BUDGET 2020:
BARNEN I FOKUS

1

INNEHÅLL
Barn och unga först - på riktigt...................................3
En förskola där all barn blir sedda..............................4
Alla barn ska klara skolan............................................5
En bättre byggprocess................................................6
En blandad stad där fler kan bo..................................6
Värna Solnas natur- och kulturmiljöer.........................7
En effektiv och klimatsmart trafikpolitik.....................8
Ett rikare fritids- och kulturliv.....................................9
En stad med en aktiv arbetsmarknadspolitik.............10
Ingen äldre ska känna sig ensam................................10
Ett Solna fritt från våld...............................................10
Upprustning av staden................................................11
Ett Solna som tar ansvar.............................................11
Stoppa slöseriet..........................................................11
Budgeten i siffror........................................................12

2

BARN OCH
UNGA FÖRST
- PÅ RIKTIGT

Årets budget från oss
socialdemokrater är en budget
som prioriterar förskola och
skola. Det är lätt att tro att det
inte finns någon politisk konflikt
på detta område, då det
blågröna styret också säger sig
sätta barn och unga främst.
Men tyvärr har de inte förstått
omfattningen av behoven inom
dessa verksamheter.
Förskolans viktiga pedagogiska
uppdrag ska ses i ljuset av hur snabbt
utvecklingen sker när man är ung.
Det är ett fåtal år som inte går i repris.
Det är en tid då vi som individer ska
lära oss mycket och förbereda oss för
livet. Den som inte ser förskolans
betydelse riskerar att bortse från de
faktiska behoven.
Forskningen visar att förskolans roll
för det fortsatta lärandet är viktig. Det
är därför vi prioriterar förskolan. Den
lägger grunden för skolan. Förskolan
har därför ett tydligt pedagogiskt
uppdrag. För att bli framgångsrik
inom detta område behöver det finnas
gott om utbildad personal i förskolan
och barngrupperna får inte vara för
stora.
Skolan har också många utmaningar.
Antalet hemmasittare har ökat
under flera år och andelen elever som
lämnar grundskolan utan betyg i alla
ämnen är hög i Solna. Närmare 1 av 4
lämnar skolan utan fullständiga betyg
i alla ämnen. Det är minst sagt ett

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

underkännande för Solnas politiska
styre. Samtidigt har den psykiska
ohälsan ökat och det är idag lång
kö till Barn- och ungdomspsykiatrin.
Andelen unga som inte slutför
gymnasieutbildningen inom den
avsatta tiden ökar. Det behövs fler
lärare i skolan. En ökad skolpeng
möjliggör det.
Vi tar utmaningarna på allvar
Vår budget tar fasta på utmaningarna
i välfärden. Prioriteringen är att
förskolan och skolan ska bli bättre.
En stärkt förskola med fler
pedagoger. På Solnas runt 70
förskolor föreslår vi ett tillskott med
en pedagog på varje förskola. Det är
rektorn som ska fördela resurserna så
att förstärkningen sedan går till de
grupper som har störst behov inom
sitt verksamhetsområde.
För detta krävs 35 miljoner. Här kan
inte kontrasten bli större mot det
blågröna styrets 10 miljoner som ska
gå till att både att ersätta outbildad
personal samt anställa fler. Ingen
rektor kan trolla med knäna, styrets
förslag räcker inte ens till att ersätta
en outbildad med en förskollärare på
varje förskola.
För att minska grupperna på
förskolan behöver vi bygga fler
förskolor och använda lokaler mer
effektivt. Detta är ett omfattande
arbete som vi inte vill vänta med,
utan här har vi avsatt

investeringsmedel i årets budget så att
fem förskolor kan byggas om redan
första året.
Alla barn ska klara skolan
Skolan ska ge stöd till alla elever efter
deras individuella behov. Alla barn
ska klara skolan. Solnas skolor har
flera utmaningar. Vi lägger en budget
som höjer kvaliteten i
välfärden, främst i skolan, och som
bidrar till att skapa ett jämlikt Solna
där alla klarar skolan.
En av fyra elever i Solna klarar inte
grundskolan. I år ser vi en viss
förbättring när det gäller
skolresultaten på Solnas alla
grundskolor. En procentenhet fler
klarar grundskolan i år jämfört med
föregående år.
Men det går för långsamt. Vi kan inte
vänta i nästan 24 år innan alla barn
klarar skolan. Det är skälet till att vi
stärker grundskolan med 15 miljoner.
15 miljoner som skulle öka
skolpengen här i Solna, så att
rektorerna på skolorna skulle kunna
sätta in tidigare insatser i högre grad.
Vi nöjer oss inte förrän alla barn
klarar skolan.
Arne Öberg & Sara Kukka-Salam
Oppositionsråd (S) i Solna
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EN FÖRSKOLA DÄR ALLA
BARN BLIR SEDDA
Barn som gått i en förskola av hög
kvalitet lyckas bättre i skolan.
Hög kvalitet i förskolan får vi då
pedagogerna har möjlighet att
möta och uppmuntra varje barns
lärande under hela dagen. Till det
krävs tillräckligt med personal och
mindre barngrupper. Det här är
extra viktigt för barn som har behov
av särskilt stöd och hjälp. Alla Solnas
barn ska ha rätt till en förskola av
god kvalitet.
Förutsättningarna för lärande
i förskolan

Personaltätheten, gruppens storlek,
pedagogernas utbildningsnivå och
barngruppens sammansättning är alla
viktiga faktorer för förskolans
kvalitet. Alla dessa faktorer
samverkar med barnens ålder,
eventuella barn med särskilda behov
m.m. för vi ska kunna skapa de bästa
förutsättningarna för förskolan.
Fler pedagoger i Solnas förskolor

Personaltätheten i Solnas förskolor är
lägre än både i Stockholms län och i
övriga landet. På vissa förskolor i
Solna har en pedagog hand om upp
till sju barn. Det är orimligt om
personalen ska ha förutsättningar att
följa förskolans läroplan. Vår
satsning innebär att pedagoger i snitt
ska ha hand om max fem barn. Till
det avsätter vi så stora resurser att var
och en av Solnas förskolor kan
anställa ytterligare en pedagog.

Solnas förskolor. För att göra det
behövs fler grupper och därmed
också fler lokaler. Vi vill bygga fler
förskolor och ta flera tomma
förskolelokaler i anspråk så att
grupperna kan bli mindre de närmaste
åren. Redan 2020 vill vi bygga om de
tio förskolor som, enligt Solna stads
utredning, på ett okomplicerat sätt
kan utökas med en avdelning.
Barngrupperna i Solnas förskolor
tillhör de största i länet och det
senaste året har flertalet
förskolegrupper till och med fått fler
barn. Det är oacceptabelt för en rik
och välmående kommun som Solna.
Vi socialdemokrater kan med vår
investeringssatsning minska barngrupperna så att det märks snabbt.
Förskolan ska vara giftfri

Barn är extra känsliga för risker
förknippade med kemikalier i
vardagen. Därför ska förskolan vara
giftfri. Varken muggar, leksaker eller
klätterredskap får vara av material
som innehåller farliga kemikalier.
Gummidäck i utomhusmiljön ska
rensas bort.

Barnvänliga förskolegårdar

Varje förskola ska ha en gård i
anslutning till avdelningens utgång.
Barnen ska kunna gå ut på gården i
den takt som de fått på sig kläder och
inte behöva vänta inne tills alla
kamrater blir färdiga, vilket främjar
barnens självständighet. Vi vill bygga
om gårdarna med nivåskillnader,
naturlig skugga och naturnära l
ekredskap som t.ex. stockar, så att
gården genom sin utformning
uppmuntrar barnens grovmotorik.
Minst 30 timmars förskola även för
barn till föräldralediga

Vi vill att även de barn som har
hemmavarande småsyskon ska få
delta i förskolans undervisning 30
timmar i veckan. Som det nu är så får
de endast vara på förskolan 15
timmar i veckan under loven. De
riskerar alltså att inte få samma
möjlighet till lärande som sina
kamrater. Då faller hela idén med
förskolan som pedgagogisk
verksamhet.
Besök på Kulturskolan

Vi vill återinföra möjligheten för alla
förskolor att kostnadsfritt låta
barngrupper delta i kulturskolans
verksamhet. Kulturinslag i form av
dans och musik främjar rörelse,
lärande och insikter om kulturens
betydelse för människan.

Raskt på väg mot mindre
barngrupper

Alla barn måste få en bra start i livet.
Därför vill vi socialdemokrater
minska barngruppernas storlek i

Våra satsningar i kronor					2020		
• Max 5 barn per pedagog							

35 mkr

Investeringar
• Fler förskoleavdelningar							20 mkr
• Utemiljö förskolor								1 mkr
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ALLA BARN SKA KLARA
SKOLAN
Föräldrar, lärare och elever har
under lång tid larmat om behovet
av att sätta skolan i fokus så att alla
elever klarar sig med godkända
betyg. Trots det har satsningarna
från den styrande majoriteten
uteblivit. Istället har man gett
skolorna besparingskrav och
köpstopp år efter år. Nära en av
fyra elever lämnar grundskolan
utan godkända betyg i alla ämnen.
Nu krävs det ett samlat grepp för
förbättring.
Fler lärare ger studiero

Arbetsro i klassrummet och att
lärarna hinner möta varje elev är
en förutsättning för att alla elever
ska klara skolan. Med vår satsning
på skolan kan fler lärare anställas.
Då finns det möjlighet att ha två
pedagoger i klassrummet.
Attraktiv arbetsgivare för lärare

Vi vill göra en märkbar satsning på
att attrahera legitimerade lärare och
lärare under utbildning. Detta genom
att skapa en bra arbetsmiljö och låta
lärarstuderande arbeta vid sidan om
sina studier. Regeringens satsning på
lärarassistenter genom ett riktat
statsbidrag ska också ge både lärare
och rektorer möjlighet att fokusera på
att utveckla pedagogiken.
Särskilt begåvade barn

Man räknar med att fem procent av
eleverna är särskilt begåvade. Det
är viktigt att dessa barn blir bemötta
på rätt sätt och får den stimulans de
behöver för att inte tappa intresset för
lärande. Det finns till och med risk att
de blir hemmasittare om de inte får
de rätta utmaningarna. För att kunna

upptäcka och bemöta dessa elever på
rätt sätt det behövs kompetensutveckling för alla lärare i Solnas
skolor.
NPF-säkring av Solnas skolor

Vi kommer att ge skolorna i uppdrag
att se över hur skolans fysiska miljö
kan utformas så att den passar och
blir tillgänglig för alla elever med
NPF, neuropsykiatriska
funktionsvariationer. En sådan miljö
har visat sig även vara bra för alla
andra elever. Även lärandet ska
utformas så att fler elever med NPF
kan tillgodogöra sig undervisningen
med mindre grad av anpassningar och
särlösningar.
Tidigt stöd till elever

Alla barn ska kunna klara skolan
men behöver bemötas på olika sätt
för att lyckas. Elever som behöver
särskilt stöd och anpassningar ska få
det tidigt. Alla elever ska regelbundet
följas upp i förhållande till
kunskapsmålen så att ingen hamnar
efter.
Rusta Solnas skolor

Solnas elever och lärare är viktiga.
De måste också i sin vardag få känna
att de är viktiga. Därför satsar vi på
att rusta upp skolmiljöerna så att den
fysiska arbetsmiljön främjar lärande
och blir funktionell och fräsch.
Hälsosam mat tillagad på skolan

Barn som äter en näringsrik lunch
koncentrerar sig bättre i skolan. För
att göra maten mer hälsosam och för
att minska matsvinnet vill vi bygga
fler tillagningskök i Solnas skolor.

Nya skolor

Solnas befolkning fortsätter att öka.
Det gör att vi behöver fler skolor.
Vi behöver ta ansvar för att det ska
finnas kommunala skolor i varje
stadsdel i Solna. Vi vill därför bygga
nya skolor på Stenbackahöjden i
Huvudsta och i Hagalund som ska
drivas i kommunal regi. Vi är positiva
till friskolor som alternativ men vi
ska inte förlita oss på dem när Solnas
befolkning växer.
Tallbackaskolan ska utvecklas

Den styrande majoriteten vill
avveckla Tallbackaskolan till förmån
för en höghusskola med skolgård på
taket på en bensinmackstomt. Det
motsätter vi oss. Vi vill istället rusta
upp Tallbackaskolan och göra den till
en modern skola för framtiden på den
nuvarande utmärkta skoltomten.
Bergshamraskolans högstadium ska
vara kvar

Den styrande majoriteten har beslutat
att lägga ner Bergshamraskolans
högstadium. Det utarmar skolan
och i förlängningen hela stadsdelen.
Dessutom skapar det en osäkerhet hos
föräldrar och barn om den fortsatta
skolgången eftersom det kan bli långa
resvägar. Den närmaste kommunala
skolan för Bergshamras högstadieelever kan komma att ligga långt bort
eftersom Ulriksdalsskolan är fylld
med elever från närområdet.
Ungas psykiska ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland våra
unga. Ungdomsmottagningen i Solna
spelar tillsammans med
skolhälsovården en viktig roll för
att förebygga och förhindra att våra
ungdomar mår dåligt. Vi vill därför
förstärka ungdomsmottagningen med
två personer.

Våra satsningar i kronor					2020		
• Fler lärare i skolan 							
15 mkr
• Ungdomsmottagning 				
			
1 mkr
Investeringar
• Skolupprustning inkl tillagningskök.					

10 mkr
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EN MER RENT
TRANSPAOCESS
BYGGPR
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. Vi vill också ha ett
öppet stadsnät för att öka tillgången
till bredband på offentliga platser.
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.

EN BLANDAD STAD DÄR
FLER KAN BO
Solna växer. Det är vi
Socialdemokrater glada
för. Men vi är kritiska till att
Moderaterna, under sina
drygt 20 år vid makten i
Solna, ensidigt byggt dyra
bostadsrätter. Det skapar en
segregerad, ohållbar stad. Vi
vill ändra på det. Vi vill istället
bygga 500 hyresrätter varje
år. Vårt mål är att hälften av
alla bostäder i Solna ska vara
hyresrätter.
I varken nybyggda Arenastaden
eller Järvastaden blev det några
hyresrätter. Moderaterna vill inte
heller att det ska byggas hyresrätter
i framväxande Hagastaden vid gula
linjens T-bana, detta trots att det finns
goda möjligheter för staden att ställa
krav på att det ska byggas en andel
hyresrätter när det byggs på stadens
mark.

vill köpa en lägenhet att flytta från
kommunen. Väntar de i bostadskön
tvingas de bo kvar hemma hos
föräldrarna tills de fyllt 29 år.
Att personer med låga inkomster
inte kan bo i Solna förstärker den
ekonomiska segregationen som
redan råder i Stockholmsregionen.
Det är ohållbart. En blandad stad
där människor i olika åldrar,
yrkesgrupper och med olika
bakgrunder bor i samma område är
bättre för alla och skapar på sikt en
mer dynamisk stad.
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.
Vi vill dessutom sänka inkomstkravet
för de som söker hyresrätter i
bostadsstiftelsen Signalisten.

Bristen på hyresrätter i Solna
tvingar unga som inte har råd eller
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Våra satsningar i kronor 						2020
• Kommunantikvarie								0,5 mkr
• Mer inkluderande samrådsprocesser					
0,2 mkr
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VÄRNA SOLNAS NATUR- OCH
KULTURMILJÖER
Bättre samverkan
Solna har många natur- och
kulturmiljöer som är värda att
bevara. Råstasjön har fått sitt
naturreservat, men vi anser att själva
skötseln behöver bli bättre. Ständigt
uppstår nya konflikter mellan
miljöorganisationer och stadens
tjänstemän om hur reservatet bäst
skyddas. Vi vill se bättre samverkan
med de olika miljöorganisationerna.
För att skapa en bra dialog föreslår

vi ett samverkansorgan som leds av
Solna stad. Vi skjuter till tjänster på
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
för att jobba med alla våra
naturreservat.
Naturrum
Vi vill även att frågan om ett
Naturrum i anslutning till våra
reservat prövas. Naturrummen ökar
både kunskapen och intresset för
dessa skyddsvärda miljöer.

Stärk skyddet
Skyddet av våra natur- och
kulturmiljöer naggas ständigt i
kanten. Det finns nu förslag om att
bygga ett stort kontorshus mitt i
Nationalstadsparken. Lägg till att
Överjärva gård samt flertalet andra
kulturhus i t.ex. gamla Hagalund står
och förfaller. Solna behöver stärka
skyddet av Natur- och kulturmiljöer
genom minskad politisk klåfingrighet
och ett bättre löpande underhåll.
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EN EFFEKTIV OCH KLIMATSMART
TRAFIKPOLITIK
När vi är ute på gator och torg
för att prata med solnabor så är
det ofta trafiksituationen i Solna
som väcker de livligaste
diskussionerna. Klagomålen rör
ofta det dåliga vägunderhållet,
ökad trafik samt de höga
kostnaderna för besöksparker
ing. Dagens styre har
kapitulerat för trafikutmaningarna och satsar all
kraft på att dra in mer i
parkeringsavgifter, men vidtar
inga åtgärder för att minska
den ökade trafiken in till Solna,
eller för att förbättra för den.
Vi vill se smarta och moderna
trafiklösningar som ger effekt.
Se över Frösundaleden
Se över Frösundaleden och öka flödet
med fler filer för att svänga och tillför
kollektivtrafikfält under rusningstid.

Ökade avgifter för arbetsplatsparkering
Vi gör det gärna lite tuffare för de
som jobbar i Solna att ta bilen till
jobbet. Vi behöver minska trängseln
på våra gator och förbättra
luftkvaliteten. Fler ska åka kollektivt
till arbetsplatserna i Solna.
En förmånlig besöksparkering
Inför en förmånligare
besöksparkering under helgerna för
gäster till solnabor. Vi föreslår en
översyn av helgtaxan. 50 kr per dygn
är en rimlig kostand.

minska konfliktytor mellan gående
och cyklande. Solnas centrala läge
gör att fler borde kunna gå eller cykla
till jobb och skola än idag.
Fler laddstolpar
Påskynda investeringen av
laddstolpar så att det går att ladda
bilen i hela Solna. Vi vill även stärka
stödet till alla fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar att
kompletteras med laddmöjligheter på
sin mark.

Bättre gång- och cykelvägar
Vi vill se cykelfrämjande åtgärder
och vi bygger bort brister i
cykellederna. Vi vill också

Potthålsgaranti som funkar
Potthålen i stadens gatunät slår
rekord. Här behövs både snabbare
åtgärder och en översyn av
gatuunderhållet. Vi vill därför ha en
potthålsgaranti som verkligen
fungerar. Alla inrapporterade gropar
i våra kommunala gator ska åtgärdas
inom två veckor, men framför allt
behöver vi ett underhåll som är
långsiktigt.

Våra satsningar i kronor 						2020		
• Lägre avgifter besöksparkering						

2 mkr

Investeringar
• Trafikåtgärder									5 mkr
• Cykelinfrastruktur				
				
15 mkr
• Elstolpar										1 mkr
Resurssmarta åtgärder
• Lokaleffektivisering & mindre direktverkande el				
-3 mkr
• Ökad avgift för arbetsplatsparkering					
-2 mkr

8

ETT RIKARE FRITIDSOCH KULTURLIV I SOLNA
En levande stad behöver
erbjuda ett brett utbud av akti
viteter som bidrar till en rik
fritid och ett varierat kulturliv.
Vår kulturpolitik skapar
förutsättningar för en dynamisk
och modern stad genom att
bekämpa ojämlikheter.
Solna närmar sig 100 000 invånare
inom en snar framtid. Därför behöver
stadens kulturutbud breddas. Vi vill
omvandla Slaktarbacken i Solna
centrum till en barnvänlig grön oas
med plats för både boende, lek och
konst. Därför vill vi planera för en
konst- och konserthall där. Kulturen
ska få ta plats vid sidan av
centrumanläggningens kommers.
Kulturskola för alla
Kulturskolan erbjuder idag Solnas
unga ett brett utbud av kurser i dans,
musik, bild och teater. Kulturskolan
är väldigt populär. Vi är emot höjda
avgifter eftersom så många barn som
möjligt ska få uppleva och utöva
kultur i Solna kulturskolas regi. För
att möjliggöra för fler barn att
uppleva kultur satsar vi på att
möjliggöra för Solna kulturskola att
erbjuda alla elever i förskola och
lågstadium att komma till
kulturskolan för praktiska
upplevelser av dans och musik.

Rik fritid
Tillgången till en rik fritid stärker
barn och ger förutsättningar för bra
och meningsfulla aktiviteter senare
i livet. Bra fritidsanläggningar, ett
aktivt föreningsliv och en ständigt
utvecklande idrottsverksamhet i
Solna är en fråga som ställer krav på
kommunen. Vi satsar därför på ökade
projektbidrag till föreningslivet. Vi
behöver också ha tillgång till
verksamhetslokaler för föreningslivet
i tillräcklig omfattning.
Fler idrottsplatser i Solna
Vi behöver också öka antalet
idrottshallar i takt med att kommunen
växer. Vi vill bygga multiidrottshall
för inomhusidrott på platsen för
simhallen i Vasalund. Vi vill också ta
fram fler spontanidrottsplatser som
både barn och vuxna kan använda
nära där de bor. Området mellan
Vasalundshallen och Solna
gymnasium ska utvecklas till en
lokal idrottsplats med hög kvalitet.

hållbart och miljövänligt att dela dyr
utrustning med andra. För att fler
Solnabor ska kunna njuta av
kvalitetskonst vill vi också skapa ett
konstbibliotek så att man under en tid
kan njuta av ett konstverk i sitt hem
och sedan lämna tillbaka det. Det gör
att fler kan få ta del av god konst.
Aktiviteter för solnaborna
Det är viktigt för sammanhållningen
och integrationen i vår stad att vi kan
samlas runt positiva och upplyftande
aktiviteter. Därför vill vi införa en
höstfest för alla solnabor i samarbete
med föreningslivet. Vi vill också satsa
på en vintersportfestival i centrala
Solna för unga under
sportlovsveckan. Exempelvis vid en
spolad konstisbana i
Skytteholmsparken med ytterligare
aktiviteter över hela Solna
Överjärva gård – ett ekologiskt
centrum
Överjärva gård är en unik miljö och
en oas med sitt naturreservat
Igelbäcken. Det gör gården
föredömlig om man vill skapa ett
ekologiskt centrum. Vi vill omgående
påbörja en välbehövlig renovering för
att rädda och utveckla det omistliga
kulturarvet.

Kultur- och idrottsupplevelser
till låns
För att ytterligare öka tillgången till
en rik fritid vill vi skapa en
fritidsbank, i samarbete med
lokala föreningar, där både vuxna och
barn kan låna idrottsutrustning som
skridskor, skidor och annat som man
kanske inte ha råd att köpa. Det är

Våra satsningar i kronor 					2020
• Kulturskola för förskolan						
1 mkr
• En meningsfull fritid							0,5 mkr
• Vintersportsfestival							0,3 mkr
Investeringar
• Utveckling av idrottsplatser						
4,5 mkr
• Konstgräsersättning							3 mkr
• Renovera Överjärva gård
					
2 mkr
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ETT SOLNA
EN STAD MED EN AKTIV
FRITT FRÅN
ARBETSMARKNADSPOLITIK VÅLD
Full sysselsättning är den viktigaste
förutsättningen för ett väl fungerande
samhälle. Det skapas genom ett
livaktigt och framgångsrikt näringsliv
och en proaktiv arbetsmarknadspolitik. Inga, varken ungdomar, äldre
eller personer med funktionsnedsättning ska behöva gå arbetslös.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har en viktig
roll att fylla. Utbildning är vägen för
många till både jobb, företagande och
egen försörjning, särskilt för de som
idag står utanför arbetsmarknaden.
Möjlighet att läsa upp betyg ska
också finnas.

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
olika former för sysselsättning för de
unga som idag inte finns inom vare
sig arbete eller studier.

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.

Fler sommarjobb
Sommarjobb är ofta den första
kontakten med arbetslivet. Vi ger
därför extra medel för att ännu fler
ungdomar ska få sommarjobb.

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.

INGEN ÄLDRE SKA KÄNNA
SIG ENSAM

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. Äldre
människor är särskilt utsatta och löper en större risk för
ensamhet och utanförskap. Vi föreslår att Solna timanställer
gymnasieungdomar för att bidra till den sociala
verksamheten under helger på Solnas äldreboenden.
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Våld i nära relationer är ett allt för
utbrett problem i Sverige, och Solna
är inget undantag. För att motverka
våld i nära relationer krävs både ett
proaktivt förebyggande arbete och ett
välfungerande skyddsnät på plats för
dem som utsätts för våld i hemmet.
För detta ska funka så bra som möjligt
behövs både en stad som tar
problemen på allvar och aktiva
civilsamhällesorganisationer.
Civilsamhällesorganisationerna fyller
en viktig roll då de ofta besitter stor
kunskap och ofta kan vara lättare för
den utsatta att kontakta i det första
steget.
Vi väljer därför att både satsa på
stadens förbyggande arbete mot våld i
nära relationer, samtidigt som vi
stärker stödet till de civilsamhällesorganisationer i Solna som jobbar
med just detta.
Unga i äldreomsorgen
62 procent av de äldre som bor på
äldreboende i Solna besväras av
ensamhet. Regeringen stöttar
pensionärsorganisationer till projekt
för att minska ensamheten. Vi vill
uppmuntra unga som går på
gymnasiet att helgjobba 4 timmar
varannan helg på våra äldreboenden.
Detta för att bryta ensamhet bland
de äldre och för att uppmuntra unga
till att jobba inom äldreomsorgen.
Vi tror fler skulle vilja jobba inom
äldreomsorgen om man fick en bättre
inblick i yrket.
Kompetensutveckling
Personalomsättningen är hög inom
äldreomsorgen. Många äldre anger
att de träffar många olika personer.
Att behålla bra personal är viktigt och
det ökar tryggheten bland de äldre. Vi
vill därför satsa 2 miljoner på
kompetensutveckling inom området
framtidens äldreomsorg. Detta som
ett steg för att öka attraktionen i
yrket.

STOPPA
SLÖSERIET
Vi ser alltjämt att det går att använda
skattemedel mer effektivt. Vi har
ringat in ett antal resurssmarta
åtgärder som går att genomföra i vår
stad. Vi har hittat konkreta områden
där vi gärna gör andra prioriteringar.
Färre utskick
Konkret anser vi inte att det är helt
tidsenligt att kommunen skickar ut en
mängd papperstidningar till alla
hushåll. Det är vare sig miljövänligt
eller befogat. Mer och mer
information går att förmedla digitalt.
Framför allt vill vi ha fokus på att
tillhandahålla viktig information när
behovet finns.
Färre konsultarvoden
Vi tror mycket på ökad effektivitet och
en sund kommunal ekonomi. Vi har
sett exempel på omfattande
konsultkostnader för stadsledningen.
Vi har även sett rapporter som tagits
fram som sedan inte lett till politiska
förslag. Vi nedprioriterar antalet
konsulter och ställer krav på ökad
effektivitet.
Färre avgångsvederlag
Solna löser alltför ofta
personalärenden med
avgångsvederlag. De senaste två åren
har det varit så mycket som 15
miljoner per år. Värt att jämföra med
dagens styre som kallar satsningen på
förskolan på 10 miljoner för historisk.

ETT SOLNA SOM TAR
ANSVAR
Solna har som stad brustit i sin
del av ansvarstagandet för
personer i behov av
integrations- och etableringsinsatser, det blev uppenbart
under hösten 2019. Vi vill att
Solna blir en stad som tar ansvar
för sina medborgare, och inte
lämnar över det ansvaret till
andra, ofta mindre välbärgande,
kommuner i Sveriges glesbygd.
Det har nu gått mer än två år sedan
kommunerna gemensamt fick ansvar
för mottagandet av nya invånare. Inte
sällan handlar det om personer som
flytt från krigsområden.
Redan våren 2016, då det blev
uppenbart att det ställdes krav på
tillfälliga bostäder för att lösa det
akuta bostadsbehovet, väckte vi
förslag om att skapa ett snabbspår för
hyresrätter samt att kommunen kunde
göra avtal med fler fastighetsägare
för att uppnå en bättre integration.
Tyvärr hände inget, utan Solna valde
att utgå från att alla dessa nya
Solnabor skulle kunna få bostad inom
två år. Detta har inte hänt. Flera har
hittat en bostad, men många har
hänvisats till de orter i Sverige som
har ett överskott på bostäder. Ofta är
detta i Norrlands glesbygd. I orter
som har en mycket tuff
arbetsmarknad. Menar man allvar
med arbetslinjen går det inte att
skicka hemlösa solnabor till andra
kommuner och fira med tårta för att

Solna har en låg andel invånare som
uppbär ekonomiskt bistånd. Utan
Solna måste ta sitt ansvar. Solna har
en fantastiskt bra arbetsmarknad och
här erbjuds många attraktiva
utbildningar. Chanserna till jobb är
avsevärt bättre här i Solna jämfört
med t.ex. Kramfors.
Det finns fler verktyg att använda
som kommun. Det går till exempel att
erbjuda fler former av
korttidskontrakt. Men det centrala är
att man får avsluta sin utbildning och
att vi jobbar mer aktivt med att få ut
fler i jobb eller företagande. Har man
en egen försörjning är det dessutom
avsevärt mycket lättare att få en
bostad.
Vår vision är att vi vill ha ett Solna
som håller ihop och ett Solna för alla.
För detta krävs politiskt mod. Det
tycker vi saknas nu. Vi tror på att ge
alla människor fler chanser i livet.
Det handlar om ett brett spektrum
av människor. Det kan vara personer
som en längre tid varit sjuka eller
personer som har fastnat i ett
missbruk. För var och en tror vi på
individuella lösningar där kommunen
kan vara en viktig part.

Våra resurssmarta åtgärder i kronor 		

2020

• Minskade politisk utskick till hushåll					
• Färre konsulter & ökad effektivitet					
• Färre avgångsvederlag inom staden					

-1 mkr
-2 mkr
-4 mkr
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Budgeten i siffror
Driftbudget 2020
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Ram 2019
Generell kompensation

tkr
105 985
1 464

Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulterr

-2 000

Färre utskick till hushåll

-1 000

Färre avgångsvederlag

-4 000

Klimatarbete

2 000

Brandförsvaret

34 074

Tillskott val till EU-parlamentet

-1 000

Överfört från byggnadsnämnden

2 597

Avgår interna OH-kostnader

-3 444

Medelreserv

15 000

Ny ram 2020

149 676

Revision
Ram 2019
Generell kompensation
Ny ram 2020

2 777
28
2 805

Byggnadsnämnden
Ram 2019
Generell kompensation

10 032
61

Överfört från tekniska nämnden

363

Kommunantikvarie

500

Mer inkluderande samrådsprocesser

200

Avgår interna OH-kostnader

-1 674

Överfört till kommunstyrelsen

-2 597

Ny ram 2020

6 885

Tekniska nämnden
Ram 2019
Generell kompensation
Satsning lägre p-avgifter helger

30 336
71
2 000

Höjning av p-avgifter för företagsparkeringar

-2 000

Lokaleffektivisering och mindre direktverkande el

-2 000
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Kapitalkostnader
Ramjustering avgiftstaxa

96
-20 000

Kompensation kapitalkostnader

1 200

Överfört till byggnadsnämnden

-363

Avgår interna OH-kostander

-2 876

Ny ram 2020

6 464

Kultur- och fritidsnämnden
Ram 2019
Generell kompensation

148 369
1 484

Vintersportfestival

300

Fritidsbank & konstbibliotek

200

Projektbidrag

200

Kulturskola för förskolans elever
Erbjuda en meningsfull fritid
Kapitalkostander idrottsinvesteringar och kulturmiljöer
Avgår interna OH-kostander
Ny ram 2020

1 000
500
38
-3 919
148 172

Skolnämnden
Ram 2019
Ramjustering ny nämndorganisation

1 374 192
-506 295

Volymberäknad kompensation

24 170

Fler pedagoger i skolan. Speciallärare och tvålärarsystem

15 000

Ungdomsmottagningen
Kapitalkostnad av skolupprustning och utemiljöer
Avgår interna OH-kostander
Ny ram 2020

1 000
191
-20 167
888 091

Barn- och förskolenämnden
Ram 2019 ny nämndorganisation
Volymberäknad kompensation
Max 15 barn på 3 pedagoger i förskolan
Kapitalkostnad bygga fler förskolor
Ny ram 2020

506 295
8 887
35 000
383
550 565

Kompetensnämnden
Ram 2019
Volymberäknad kompensation

40 629
704

Vuxenutbildningen

3 000

Sommarjobb för unga

1 100

Företagshubb i Solna stadshus

-1 000
13

Avgår interna OH-kostander
Ny ram 2020

-747
43 686

Socialnämnden
Ram 2019
Volymberäknad kompensation
Förebyggande arbete - våld i nära relationer
Stöd till förebyggande arbete (föreningar)
Avgår interna OH-kostander
Ny ram 2020

233 023
414
1 000
100
-5 008
229 529

Familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg
Ram 2019
Volymberäknad kompensation
Ny ram 2020

4 376
64
4 440

Omvårdnadsnämnden
Ram 2019
Volymberäknad kompensation

920 488
13 750

Kompetensutveckling mot en framtida äldreomsorg

2 000

Minskad ensamhet bland äldre med unga i omsorgen

1 000

Avgår interna OH-kostander
Ny ram 2020

-7 581
929 657

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ram 2019
Generell kompensation
Kommunal skötsel stadens naturreservat

11 726
117
1 000

Luftmätningsstation

300

Kapitalkostander för klimatfond

193

Avgår interna OH-kostander
Ny ram 2020
Summa Socialdemokraternas budgetförslag
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-1 028
12 308
2 972 278

Driftbudget 2020-2022
- sammanställning totalt för styrelse och nämnder
(S) ram 2020 (tkr) (S) ram 2021 (tkr)

(S) ram 2022 (tkr)

-149 675

-150 853

-153 062

Revision

-2 805

-2 833

-2 861

Byggnadsnämnden

-6 886

-6 954

-7 024

Tekniska nämnden

-6 464

-6 263

-6 325

0

0

0

Kultur- och fritidsnämnden

-148 172

-149 908

-151 407

Skolnämnden

-888 091

-912 674

-944 066

Barn- och förskolenämnden

-550 565

-565 717

-588 752

-43 686

-45 301

-46 435

-229 529

-232 949

-237 862

-4 440

-4 503

-4 594

-929 657

-952 614

-980 745

-12 309

-12 439

-12 563

-2 972 277

-3 043 006

-3 135 697

Pensionskostander, interna poster m.m

20 549

33 702

41 636

Verksamheten (intäkter./. kostander)r

-2 951 728

-3 009 305

-3 094 061

-2 951 728

-3 009 305

-3 094 061

-162 655

-169 523

-175 902

0

0

0

-3 114 383

-3 178 827

-3 269 963

3 174 587

3 247 910

3 343 389

39 796

40 918

46 573

100 000

110 000

120 000

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Tekniska nämnden: Affärsverksamhet

Kompetensnämnden
Socialnämnden
Familjerättsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Summa (tkr)

Resultatbudget 2020 (mkr)
Verksamheten (intäkter ./. kostander)
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostander

Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning
Finansiella intäkter och kostander

Årets resultat

15

Investeringsbudget 2020
Investeringsbudget per nämnd

2020

2021

2022

15 000

10 000

10 000

400

400

400

15 400

10 400

10 400

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

100

100

100

Summa

100

100

100

Fastighet löpande verksamhet

110 000

126 600

126 600

Stadsmiljö löpande verksamhet

30 600

31 000

31 000

Cykelinfrastruktur

15 000

10 000

10 000

Bättre vattenkvalitet

2 000

0

0

Utemiljö lekplats

3 000

1 000

1 000

Trafikåtgärder

5 000

5 000

5 000

Elstolpar

1 000

1 000

1 000

Summa

166 600

174 600

174 600

4 500

4 500

4 500

200

200

200

Multiidrottshall Vasalund

0

0

15 000

Konst- och konserthall

0

0

25 000

Överjärva gård

2 000

2 000

1 000

Konstgräsersättning

3 000

0

0

Summa

9 700

6 700

45 700

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

5 000

5 000

5 000

Upprustning ikl matlagningskök

10 000

10 000

10 000

Ny skola

0

0

75 000

Summa

15 000

15 000

90 000

Kommunstyrelsen
Digitalisering/välfärdsteknik - stadsövergripande
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.
Summa
Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Utveckling idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Konstverksamhet

Skolnämnden
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Barn- och förskolenämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

1 000

1 000

1 000

Nya förskolor och upprustning inkl matlagningskök

20 000

20 000

20 000

Utemiljö förskolor

1 000

1 000

1 000

22 000

22 000

22 000

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

100

100

100

Summa

100

100

100

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

200

200

200

Summa

200

200

200

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

100

100

100

Summa

100

100

100

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

2 300

1 500

1 500

Summa

2 300

1500

1 500

100

100

100

Klimatfond med inriktning på energieffektivisering

5 000

0

0

Summa

5 100

100

100

236 600

230 800

344 800

Summa
Kompetensnämnden

Socialnämnden

Familjerättsnämnden

Omvårdnadsnämnden

Miljöskyddsnämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder

Summa (S) investeringsbudget
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2020.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
•

fastställa utdebitering för 2020 till 17:28 per skattekrona,

•

fastställa verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 enligt förslaget,

•

fastställa vision, övergripande mål, nämndmål samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2020 enligt
förslaget,

•

fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder
för 2020 enligt förslaget

•

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 2020 redovisar verksamhetsoch budgetuppföljningar till kommunfullmäktige,

•

uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar i jämförelse med
beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2019,

•

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

•

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 14 december 2019:
•

anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2020:
•

anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov,

•

anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätärenden,

•

anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för planavgifter,

•

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

•

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

•

anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad timavgift för offentlig kontroll av livsmedel.
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Finansiella mål

									2020 		
Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå.
(År 2019: 17,12 per skattekrona) 					
Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl
ska år 2020 minst uppgå till 100 mkr.
(År 2019: budgeterat resultat 90 mkr) 					
Nettoinvesteringar ska inte överstiga
1 200 mkr över en rullande femårsperiod.
(År 2019: 1 150 mkr) 							

2021 		

2022

17,28 		

17,28 		

17,28

100 		

110 		

120

1 200 		

1 200 		

1 200

Mål och uppdrag utifrån stadens vision
I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal nämndmål
för respektive nämnd, uppdrag och ekonomiska ramar. Visionen och de övergripande målen ger uttryck för en
politisk viljeinriktning för stadens framtida utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande
prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.
Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas varje
år utifrån respektive nämnds utmaningar.
Uppföljning av de övergripande målen, nämndmålen och uppdragen sker med hjälp av nyckeltal/mått och
beskrivningar av aktiviteter.

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.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom
välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda
i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera
kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi
tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna
identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande
arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska
vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina
förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett
naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.
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Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska
alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndernas mål, uppdrag och ramar
I detta avsnitt beskrivs nämndernas ansvarsområden, nämndmål samt ekonomiska ramar. Nämndmålen pekar ut
kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nytt
får 2020 är att det för varje nämndmål finns mått och nyckeltal angivna, som tillsammans med beskrivningar av
genomförda aktiviteter, kommer att användas vid uppföljningen av nämndmålen. Under 2020 kommer arbetet med
att utveckla måtten och nyckeltalen att fortsätta för att skapa förutsättningar för en bra uppföljning. Ett särskilt fokus
kommer att ligga på att utveckla lämpliga mått och nyckeltal för att mäta nämndmålen för tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har också
ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om näringspolitik
samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden,
överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. Under 2019 har två nya
beredningar inrättats; miljö- och demokratiberedning samt exploaterings- och fastighetsberedning. Nämndmålen för
kommunstyrelsen utgörs av stadens fyra övergripande mål.

Nämndmål

•

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

•

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

•

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

•

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

Nämnduppdrag

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljningen

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg,
skola och förskola behöver utvecklas till år 2025 för att möta de kommande välfärdsbehoven.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en stadsövergripande strategi för att
i högre grad laga mat inom våra verksamheter. Hur gör man detta kostnadseffektivt och med hög kvalitet på maten
som serveras.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram en trafikplan för
stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån den kommande klimatstrategin.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och
användarvänlig felanmälan.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder aktualisera genomförandeprogrammet
för cykelplanen, som beaktar den utbyggnad som kommer att ske inom både exploaterings- och
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investeringsverksamheten.
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 aktualisera grönplanen
och ta fram ett genomförandeprogram.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av skol- och
fritidslokaler för föreningslivet.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda miljözoner för tunga lastbilar.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Region Stockholm åtgärda hinder längs med Frösundaleden
så att busstrafik och övrig trafik kommer fram och inte bygger onödiga köer.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur vi kan öka andelen hyresrätter på kort och lång sikt samt se hur vi
kan hitta bättre lösningar med alla tänkbara verktyg för att skapa en långsiktigt hållbart mottagande av nyanlända.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftram för kommunstyrelsen 2020 är 149,7 mkr. Föreslagen investeringsram för kommunstyrelsen 2020
är 15,4 mkr.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion,
kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska
byggnadsnämnden bl.a. verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.
Nämndmål

•

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

•

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

•

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och
företagare.

Nämnduppdrag

•

Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftram för byggnadsnämnden 2020 är 6,9 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 0,1 mkr.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar
såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs medgivande från
kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållning som
staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.

Nämndmål

•

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

•

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.
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•

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och
företagare.

Nämnduppdrag

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska
avfallsmängden och öka återvinningen.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och
användarvänlig felanmälan.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet,
funktion och kvalitet.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för underhåll och kommunala vägar och gator

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att förbättra gång- och cykelvägar för att minska konfliktytorna

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att peka ut lämpliga ställen för placering av laddstolpar i våra stadsdelar i syfte att
stimulera fler att äga en el- eller hybdridbil

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftram för tekniska nämnden 2020 är 6,5 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 166,6 mkr. Föreslagen
driftram för tekniska nämndens affärsverksamhet 2020 är 0,0 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens verksamhet
finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek samt kulturskola.
Bidrag till föreningar och anläggningar och lokaler för idrotts- och motionsverksamheten tillhandahålls. Mötesplatser
erbjuder aktiviteter för ungdomar.
Nämndmål

•

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

•

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-, idrotts- och
föreningsliv.

Nämnduppdrag

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att följa upp effekterna för unga i Solna hur senare öppettider på våra
fritidsanläggningar har påverkat de unga mellan 10-12 år.

•

Kultur - och fritidsnämnden tillsätter en utredning för att utreda möjligheterna för en höstfest

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftram för kultur- och fritidsnämnden 2020 är 148,2 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 9,7 mkr
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Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning
tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller genom att
föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för
ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske
vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också
ungdomsmottagningen.
Nämndmål

•

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller
yrkeslivet.

•

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Nämnduppdrag

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla undervisningen med stöd av digitala
verktyg i syfte att förbättra kunskapsresultaten.

•

Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling och
karriärvägar inom förskola och skola.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftram för skolnämnden 2020 är 888,1 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 15,0 mkr.

Barn- och förskolenämnden

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek
och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskoleenheter eller
genom att föräldrar väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi.

Nämndmål

•

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

•

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Nämnduppdrag

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för målupppföljning

•

Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling och
karriärvägar inom förskola och skola.

Drift- och investeringsram

Föreslagen driftram för barn- och förskolenämnden 2020 är 550,6 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 22,0 mkr.

Kompetensnämnden

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända
enligt bosättningslagen.

Nämndmål

•

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.
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•

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

Nämnduppdrag
•

Kompetensnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning

Drifts- och investeringsram
Föreslagen driftram för kompetensnämnden 2020 är 43,7 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 0,1 mkr.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller behandling,
så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också för att personer med
psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i samhället. Nämnden har ansvar för
myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL).
Nämndmål
•

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

Nämnduppdrag
•

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning.

Drifts- och investeringsram
Föreslagen driftram för socialnämnden 2020 är 229,5 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 0,2 mkr.

Familjerättsnämnden

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar och ansvarar för
frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den
gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god kvalitet.
Nämndmål
•

Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov
och rättigheter.

Drifts- och investeringsram
Föreslagen driftram för familjerättsnämnden 2020 är 4,4 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 0,1 mkr.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ansvarsområdet
omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns
boende, omsorg och service i ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området m.m.
Nämndmål
•

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande.

•

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
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•

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro.

•

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Nämnduppdrag
•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning.

Drifts- och investeringsram
Föreslagen driftram för omvårdnadsnämnden 2020 är 929,7 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 2,3 mkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av
tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är även kommunstyrelsen
behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden vid utvecklingen av avfallsfrågorna i staden.
Nämndmål

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens
verksamhetsområde.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda
solnabor och företagare.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Nämnduppdrag

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för måluppföljning

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020 är 12,3 mkr. Föreslagen investeringsram 2020 är 5,1 mkr

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin
ekonomi m.m. kan få hjälp med detta av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas
förmögenheter. Nämndmål Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga
ska kunna känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på lokal
nivå. Valnämnden ansvarar bl.a. för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, identifiera vallokaler,
samt rekrytera och utbilda valförrättare.

Övriga förutsättningar

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal nämndmål för
respektive nämnd, uppdrag, ekonomiska ramar samt finansiella mål. Därutöver ingår även nedanstående områden i
stadens styrning av styrelse och nämnder.

Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete
och det strategiska miljöarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella
frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget
inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.
Det internationella arbetet ska huvudsakligen användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling.
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Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra
och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella utbytet är även ett verktyg för att rusta barn och
ungdomar för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.
Målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 stämmer överens med stadens mål. I arbetet med att uppnå och utvärdera
målen ska strategin beaktas. På detta sätt bidrar Solna stad till att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.
Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla
medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Likabehandlingsarbetet ska vara en del av verksamhets- och
kvalitetsutvecklingen.
Stadens strategiska miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med fokus på områdena
hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyn konkretiseras genom ett antal
övergripande strategidokument som miljöstrategi, klimatstrategi och dagvattenstrategi. Det strategiska miljöarbetet är
en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.
Kvalitetsarbete

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndmål samt den av kommunfullmäktige antagna
kvalitetspolicyn och strategin, ska styrelse och nämnder arbeta med att utarbeta åtaganden med åtföljande
kvalitetsdeklarationer för sina tjänster, som beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden.
Utifrån kvalitetsdeklarationerna kan medborgaren/brukaren sedan ta ställning till hur verksamheten fungerar och
engagera sig för att förbättra den.
Åtagandena med åtföljande kvalitetsdeklarationer är en naturlig del av stadens styr- och uppföljningssystem och
ska därför harmonisera med nämndernas årliga verksamhetsplan och budget. Deklarationerna hjälper staden att
systematiskt arbeta med kvalitetsutveckling av stadens finansierade verksamhet.
Intern kontroll

Styrelse och nämnder ska, som en del av verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, arbeta med sin interna kontroll
samt genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och ta fram en plan för intern kontroll. Framtagen internkontrollplan
med tillhörande analys ingår som obligatorisk del i respektive nämnds verksamhetsplan och budget. Genomförande av
risk- och väsentlighetsanalys, upprättande av plan för intern kontroll och återrapportering ska genomföras i enlighet
med reglemente och anvisning för intern kontroll.
Konkurrensutsättning
Solna stads inriktning är att verksamhet ska kunna konkurrensutsättas för att eftersträva kvalitetsutveckling och
kostnadseffektivitet i de av staden finansierade verksamheterna.
Respektive nämnd ska, i samband med verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet
av upphandlingar och konkurrensutsättning samt ta fram en konkurrensplan. Framtagen konkurrensplan ingår
som en obligatorisk del i nämndens verksamhetsplan och budget. Av nämndens konkurrensplan ska framgå vilka
befintliga avtal som ska upphandlas på nytt. Dessutom ska nya upphandlingsbehov framgå. Utifrån nämndernas
konkurrensplaner identifierar kommunstyrelsen, genom stadsledningsförvaltningen, stadens gemensamma
upphandlings- och inköpsbehov.
I nämndernas planeringsprocess ingår även att planera för uppföljning av befintliga avtal. Avtalsuppföljning ska ske i
enlighet med stadens riktlinjer för upphandling och inköp samt anvisningar för avtals- och entreprenaduppföljning.
Övriga ekonomiska styrregler
Nämnderna ska följa de anvisningar för budgetarbetet samt uppföljning och utvärdering som tas fram av
stadsledningsförvaltningen. Av anvisningarna framgår de tidsfrister som gäller för inlämning av material och uppgifter
i budgetprocessen och vid verksamhets- och budgetuppföljning.
Nämnderna ansvarar för att förvaltningschefen styr och följer verksamhetens mål, omfattning, kvalitet, uppföljning/
utvärdering och ekonomiska resurser. Detsamma gäller för upphandlad verksamhet.
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Nämnderna har ett decentraliserat ekonomiskt ansvar och styrs av de ekonomiska ramar som fastställs av
kommunfullmäktige. Tilläggsanslag medges inte på driftbudgeten under löpande budgetår. Respektive nämnd beslutar
om fördelning mellan olika typer av kostnader och tar hänsyn till förväntade kostnadsökningar vid upprättandet
av verksamhetsbudgeten. Om förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa
verksamheten inom ram. Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder.
Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen.
Vid indexuppräkning i avtal med leverantörer, ska indexuppräkningen följa den långsiktiga kostnadsutveckling
som gäller för stadens verksamheter i övrigt, dvs. den årliga uppräkning av nämndernas ramar som beslutas av
kommunfullmäktige. Nämnden kan inte räkna med kompensation för ökade kostnader utöver detta.
Berörd nämnd ska samråda med kommunstyrelsen om det visar sig att en pågående upphandling indikerar
kostnadsnivåer, som innebär väsentliga omprioriteringar för nämnden.
Större projekt som väsentligt påverkar nämndens verksamhet och som är finansierade av externa intäkter (exempelvis
EU- eller statsbidrag), ska innan ansökan och start stämmas av med kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och nämnder samt mellan budgetår.
Kommunstyrelsen kan, om det ekonomiska läget kräver det, besluta om att skjuta fram investeringar och andra utgifter.
Kompensation för driftekonomiska konsekvenser till följd av investeringar beviljas endast om investeringen
motiveras av en volymökning på grund av stadens tillväxt och utbyggnad, som inte kan mötas på annat sätt eller avser
en strukturförändring som är ekonomiskt motiverad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor och större
idrottsanläggningar.
Särskilda avstämningar ska under budgetåret göras med kommunstyrelsen vid eventuella förskjutningar i tiden av
budgeterade större investeringar.
Leasing är ett sätt att finansiera investeringar som ska jämställas med upplåning. Eftersom staden har placerade medel
som kommer att kunna användas för investeringar under överskådlig tid är finansiering via leasing i allmänhet inte ett
ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Upplåning av medel ska enligt stadens finanspolicy beslutas av kommunstyrelsen,
vilket innebär att alla avtal som innehåller leasing också beslutas av kommunstyrelsen.
Externa hyreskontrakt ska, efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott, tecknas av tekniska nämnden
genom tekniska förvaltningen.

27

28

