvesteringar

519

Totalt

819

Vårt förslag till ny ram 2017

154 622
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Barn- och utbildningsnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Volymbaserad ram 2017
Tillskott nyanlända
Tillskott hyra

1 228 964
20 000
1 000

Kompensation för kapitalkostnader

-422

Avdrag sänkt internränta

-131

Ny ram 2017

1 249 411

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Minskade barngrupper, ökad personaltäthet

22 000

Ökad lärartäthet i grundskolan

10 000

Bemanna fler skolbiblioteken, med möjlighet till läxhjälp
och letterbox-club

1 000

Genomsnittlig kapitalkostnad av upprustning och
utemiljöer (1,75 % ränta i 33 år respektive 20 år)

1 264

Totalt
Vårt förslag till ny ram 2017

34 264
1 283 675

Kompetensnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Volymberäknad ram 2017
Tillskott för ändrat statsligt uppdrag inom vuxenutbildning
Avgår sänkt internränta

39 221
1 600
-2

Kompensation volymökning vuxenutbildning
Ny ram 2017

40 819

Socialdemokraternas förslag
Bristyrkessatsning

1 600

Sommarjobb för unga

1 500

Totalt

3 100

Vårt förslag till ny ram 2017

43 919

Socialnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Volymberäknad ram 2017
Avgår sänkt internränta
Ny ram 2017

227 344
-7
227 337

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Föräldrarstöd och drogförebyggande arbete

200

Uppdragsstöd ”Ideellt offentligt partnerskap”

500

Totalt

700

Vårt förslag till ny ram 2017

12

228 037

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna/
Sundbyberg
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Ram 2016

3 600

Generell kompensation

36

Avgår sänkt internränta

-1

Ny ram 2017

3 635

Omvårdnadsnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Volymberäknad ram 2017
Säkra mer tid i hemtjänsten
Tillskott nyanlända
Avgår sänkt internränta
Ny ram 2017

865 326
10 000
5 000
-59
880 267

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Unga i omsorgen
Totalt
Vårt förslag till ny ram 2017

1 000
1 000
881 267

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(M), (L), (C) och (KD)s förslag
Ram 2016

10 419

Generell kompensation

104

Avgår sänkt internränta

-8

Ny ram 2017

10 515

Socialdemokraternas tilläggsförslag
Ökad bevakning och skydd av miljön
Mätstationer luftkvalité
Totalt
Vårt förslag till ny ram 2017

1 750
250
2 000
12 515
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Driftbudget 2017-2019
- sammanställning för styrelsen och nämnder
2017

Kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen *)
Revision

2017

2017

2018

2019

M, L, C, KD

Socialdemokraternas
satsningar (tkr)

Total budgetram (tkr)

Total budgetram (tkr)

Total budgetram (tkr)

-146 803

4 500

-142 303

-144 765

-147 282

-2 722

-2 750

-2 777

Byggnadsnämnden

-10 729

-600

-11 329

-11 437

-11 551

Tekniska nämnden

-18 237

4 864

-13 373

-13 556

-13 691

0

0

0

-153 803

-819

-154 622

-159 954

-161 553

-1 249 411

-34 264

-1 283 675

-1 335 597

-1 392 488

-40 819

-3 100

-43 919

-46 609

-49 103

-227 337

-700

-228 037

-234 188

-240 192

-3 635

-3 671

-3 708

Tekniska nämnden: Affärsverksamheten
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kompetensnämnden
Socialnämnden
Familjerättsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Summa (tkr)

Pensionskostnader, interna poster m.m.
Verksamheten (intäkter./.kostnader)

-2 722

0

-3 635
-880 267

-1 000

-881 267

-904 277

-927 036

-10 515

-2 000

-12 515

-12 620

-12 746

-2 744 278

-33 119

-2 777 397

-2 869 423

-2 962 127

58 355

49 743

54 217

-2 719 042

-2 819 680

-2 907 910

58 355
-2 685 923

-33 119

Resultatbudget 2017 (mkr)
Verksamheten (intäkter./.kostnader)
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

-2 686

-2 719

-2 820

-2 908

-111

-111

-121

126

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnader

-2 797

Skatteintäkter, generella statsbidr.
och utjämning

2 847

Finansiella intäkter och kostnader
Årets resultat
*) Inklusive Brandförsvaret.

-33

-2 830

-2 941

-3 035

2 880

3 006

3 127

36

36

34

27

85

85

100

120

33

Investeringsbudget 2017-2019
Investeringsbudget per nämnd

2017

2018

2019

15 400

10 400

10 400

Investeringar (tkr)
KOMMUNSTYRELSEN
(M), (L), (C) och (KD)s förslag:
Stadsövergripande IT-investeringar
Förstudie/projektering simhall

10 000
5 000

Kapitalinvesteringar, arbetsmiljöåtgärder mm

400

BYGGNADSNÄMNDEN

100

100

100

197 350

87 700

76 400

15 000

20 000

20 000

0

2 500

0

700

700

700

5 250

5 050

5 550

TEKNISKA NÄMNDEN
(M), (L), (C) och (KD)s förslag:
Upprustning förskole- o skollokaler

10 000

Trygghetsåtgärder i stadsmiljö och i stadens
lokaler

10 000

Cykelplan

5 000

Socialdemokraternas tillägg
Cykelinfrastruktur
Öppet stadsnät wifi i Solna
TEKNISKA NÄMNDEN AFFÄRSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
(M), (L), (C) och (KD)s förslag:
Utveckling idrottsplatser, kapitalinventarier,
arbetsmiljöåtgärder mm
Konstverksamhet

5 000
250

Socialdemokraternas tillägg
Utombudsbad och utegym

2 700

0

0

Idrottshall

0

15 000

15 000

Konst- och konserthall

0

25 000

25 000

Spontanidrottsplatser

1 000

1 000

1 000

Konstgräsplaner och inomhusfotbollshall

3 000

6 000

6 000
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

6 000

6 000

6 000

30 000

40 000

40 000

Socialdemokraternas tillägg
Skolupprustning inkl matlagningskök
Nya skolor

0

150 000

150 000

1 000

1 000

1 000

KOMPETENSNÄMNDEN

100

100

100

SOCIALNÄMNDEN

200

200

200

FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

100

100

100

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

2 000

2 100

1 850

100

100

100

0

2 500

2 500

227 300

112 550

101 500

58 700

263 000

260 500

286 000

375 550

362 000

Utemiljö förskolor

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Socialdemokraternas tillägg
Klimatfond med inriktning på energieffektivsering
Naturrum Råstasjön

Investeringsbudget - (M), (L), (C) och (KD)
Socialdemokraternas tillägg
SUMMA
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6 000

Förslag till beslut
Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2017 enligt socialdemokraternas förslag med tillhörande inriktning för år 2018 – 2019.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att;

•

fastställa utdebitering för 2017 till 17:28 per skattekrona,

•

fastställa verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018 – 2019 enligt vårt förslag,

•

fastställa vision, övergripande mål, nämndmål samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna 2017
enligt bilaga 1

•

fastställa ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder 2017 enligt
vårt förslag,

•

fastställa avkastningsmålet och placeringshorisont för långsiktiga finansförvaltningen.

•

anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året,

•

uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder minst två gånger under 2017 redovisar
verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige,

•

uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar

•

uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören m.fl. att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av vårt förslag,

•

uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar,

•

uppdra till styrelse och nämnder att ta fram åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Arbetet
ska integreras i den årliga verksamhetsplanen och budget,

•

uppdra till styrelse och nämnder att se över taxor. Arbetet ska integreras i den årliga verksamhetsplanen
och budget,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2017;

•

anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa inom bygglov och planer,

•

anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa inom kart- och mätverksamhet,

•

anta tekniska nämndens förslag till förändrade taxor inom avfall och återvinning,

•

anta tekniska nämndens förslag till förändrade taxor inom markupplåtelse,

•

anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område,

•

anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område,

•

anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
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Uppdrag
Alla barn ska klara skolan i Solna
• Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se hur anslaget för bristyrken kan nyttjas för att stimulera anställda i Solna stad att få utbildning som barnskötare genom vuxenutbildningen.
•

Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen för grundskolan i syfte att alla barn ska klara skolan. Analysera och föreslå åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola.

•

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för etablering och byggande av förskolor och skolor i
Solna för att möta befolkningsökningen.

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden fortsätta
att utveckla skolorna och fritidsverksamheten i Solna.

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kompetensnämnden möjliggöra för
nyanlända lärare att praktisera i Solnas skolor.

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka entreprenörskapet i skolan.

Tillskapa fler hyresrätter för unga och äldre
• Inom ramen för en ökad samverkan mellan Solna stad och Signalisten se över Signalistens inkomstkrav
för hyresgäster i syfte att möjliggöra för fler sökanden att tacka ja till lediga lägenheter
•

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett snabbspår för att bygga fler hyresrätter i Solna.

•

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lämpliga placering för utbyggnaden av både trygghetsboenden
och seniorboende/boende för äldre i Solna

•

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att direktansvisa mark till Signalisten för byggnation av hyresrätter så att
bolaget klarar sitt bostadslöfte om 1000 hyresbostäder tidigare än 2025.

Sluta blunda för trafikutmaningarna:
• I budget för 2015 gavs ett uppdrag att göra en trafikutredning i syfte att möta flera utmaningar med
trängsel, buller och dålig luft i Solna. Syftet var att kunna vidta åtgärder. Inför budget 2017 är uppdraget
ännu inte redovisat och åtgärder lyser med sin frånvaro. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
trafikstrategi som motverkar de trafikutmaningar som Solna har.
•

Ge tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med polis och övriga utryckningsverksamheter, påbörja
avstängningen av Sjövägen i de delar som går mellan Råstasjön och Lötsjön.

Övriga uppdrag:
• Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utforma barnomsorg på obekväma tider så att berörda
barn får sova i sin egen säng under natten då föräldrar är på jobbet.
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•

Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med Signalisten bygga ut Bergshamra bibliotek
och skapa avskilda utrymmen så att olika aktiviteter inte stör varandra.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag till sammans med övriga nämnder att påbörja arbetet med genusbudgetering.

•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra en fördjupad nulägesanalys, en omvärldsbevakning och
kunskapsinsamling gällande hemtjänsten, där bl.a. goda exempel från andra kommuner ingår, i syfte att
höja nöjdheten bland hemtjänstkunderna i Solna.

•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på förändring av icke-vals alternativet för hemtjänstkunder. Förslaget bör premiera de utförare med högst kundnöjdhet.

Vi samverkar gärna om de uppdrag som M, L, C och Kd föreslår:
Följande uppdrag läggs i budgeten inom området ”En lärande stad”:
• Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att utveckla kvaliteten i förskolan. I arbetet ska frågor om personaltäthet, barngruppernas storlek, kompetensförsörjning och arbetshälsa ingå.
•

Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av resursfördelningssystem och organiseringen av arbetet med barn i behov av modersmål, särskilt stöd och studiehandledning.

•

Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att öka
måluppfyllelsen i Solnas skolor med särskilt fokus på kunskapsresultaten.

•

Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att driva projektet ”Hållbar arbetshälsa” för att minska sjukfrånvaron på barn- och utbildningsförvaltningen.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka på vilket sätt kulturskolan kan komma närmare
medborgarna och hur kulturskolans närvaro kan stärkas ute i stadsdelarna.

Följande uppdrag läggs inom området ”En trivsam stad”:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag driva ett utvecklingsarbete för Överjärva Gård med dess byggnader och miljö.
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden och tekniska nämnden genomföra en utredning av hur solnaborna kan utnyttja närheten till vattnet.

•

Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder får i uppdrag att anordna en kommunal badplats i Solna
med utgångspunkt i den utredning som gjorts under 2016.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden ta fram en utvecklingsplan för
Bagartorp och området kring Enköpingsvägen.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen
förbättra förutsättningarna för vardagsmotion i Solna. I detta arbete ingår att ta fram en plan för utveckling av utegym.

Följande uppdrag läggs inom området ”En trygg och säker stad”:
• Tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i
samråd med trygghetsrådet ta fram en plan för säkra skolvägar samt för ökad trygghet och säkerhet i närmiljön vid Solnas skolor.
•

Kommunstyrelsen genom trygghetsrådet har i uppdrag för 2016 att göra en trygghetsinventering i Solna.
Med bl.a. denna trygghetsinventering som grund får tekniska nämnden i uppdrag att genomföra åtgärder
i Solnas olika stadsdelar för att öka tryggheten och förbättra stadsmiljön.

•

Kommunstyrelsen genom trygghetsrådet och socialnämnden får i uppdrag att utreda hur samarbetet med
polismyndigheten kan förstärkas avseende stöd till brottsoffer.

Följande uppdrag läggs inom området ”En inkluderande stad”:
• Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur staden kan fungera som
länk mellan frivilligorganisationer och volontärer (frivilligcenter).
•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över regelverket för bidragsgivning till kultur- och
idrottsföreningar samt tillträdet till idrottsanläggningar och övriga lokaler med hänsyn till stadens förväntan på att stödja demokratiska principer, respektera mänskliga rättigheter och motverka extremism.
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Bilaga 1 – mål för staden och dess nämnder
Vision och övergripande mål
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra
övergripande mål.
Solna stads vision lyder på följande sätt:
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor.
Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap,
kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.
Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt:
• Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.
•

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

•

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

•

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Kommunstyrelsens nämndmål
• Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.
•

Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för
dagens och morgondagens solnabor.

•

Solna ska vara en serviceinriktad stad som tar tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens
utveckling.

•

Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.

•

Solna stad ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna.

•

Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Byggnadsnämndens mål
• Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.
•

Byggnadsnämnden ska förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.

•

Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och myndighetsutövning.

Tekniska nämndens mål
• Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
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•

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

•

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

•

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

•

Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens
service och myndighetsutövning

Kultur- och fritidsnämndens mål
• Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära
samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust och läsförståelse.
•

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och
kulturverksamhet i takt med att staden växer.

•

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.

•

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrottsoch föreningsliv.

Barn- och utbildningsnämndens mål
• Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/
skola.
•

Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola
har god läsförståelse.

•

Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet.

•

Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev.

Kompetensnämndens mål
• Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med
målet att uppnå egen försörjning.
•

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en
hög nivå.

•

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Socialnämndens mål
• Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet
att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
•

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk
och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus.

•

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa.

•

Socialnämnden ska säkerställa en god omsorg för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

•

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter.

Familjerättsnämndens mål
• Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rätt.
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