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ETT SOLNA FÖR ALLA
•
•
•

Visste du att 1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan?
Visste du att endast 9 % av alla bostäder som byggts i Solna sedan
år 2010 varit hyresrätter?
Visste du att Moderaterna har styrt Solna i 20 år?

Valet i höst handlar inte om ja eller nej till att Solna ska vara en företagsvänlig
kommun med låg skatt. I den frågan är nämligen alla partier i Solna, från vänster
till höger, rörande överens. Det ska Solna vara. Höstens val handlar om huruvida
Solna ska vara en kommun för alla eller inte. Ska Solna fortsätta vara en kommun
där alla får klara sig själv eller bli en kommun där vi möter framtiden genom att
jobba tillsammans? Solna står inför ett viktigt vägval.
Valet handlar om huruvida Solna ska fortsätta vara en kommun där det är
föräldrars utbildningsnivå som avgör vilka barn som klarar grundskolan eller om
Solna ska bli en kommun som satsar tillräckligt på skolan så att varenda unge
klarar skolan.
Valet handlar om huruvida Solna ska fortsätta vara en kommun där det är
storleken på föräldrarnas plånbok som avgör vilka ungdomar som kan flytta
hemifrån eller om Solna ska bli en kommun som bygger hyresrätter så att alla
har råd att flytta hemifrån.
Valet handlar om huruvida Solna ska fortsätta vara en kommun där politiker
prioriterar dyra skrytbyggen framför satsningar på vår gemensamma välfärd.
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I decennier har vi socialdemokrater kämpat för ett samhälle där alla får chansen
att lyckas i livet, där din bakgrund inte avgör din framtid. Vi har gjort det för att
det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda, men också för att det är
smart. Det jämlika samhället är ett tryggt samhälle.
Så vill vi att Solna ska vara. Solna ska vara en stad för alla.
Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd i Solna
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EN LÄRORIK FÖRSKOLA FÖR
ALLA BARN
•

Visste du att 44 procent av förskolegrupperna i Solna är större än
Skolverkets rekommendation om 15 barn per grupp?

•

Visste du att Solnas förskolor har lägre personaltäthet än
genomsnittet i Stockholms län?

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan
börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola
av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett
föräldrarnas livssituation.
Vi socialdemokrater arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för alla
barn. Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig
och kunnig personal har tid att möta varje barns behov. Tyvärr ser verkligheten efter 20
år av moderat styre i Solna inte ut så. Personaltätheten är lägre än genomsnittet i både
Stockholms län och övriga landet. Barngruppernas storlek är större än vad Skolverket
rekommenderar. Trots att Skolverket anser att de stora barnen bör vara max 15 barn i
en grupp så är de på flera förskoleavdelningar i Solna över 20 barn per grupp. Andelen
behöriga pedagoger i Solnas förskolor är låg och endast var femte förskolepedagog är
legitimerad förskolelärare! Det är oacceptabelt.

SÅ FÖRBÄTTRAR VI SOLNAS FÖRSKOLOR
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GÖR FÖRSKOLAN
GIFTFRI

Barn är extra känsliga
för risker förknippade
med kemikalier i
vardagen. Varken
muggar, leksaker eller
klätterredskap ska vara
av plast eller gummi
som innehåller farliga
kemikalier.

FLER NATTIS!

En modern förskola ska
vara öppen och tillgänglig
när föräldrarna behöver
arbeta. På dagens
arbetsmarknad innebär
det även på kvällar och
nätter. Vi vill att Solna
erbjuder nattis både i
barnets eget hem och på
förskolan.

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Därför vill vi socialdemokrater satsa rejält på att
minska storleken på barngrupperna och anställa mer personal i förskolan. Vi vill även
höja förskolepersonalens löner och erbjuda dem möjlighet att vidareutbilda sig för att
fler ska bli behöriga barnskötare.
Solnas förskolor ska vara de bästa i Stockholms län.
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BARNVÄNLIGA FÖRSKOLEGÅRDAR
STIMULERAR LÄRANDE

Den fysiska miljön har stor betydelse
för barns utveckling och lärande. I
leken provar barnen nya erfarenheter.
För att stimulera barns tidiga lärande
vill vi bygga om Solnas förskolegårdar.
Gårdarna ska vara stora, gröna, ha
spännande lekredskap och naturlig
skugga.

LÅT FÖRSKOLEBARNEN
BESÖKA KULTURSKOLAN

Kulturinslag i undervisningen
främjar barns förmåga att
ta till sig ny kunskap. Vi vill
återinföra möjligheten för
alla förskolor och skolor att
kostnadsfritt låta barn delta i
kulturskolans verksamhet, en
möjlighet som Moderaterna
avskaffat.
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SÅ HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA SOLNAS SKOLOR

ALLA BARN KAN OCH
SKA KLARA GRUNDSKOLAN
•

Visste du att 1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan?

•

Visste du att barn till högutbildade föräldrar har näst lägst chanser i
hela Stockholms län att klara skolan om de väljer en skola i Solna?

Barn som äter lunch
koncentrerar sig bättre
i skolan. För att fler
barn ska äta hälsosam
mat i skolan vill vi
bygga tillagningskök i
Solnas skolor.

1av 4 elever i Solna
klara de inte 9:an.*
Tänk om jag inte
heller gör det...

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv.
För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet
och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar
grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett jobb. Det är därför skrämmande
att var fjärde elev i Solna lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en
oacceptabelt hög andel som år 2017 placerade Solna i botten i Stockholms län - placering
23 av 26. Endast tre kommuner har lägre andel elever som klarar grundskolan än Solna.
Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar grundskolan i Solna. Var femte av dessa
misslyckas. Barn till högutbildade föräldrar hade år 2017 näst lägst chanser i hela
Stockholms län att klara grundskolan om de gick i en i skola i Solna (placering 25 av 26).
Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända utvecklingen
i Solnas skolor. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och
förutsättningar. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt ges individanpassat
stöd och uppföljning. Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se och hjälpa varje
elev är en förutsättning för barns inlärning. Den svenska modellen vilar på en jämlik
skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.
Målet är att alla barn ska klara skolan. För att nå dit måste det bli slut på Moderaternas
skolexperiment och privatiseringsförsök av kommunala skolor. Vi ska ha arbetsro i
klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten.
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LÄXHJÄLP I SKOLAN

HÄLSOSAM MAT
TILLAGAD PÅ SKOLAN

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT - ANSTÄLL FLER
SPECIALPEDAGOGER
Alla barn kan klara grundskolan - men de har olika
behov för att nå dit. Barn som har svårt att nå
kunskapsmålen ska tidigt erbjudas kompletterande
undervisning och regelbunden uppföljning.

Barn lär sig i olika takt
och har olika möjlighet
till stöd hemifrån. Inget
av dessa ska få begränsa
en elevs möjlighet
att klara skolan. Varje
skola i Solna ska därför
erbjuda lärarledd
stödundervisning
och läxhjälp efter
skoldagens slut.

BYGG 4 NYA SKOLOR

Solna kommer att
öka med drygt 2 300
grundskolebarn till
år 2025. Därför vill
vi bygga nya skolor
på Stenbackahöjden
i Huvudsta, vid
Hannebergsgatans
slut, I Hagalund där
Sunnanskolan står idag
samt i Bagartorp.

BEMANNNA ALLA
SKOLBIBLIOTEK
MODERNISERA
SKOLMILJÖERNA

Pedagogiska
skolmiljöer stimulerar
inlärning. Vi satsar
därför på att rusta upp
och digitalisera Solnas
skolor.

Läsförståelsen bland Sveriges
elever är låg. Skolbiblioteken
spelar en viktig roll i
att vända utvecklingen.
Skolbiblioteken ska vara en
lugn oas där elever stimuleras
till läsande. Bibliotekarierna
bör fungera som en resurs för
både lärare och elever.

*Källa: Skolverket
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HÄR VILL VI BYGGA HYRESRÄTTER I SOLNA

BYGG 500 HYRESRÄTTER I
SOLNA. VARJE ÅR.
•
•

Visste du att endast 9 % av alla bostäder som byggdes i Solna mellan
2010 och 2017 var hyresrätter?
Visste du att kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är den längsta
i hela Stockholms län - hela 13 år?

Solna växer. Det är vi socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att
Moderaterna, under sina 20 år vid makten i Solna, nästan bara byggt dyra
bostadsrätter. Det blev inga hyresrätter i varken nybyggda Arenastaden eller
Järvastaden.
Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet
att flytta från kommunen. Att personer med låga inkomster inte kan bo i Solna
förstärker den ekonomiska segregationen som redan råder i Stockholmsregionen.
Det är ohållbart.
Vi socialdemokrater vill bygga ett Solna där unga kan flytta hemifrån och har råd att
bo. Ett Solna för alla. Då behöver vi bygga hyresrätter – med rimliga hyror. Om vi får
ditt förtroende att leda Solna efter 2018 så lovar vi att minst 500 av de 800 bostäder
som byggs i Solna varje år blir hyresrätter!
Målet är att minst hälften av alla bostäder i Solna ska vara hyresrätter.
Här intill kan du se var i Solna vi vill bygga hyresrätter.
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SÅ HÄR VILL VI UTVECKLA SOLNA
ANSTÄLL UNGA I ÄLDREOMSORGEN

DET SKA VARA TRYGGT ATT
ÅLDRAS I SOLNA
•
•

Visste du att ensamheten bland pensionärer är stor?
Visste du att Solnas pensionärer är mer missnöjda med hemtjänsten än
genomsnittspensionären i Sverige?

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de
skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. De
som byggt upp Sverige har rätt till en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många
aktiva år efter arbetslivets slut - år med mer fritid, umgänge och tid för familjen. Men
för andra ökar ensamheten, isoleringen och vårdbehoven. För dessa måste politiken ta
ett större ansvar.

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett växande
problem. Vi vill därför anställa ungdomar för
att bidra till den sociala verksamheten under
helger och kvällar på Solnas äldreboenden.
Samtidigt som det minskar ensamheten bland
äldre får fler unga upp ögonen för en karriär inom
äldreomsorgen.

BYGG BOSTÄDER FÖR ÄLDRE!

Väntetiden för att få en seniorlägenhet eller få
flytta in på ett äldreboende i Solna är för lång.
Vi vill därför bygga fler seniorlägenheter och
äldreboenden i Solna. Äldre mår bra av sällskap
och i bostäderna bygger vi därför in bemannade
gemesamhetslokaler. Vi vill även att det ska finnas
vårdcentral, apotek och rehab i närheten. Vi
vill även öppna ett rehabcenter vid Råsunda
vårdcentral.

GRATIS FLYTTHJÄLP FÖR PENSIONÄRER SOM
FLYTTAR TILL MINDRE LÄGENHET!

Idag bor många pensionärer ensamma i stora
lägenheter. Samtidigt som barnfamiljer i Solna
bor trångt. Många pensionärer skulle kunna tänka
sig att flytta till en mindre lägenhet för att få lägre
hyra och mindre att städa. Men de upplever
flytten för jobbig. Därför föreslår vi att pensionärer
som bott i Signalisten i över 15 år ska ges gratis
flytthjälp om de flyttar till en mindre lägenhet.

MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN!

Att någon kommer hem till en för att erbjuda
stöd upplevs för många som väldigt privat. Att
då ständigt mötas av nya ansikten ger en känsla
av otrygghet. Så ska ingen äldre behöva ha
det. Vi vill därför kommunalisera
hemsjukvården som
landstinget idag
ansvarar för.

För oss socialdemokrater är det självklart att äldre själva ska få bestämma över sitt liv
och sin vardag, oavsett om det handlar om var man vill bo eller vilken hjälp man vill
få av hemtjänsten. Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och ha råd att bo
kvar i Solna. Skattemedel till äldreomsorgen ska gå till de äldres välfärd. Syftet med
äldreomsorgen ska inte vara vinst. Personaltätheten på Solnas äldreboenden ska vara
hög och maten som serveras näringsrik och närproducerad. Personalen i hemtjänsten
ska ha tid att se varje människa och ge stöd och hjälp efter den äldres egna behov.
Personalen i Solnas hemtjänst behöver bättre arbetsvillkor och ges rätten att arbeta
heltid.
Tyvärr ser verkligheten efter 20 år av moderat styre i Solna inte ut så. Många äldre
oroar sig över sin egen livssituation och ensamheten bland äldre växer. Bemanningen
i äldreomsorgen är otillräcklig och kontinuiteten i hemtjänsten brister. Det är ständigt
nya ansikten och de hinner inte med att hjälpa varje individ. Det är oacceptabelt.
Många pensionärer oroar sig över var de ska bo när de blir äldre. Vi socialdemokrater
är kritiska till att Moderaterna eftersatt nybyggnationen av bostäder anpassade för
äldre. Det är platsbrist på äldreboendena och kön till en seniorbostad är idag lång. Det
är ohållbart. När det inte längre känns tryggt att bo kvar hemma ska det finnas plats på
ett äldreboende. Solna behöver fler äldreboenden och seniorbostäder nu.
Efter 20 år av nedskärningar i välfärden behöver Solna en ny politisk färdriktning. På
nästa sida kan du läsa vad vi vill göra för att Solna ska bli en tryggare kommun att
åldras i.
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DET HÄR HAR REGERINGEN GJORT

HÖJT BOSTADSTILLÄGGET!

Hyrorna i Solna är höga. Det är därför bra att regeringen
höjt bostadstillägget för pensionärer. Bostadstillägget är
ett träffsäkert sätt att nå de mest utsatta pensionärerna.

SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER!

Pension är uppskjuten lön. Det är orättvist att pension
beskattats högre än inkomst från arbete. Därför avskaffade
den socialdemokratiska regeringen den orättvisa
pensionärsskatten. Det är bra. Men fler åtgärder krävs för
att långsiktigt höja pensionerna för alla.

VI LOVAR OCKSÅ:
•

GRATIS ENTRÉ FÖR SOLNAS
PENSIONÄRER I DEN NYA
SIMHALLEN!

•

HÄLSOSAM MAT TILLAGAD
PÅ ÄLDREBOENDET!

•

EN SENIORTRÄFF I VARJE
STADSDEL!

•

NÄRAKUT FÖR ÄLDRE!
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KONST- OCH KONSERTHALL PÅ
SLAKTARBACKEN

ALLA BARN SKA HA EN
MENINGSFULL FRITID
•
•

Visste du att barn nekas plats i idrottsföreningar på grund av bristen
på idrottsanläggningar i Solna?
Visste du att alla barn som vill börja på den kommunala kulturskolan
inte får plats?

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds möjligheter till ett aktivt
fritidsliv och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt att barn och unga ges möjlighet till
en meningsfull fritid då vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår
bättre och presterar bättre i skolan. Politikernas uppgift måste därför vara att se till att
varje barn får möjlighet till en meningsfull fritid. Tyvärr ser verkligheten i Solna inte ut så
idag.
Alla barn som vill idrotta får idag inte plats. Antalet barn i Solna har ökat de
senaste åren. Trots det har investeringar i nya idrottshallar uteblivit. De befintliga
idrottsanläggningarna är slitna och flera har rivits på grund av dålig skötsel.
Anläggningsbristen tvingar idrottsföreningar att neka barn medlemskap då de inte
har träningstider att erbjuda. Småbarnslagen är tvungna att spela fotboll ute i kylan på
vintern. Så kan vi inte ha det.
Solna är en av få kommuner i Stockholms län som varken har ett kulturhus eller en
musikscen. Över hundra barn står i kö till Kulturskolan. Avgifterna till Kulturskolan är
bland de högsta i hela Stockholms län. Situationen är ohållbar.
Vi socialdemokrater vill göra en kraftfull satsning på idrotten och kulturen i Solna. I
ett växande Solna måste satsningarna på idrotten och kulturen bli fler. Satsningar på
föreningslivet bidrar till ökad gemenskap och stärker ungas deltagande i samhället
– något som är allt viktigare i en tid då fler och fler unga ägnar sin tid på internet där
näthatet växer. I ett socialdemokratiskt Solna ska alla barn ges jämlika förutsättningar
att delta i den organiserade idrotten och inget barn ska lämnas utanför.
På nästa sida kan du läsa mer om våra satsningar för att alla barn ska ha en meningsfull
fritid.
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På Slaktarbacken vill vi bygga en konstoch konserthall med möjligheter för
musik-, dans- och teateruppträdanden
för 300 sittande besökare. Här ska
Solnas unga talanger kunna uppträda,
föreningslivet mötas och stadsteaterns
uppsättningar stanna till.

5 NYA FOTBOLLSPLANER

Vi socialdemokrater har gjort ett
handslag med fotbollsföreningarna
i Solna. Under nästa mandatperiod
kommer vi att bygga fem stycken nya
fotbollsplaner.

UTÖKA ELEVPLATSERNA I
KULTURSKOLAN SÅ ATT ALLA BARN
FÅR PLATS

Kulturskolan erbjuder idag Solnas
unga ett brett utbud av kurser i dans,
sång, musik och teater. Kulturskolan
är populär och den stora efterfrågan
gör att alla inte får plats. Vi vill skapa
fler elevplatser på Kulturskolan så att
alla barn får plats. Vi vill också låta
Solna Kulturskola använda de gamla
järnvägsarbetarbostäderna Rödingarna.
Att satsa på kulturskolan är en
långsiktig investering i barns framtid.
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BYGG OM VASALUNDS SIMHALL TILL
IDROTTSCENTER

När Vasalunds simhall stänger vill
vi bygga om anläggningen till en
multiidrottshall som kan användas av
Solna gymnasiums elever på dagtid och
föreningslivet på kvällstid.

RUSTA LEKPLATSER!

Många av lekplatserna i Solna är slitna.
Vi vill rusta upp Solnas lekplatser.

ÖPPNA NYA FRITIDSGÅRDAR I
HAGALUND OCH BAGARTORP!

Fritidsgårdar skapar trygghet för
ungdomar i sitt närområde. På
fritidsgården får unga lära sig nya
saker och umgås med vänner i en trygg
vuxenmiljö.

FLER SPONTANIDROTTSPLATSER

Barnperspektivet glöms allt för ofta bort
när nya bostäder byggs i Solna. När
Solna växer är det viktigt att det byggs
nya ytor för spontanidrott och lek för
barnen.

KULTURSKOLAN

Kulturskolan i Solna har bland de
högsta terminsavgifterna till kurser i
hela Stockholms län. Det utestänger
många barn från att delta. Vi vill därför
sänka avgifterna till Kulturskolan.

BYGG NYA UTOMHUSGYM

För att stimulera motion vill vi
anlägga nya utomhusgym vid Solnas
stränder som redan idag är populära
motionsstråk. Vi börjar med att
anlägga ett nytt utomhus gym vid
Huvudsta strand.

RUSTA UPP IDROTTSPLATSERNA

Många av idrottsanläggningarna i
Solna är gamla och slitna. De behöver
fräschas upp!

SKAPA EN FÖRENINGSLOKAL I VARJE
STADSDEL

För att uppmuntra det lokala
föreningslivet vill vi skapa kommunala
föreningslokaler i varje stadsdel som
föreningar kan använda för möten och
aktiviteter.
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EN I SOLNA

SÅ HÄR FÖRBÄTTRAR VI LUFT

FLER OCH BÄTTRE CYKELVÄGAR

DET SKA VARA LÄTT ATT FÄRDAS
OCH PARKERA I SOLNA
•
•

Visste du att luften på Frösundaleden är farlig?
Visste du att det inte är tillåtet att låta bilen stå parkerad i mer än sju
dagar?

Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser
och perspektiv. En växande stad har många fördelar men också påtagliga miljörisker
till följd av ökad trafik. Den växande bilismen i Solna gör luften hälsofarlig.
Luftföroreningarna på bl.a. Frösundaleden överstiger idag de tillåtna gränsvärdena för
partiklar och kvävedioxider. På flera ställen i Solna är bullret från trafiken mycket högt.
Även buller från bilarna är en hälsofara för människor. Det måste därför vara av högsta
prioritet för politikerna att satsa på att skapa ett hållbart trafiksystem i Solna där det är
enkelt att resa miljövänligt. Här halkar Solna efter.
Den som cyklat i Solna vet att cykelvägarna är undermåligt underhållna. På flera
ställen slutar cykelbanan mitt i gatan. Buskage längst cykelvägar beskärs inte i tid
och gropar åtgärdas allt för sent. Det är en trafikfara.
De undermåliga cykelvägarna i Solna försvårar för
solnabor som arbetar i stan att pendla till jobbet.
I Solna saknas laddningsstationer för elbilar. Inte
heller utnyttjas traditionella parkeringsplatser på ett
smart sätt. Många solnabor åker runt och letar efter
parkeringsplatser kvällstid i våra olika bostadsområden
samtidigt som förhyrda företagsplatser står tomma.
Inte heller kan solnaborna enkelt lämna bilen kvar i stan
när de åker på semester. Det behövs förändring nu!
Solna ska vara en klimatsmart stad som tar miljöhoten
från biltrafiken på allvar. Vi vill göra det enklare att
resa miljövänligt, både kollektivt och på cykel. Vi vill
att det ska vara lätt för solnabor att parkera bilen
hemma. På nästa sida kan du läsa hur vi vill förbättra
trafiksituationen i Solna.
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Den som cyklat i Solna vet att
cykelvägarna är undermåligt underhållna
och på flera ställen slutar cykelbanan
mitt i gatan. Det är en trafikfara. Vi vill
att fler solnabor ska välja cykeln framför
att ta bilen. Vi vill därför bygga ut Solnas
cykelvägar och fördubbla kommunens
satsningar i dess underhåll.

FLER CYKELPARKERINGAR

Det ska vara lätt att ta cykeln till Solna. Vi
vill därför anlägga nya cykelparkeringar i
Solna. Minst en ordentlig cykelparkering
vid varje tunnelbanestation.

BYGG UT TUNNELBANAN

Genom att bygga ut tunnelbanan gör
vi det enklare för fler att resa kollektivt.
Vi vill dra den gula linjens tunnelbana
från Odenplan, via Karolinska sjukhuset
till Hagalund och Arenastaden. Vi vill
även att tunnelbanan ska fortsätta vidare
norrut.

SLOPA SKIPSTOP I ULRIKSDAL NU!

Moderaternas skip-stop har inneburit
nedskärningarna i trafik för invånare
Ulriksdal och Järvastaden. I ett snabbt
växande område behöver vi mer, inte
mindre, kollektivtrafik. Vi vill att Ulriksdal
ska ha minst samma turtäthet som
före skipstop-fiaskot. Vi vill även utöka
busstrafiken i norra Solna.

FLER BUSSKÖRFÄLT

Det ska löna sig att åka kollektivt.
Bussarna blir idag stillastående i bilköer
på flera platser i Solna. Vi vill därför skapa
busskörfält på fler vägar i Solna.

LADDSTATIONER FÖR ELBILAR!

Vi vill göra det enklare att välja en elbil.
Vi vill därför bygga laddningsstationer för
elbilar.

GÖR ALLA PARKERINGAR TILL
BOENDEPARKERINGAR!

För att skapa ett hållbart trafiksystem
behöver Solna ta krafttag för att på allvar
öka effektiviteten i vårt parkeringssystem.
Många åker och söker efter
parkeringsplatser kvällstid i våra olika
bostadsområden. Samtidigt står förhyrda
företagsplatser tomma. Det är ineffektivt
användande av yta. Därför vill vi att alla
parkeringar i Solna är boendeparkering
kvällstid. Vi föreslår att kommunen inför
ett parkeringstillstånd för företag där
de tillåts att parkera dagtid på tomma
boendeplatser.

LÄMNA BILEN HEMMA ÖVER
SOMMAREN – SLOPA STÄDDAGARNA I
JULI OCH AUGUSTI!

I Solna är det endast tillåtet att parkera
bilen i sju dagar på samma plats. För den
som saknar en granne att be om hjälp av,
blir det omöjligt att lämna bilen hemma
över semestern. Så kan vi inte ha det.

MÄTSTATIONER FÖR LUFT!

På flera ställen i Solna ligger värdena på
kvävedioxider och partiklar i luften nära
eller över gränsvärdena. För att komma
till rätta med problemen vill vi installera
fler mätstationer av luftkvalitet i Solna.

FLER BILPOOLER!

Många solnabor behöver inte bil dagligen
utan endast ibland. Vi vill därför stimulera
flera bilpooler att etablera sig i Solna.

GRÄV NED TRAFIKEN UNDER JORD!

För att minska luftföroreningarna i
våra bostadsområden är vi positiva till
överdäckning av Bergshamraleden och
en Huvudstaled i tunnel.

GRÖNA TAK PÅ HUS FÖRBÄTTRAR
LUFTEN! Växtlighet på hustak och fasader

underlättar rening av luften.
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BEVARA SOLNAS UNIKA
KULTURMILJÖER
KULTURMILJÖEROCH
OCH
NATUROMRÅDEN
NATUROMRÅDEN
•
•

BYGG INTE VID
RÅSTASJÖN!

Vi vill bevara Råstasjön som
ett grönt rekreationsområde
i Solna. Vi vill därför inte att
det ska byggas bostäder
kring Råstasjön. Vid Råstasjön
ville Moderaterna bygga
1800 bostäder. Tillsammans
med nätverket ”Rädda
Råstasjön” protesterade
vi socialdemokrater mot
beslutet som nu lyckligtvis
stoppats. Men ännu är inte
sista ordet sagt. Vi vill även
att Sjövägen ska stängas
och att området runt
naturreservatet fredas från
bostadsbyggnation.

Visste du att Moderaterna ville bygga 1800 bostäder runt Råstasjön?
Visste du att Moderaterna vill riva hus på Överjärva gård?

När Solna växer måste omsorgen för Solnas naturområden och kulturmiljöer aktivt
värnas. Vi är oroade över att Moderaterna under sina 20 år vid makten låtit bli att värna
många för solnaborna viktiga platser i Solna. Några av de senaste exemplen som visar
på nonchalans mot Solnas natur och historia är byggnationen vid Råstasjön, förfallet av
Överjärva gård och flytten av Rödingarna. Nedan kan du läsa om några av de platser
som vi socialdemokrater anser behöver skyddas omedelbart.

RÄDDA RÖDINGARNA!
16

RENOVERA ÖVERJÄRVA GÅRD - RIV INTE!

Sedan bygget av Mall of
Scandinavia har de historiska
järnvägsbostäderna, Rödingarna,
stått på Ulriksdals golfbana och
förfallit. De tas inte hand om
och underhålls inte. Nu får det
vara nog. Vi vill ge Rödingarna
en permanent placering vid
järnvägen i närheten av Överjärva
gård. Bilden visar där Rödingarna
stod från början - i Ritorp.

Överjäva gård med tillhörande naturreservat, Igelbäcken, är en viktig historisk plats i
Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och
gården har funnits sedan 1700-talet. På
Naturskolan som håller till på Överjärva
gård lär sig Solnas barn om natur och
historia. Tyvärr har Moderaterna låtit
Överjärva gård förfalla och de vill nu
riva ladugården. Det är vi emot. Vi
vill omgående påbörja en välbehövlig
renovering för att rädda det omistliga
kulturarvet..
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ÖPPNA EN RESTAURANG I VATTENTORNET

Vattentornet i Hagalund har länge legat i dvala, men nu
är det dags att väcka liv i det. Vi vill göra vattentornet
till en restaurang med tillhörande kafé. Hela området
uppe runt tornet vill vi omvandla till park. Denna park
skulle få en av de bästa vyerna över Solna.

BYGG INGA BOSTÄDER VID
VÅRA STRÄNDER
Solnas stränder är idag
populära gångstråk. Vi vill
inte att det ska byggas
bostäder längst dessa.
Våra stränder ska förbli
pärlor för allmänheten. Vi
vill anlägga utomhusgym
längst stränderna för att
uppmuntra till motion. Vid
Huvudsta strand vill vi även
anlägga ett utomhusbad.

17
17

VÄXTEN I SOLNA
LL
TI
R
A
TR
ÄT
B
R
FÖ
R
Ä
SÅ H
ADSHUSET

JOBB
JOBB OCH
OCH TILLVÄXT
FÖR FRAMTIDSTRO
•
•

Visste du att hundratals unga som sökt komvux under denna
mandatperiod nekats plats?
Visste du att var femte rekryteringsförsök misslyckas för att företaget
inte kan hitta rätt kompetens hos de arbetssökande?

Den svenska modellen grundar sig på att alla bidrar. När alla som kan arbetar skapas
den tillväxt som gör det möjligt att stärka vår gemensamma välfärd. Att ha ett arbete
möjliggör för människor att leva i frihet och känna framtidstro. Jobbet gör att människor
blir en del av en gemenskap där de kan utvecklas och en trygg inkomst ger människor
makt över sin framtid. Full sysselsättning är det effektivaste sättet att skapa jämlikhet
mellan människor. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten är därför
Socialdemokraternas viktigaste uppdrag.
Sverige har Europas högsta sysselsättning och idag går 150 000 fler människor till jobbet
än när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Det är ingen slump. Vi har
lyssnat till näringslivets behov.
Företag har länge varnat för att de inte kan växa för att de inte hittar rätt utbildad
arbetskraft. Samtidigt som hundratals människor i Solna går arbetslösa. Satsningar på
fler utbildningsplatser och göra komvux till en rättighet har gett människor möjligheten
att ta de lediga jobb som finns.
Samtidigt som människor gått arbetslösa har behoven i välfärden varit stora. Genom
att prioritera satsningar på vår gemensamma välfärd istället för att sänka skatten har
socialdemokraterna gett fler människor möjligheten att bidra till att stärka kvalitén i
vården, skolan och omsorgen. Det har gjort skillnad även i Solna.
Solna har de bästa förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Solna har en välutbildad
befolkning som har goda möjligheter att ta framtidens jobb. Samtidigt har Solnas centrala
läge och goda kollektivtrafik attraherat många företag att etablera sig här. Det måste
politiken ta vara på. För att nå full sysselsättning i Solna måste även kommunen bedriva
en aktivare näringspolitik där alla solnabor rustas för att ta de jobb som finns.
På nästa sida kan du läsa vilka satsningar vi vill göra för att se till att alla som kan jobba
jobbar.
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FLER VUXNA I SOLNA SKOLOR
En avklarad grundskola är det effektivaste
sättet att motverka att unga hamnar i
kriminalitet. Det är därför skrämmande att
1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan.
För att snabbare fånga upp de unga som
är riskzonen behöver vi fler vuxna i Solnas
skolor som kan stötta de elever som halkat
efter.

SOLNA SKA VARA EN
TRYGG STAD

ÖPPNA NYA FRITIDSGÅRDAR I
HAGALUND OCH BAGARTORP!
Fritidsgårdar skapar trygghet för ungdomar
i sitt närområde. På fritidsgården får unga
lära sig nya saker och umgås med vänner
i en trygg vuxenmiljö. Vi vill ge Torpets
fritidsgård i Bagartorp nya lokaler och
öppna en ny fritidsgård i Hagalund.

Brottslighet och otrygghet utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och måste
bekämpas. Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen. Solna ska vara
en trygg stad för alla att leva och verka i.

SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET
Barn som är med i den organiserade
idrotten har lägre sannolikhet att hamna
i kriminalitet. Det är därför oacceptabelt
att barn idag nekas plats i föreningslivet
på grund av bristen på träningstider i
Solnas idrottshallar. Vi vill därför bygga fler
idrottsanläggningar i Solna.

Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad
jämlikhet och rättvisa. Solna är ingen jämlik stad. De senaste tjugo åren har skillnaderna
mellan Solnas stadsdelar och skolor vuxit. I en del skolor klarar alla barn grundskolan
medan i andra lyckas bara hälften. Samtidigt som satsningar för barn har gjorts i Solnas nya
stadsdelar har unga i Solnas äldre stadsdelar sett välfärden monteras ner. När ojämlikheten
mellan stadsdelar växer skapas motsättningar. Det är när ungas tro på framtiden går
förlorad, när inget längre står på spel, som gängkriminalitet blir ett alternativ.
En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela
samhällets engagemang. Skolan, föreningslivet, politiker och polisen måste samarbeta.
Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra
unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning,
något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån.
Särskilt viktigt är att prioritera tidiga insatser riktade till barn och ungdomar som ligger i
riskzonen för att dras in i kriminalitet och drogberoende.
För att skapa ett tryggt Solna krävs att vi stärker arbetet för att alla barn ska ha goda
uppväxtvillkor genom en bra generell välfärd som utjämnar skillnader. Det är i längden
det allra bästa sättet för att öka tryggheten.
På nästa sida kan du läsa hur vi vill göra Solna till en tryggare stad.

SÅ HÄR VILL VI GÖRA
SOLNA TILL EN
TRYG GAARREE KOMMUN

BÄTTRE BELYSNING, RENARE GATOR
OCH BÄTTRE UNDERHÅLL
För att en stadsdel ska upplevas som trygg
måste den vara hel och ren. Idag brister
renhållningen i kommunen och belysningen
är bristfällig.
BILDA EN TRYGGHETSKOMMISSION!
Ett effektivt förebyggande arbete kräver
samarbete mellan kommun, civilsamhälle,
BRÅ och polis. Vi vill samordna arbetet i en
ny trygghetskommission som ska ledas av
en trygghetssamordnare i kommunen.
TILLGÄNGLIG NÄRPOLIS!
Samverkan mellan kommunen och den
lokala polisen behöver stärkas.
SÄKRA SKOLVÄGAR
Barnens skolväg måste vara trygg.
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SOLNA SKA VARA JÄMSTÄLLT
JÄMSTÄLLT
Sverige är fortfarande inte jämställt. Vi ligger långt fram på flera plan – men kvinnor har
fortfarande lägre löner, sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och sämre arbetsmiljö
än män. Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och utsätts i högre
utsträckning för sexuella trakasserier än män. Det är oacceptabelt.
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Vår vision är ett samhälle där varken kvinnor
eller män begränsas av sitt kön. Vi socialdemokrater tycker att kvinnor och män ska ha
lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.
För att nå ett jämställt samhälle krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete.

•

•

•
•

•
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HELTID SKA VARA EN RÄTTIGHET

Många kvinnor inom välfärdsyrken arbetar idag ofrivilligt deltid. Det är oacceptabelt.
Heltid ska vara en norm för de som arbetar inom Solna stads välfärd. Krav på heltid
ska också ställas vid offentliga upphandlingar.

FÖRBÄTTRA KVINNORS ARBETSMILJÖ - ANSTÄLL FLER I VÄLFÄRDEN

De flesta som arbetar inom välfärdssektorn är kvinnor. I dessa verksamheter är inte
sällan bemanningen låg och stressnivåerna höga. Genom att anställa mer personal
i välfärden förbättrar vi kvinnors arbetsmiljö.

FÖRTUR I BOSTADSKÖN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR

För att fler kvinnor ska våga lämna en våldsutövande partner är det självklart för
oss att kvinnor som utsatts för våld i hemmet ska ges förtur i bostadskön.

PORRFILTER PÅ ALLA DATORER OCH IPADS I VÅRA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Den vanligaste platsen för barn att komma i kontakt med pornografi är i
skolan. För att motverka detta vill vi att alla kommunens ipads som används i
undervisningen ska ha porrfilter installerade.

INFÖR GENUSBUDGETERING

Forskning visar att offentliga resurser fördelas ojämlikt mellan män och kvinnor.
För att motverka det vill vi att kommunens budget årligen ska analyseras ur ett
jämställdhetsperspektiv.

EN STARK VÄLFÄRD KRÄVER
ORDNING OCH
OCH REDA I EKONOMIN
ORDNING
En förutsättning för en stark välfärd är en ansvarsfull ekonomisk politik. Det kräver
ordning och reda samt att politiker agerar långsiktigt. Här brister Solna rejält. Den
mest omtalade affären under Moderaternas tid vid makten är muthärvorna och
miljonförlusterna kring Friends arena.
Vi socialdemokrater var positiva till att Friends Arena skulle byggas i Solna men inte till
att kommunen skulle äga den. En arena av denna storlek är ett högriskprojekt som drivs
bäst av kommersiella aktörer. Tidiga riskanalyser visade att arenan beräknades gå med
förlust i 25 år. För att den skulle ge en marknadsmässig avkastning skulle den årligen
behöva ha dubbelt så många besökare som Globen, Hovet, Annexet och Söderstadion
tillsammans. Det trodde ingen var realistisk – förutom Moderaterna i Solna som valde
att sätta igång med affärerna. Än idag går arenan med förlust och projektet har kostat
Solnas skattebetalare 660 miljoner kronor. Större slarv med kommunala resurser får
man leta efter.
Även ordningen och långsiktigheten i den kommunala kärnverksamheten brister i
Solna. Bara under denna mandatperiod har flera skolor bl.a. Bagartorpsskolan och
Stenbackaskolan, rivits på grund av bristande underhåll. Nu vill Moderaterna även
stänga Tallbackaskolan. Det är slöseri!
För några år sedan uppmärksammade uppdrag granskning att kommunen anlitat
oseriösa företag och betalat fakturor för tjänster som aldrig utförts. Det kunde ha
motverkats om vi ställt krav på att företag som upphandlas av kommunen ska ha
kollektivavtal.
Risken för maktmissbruk och slarv ökar när samma parti suttit vid makten länge. Efter
20 år av moderat styre i Solna är det därför sunt förnuft att byta parti vid makten. Om vi
socialdemokrater får ditt förtroende att leda Solna efter valet så kommer vi att se till att
varenda skattekrona används på rätt sätt.
Om inte, blir välfärden lidande.
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TA STÄLLNING
FÖR EN BÄTTRE

FRAMTID.
FÖR ALLA.
VILL DU ENGAGERA DIG I
VALRÖRELSEN? BLI MEDLEM!
SMS:a SAP medlem och ditt
personnummer till 72 456.
Exempel:
(SAP medlem ååmmddxxxx).
Eller gå in på:
socialdemokraterna.se/bli-medlem
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