ETT SOLNA FÖR ALLA
BUDGET 2022

1

Innehåll
En bra start i livet			

				

4

Alla ska klara skolan						5
En trygg ålderdom						6
Rätt till en meningsfull fritid					

7

Ett klimatsmart Solna - för framtiden			

8

Alla ska ha råd att bo i Solna					

10

Här vill vi bygga fler hyresrätter				

11

Alla ska med							12
Budgeten i siffror							13
Förslag till beslut							19

2

ETT SOLNA MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om
behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots
det har satsningarna på skolan under Moderaternas 23
år vid makten i Solna uteblivit. En låg kommunalskatt
har fått gå före satsningar på skolan.
Det är Solnas elever som får betala priset. Det är barnen
som får en otrygg skolgång när skolor läggs ner. Det är
barnens klasser som blir allt större och det är barnen
som drabbas när lärarna är för få för att se varje elev.
Det är barnen som lämnar grundskolan utan godkända
betyg. Det är barnen med bristande skolresultat som
riskerar att dras in i kriminalitet.
Solnas barn förtjänar en barnvänlig politik
För att alla barn ska klara skolan måste det bli slut på
besparingarna och på nedläggningarna. Istället ska vi ha
arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen
spelar roll för lärandet. I denna budget satsar vi kraftigt
på att göra Solna barnvänligt igen. Vi satsar på att
minska barngrupperna i Solnas förskolor, på att anställa
fler lärare i Solnas skolor och på att barn ska ha en
meningsfull fritid. Att prioritera barnen är en
investering i Solnas framtid. Vi föreslår en riktad
skattehöjning på 16 öre som öronmärks till satsningar
på skolan och förskolan. Vi vill att undervisningen
ska anpassas efter varje elevs unika behov och
förutsättningar. Barn som har svårt att nå
kunskapsmålen ska tidigt få stöd. Den svenska modellen
vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men
ingen heller hålls tillbaka. Skattehöjningen motsvarar
64 kronor mer i månaden för den som har en
månadslön på 40 000 kronor. Det tycker vi att barnen
är värda.
En trygg ålderdom
Vi behöver rusta Solnas äldreomsorg ordentligt. För att
tala klarspråk behövs det fler anställda och bättre
arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen.
Förutom de miljoner som den socialdemokratiskt ledda
regeringen ger Solna så skjuter vi till ytterligare pengar
till äldreomsorgen för att kunna anställa fler
medarbetare och satsa på kompetenslyft. Vi kräver också
att heltid införs som norm i hela äldreomsorgen – både
i den kommunala och den privata. Idag arbetar många i
Solnas kommunala äldreomsorg deltid och närmare
en tredjedel är timanställda. Det är oacceptabelt.

Heltidstjänster stärker kvaliteten i verksamheten både
för de äldre och för personalen. Större andel
heltidsanställda ger en ökad kontinuitet. De äldre
möter då färre personer och medarbetarna lär känna
de äldre på ett bättre sätt. Det minskar stressen och
oron för att saker ska hamna mellan stolarna och det
skapar ökad trygghet hos de äldre.
Ett klimatneutralt Solna
Solna behöver arbeta för att motverka
klimatförändringarna. Vårt mål är att Solna stad är
klimatneutralt redan år 2035. För att nå dit satsar vi
på klimatet i vår budget. Vi vill att Solna stad börjar
koldioxidbudgetera för att kartlägga och reducera
utsläppen och vi inför en klimatfond för att påskynda
omställningen. Fler laddstolpar, energieffektiviserting
och en grönare samhällsplanering behövs. Solna stad
behöver även ställa om till en cirkulär ekonomi där det
som produceras nyttjas så länge som det går. Vi måste
tänka framåt och nyskapande för att ta oss an
klimatkrisens utmaningar.
Ordning och reda i ekonomin
Varje skattekrona skall användas effektivt. Vi
finansierar våra reformer dels genom den öronmärkta
skattehöjningen på 16 öre som går oavkortat till skola
och förskola och dels genom besparingar på dyra
konsulter och reklam. Det är inte rimligt att
staden årligen lägger miljonbelopp på köp av dyra
konsultjänster och utköp av personal. Inte heller är
pappersreklam och stora annonstavlor ett tidsenligt
sätt att kommunicera med solnaborna.
Vi lägger en grön budget för Solnas barn och äldre.
Vi bygger framtiden.

Sara Kukka-Salam & Peter Rangwe
Oppositionsråd (S) i Solna
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FÖRSKOLA

EN BRA START I LIVET

Barn som har 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. För det krävs tillräckligt med personal
och mindre barngrupper. Detta 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.
Mindre barngrupper
Barngrupperna i Solnas förskolor tillhör de största i länet.
67 procent av barnen i Solnas förskolor går i för stora
grupper utifrån riktmärkena på 6-12 barn i åldern 1-3 år
och 9-15 barn för åldern 4-5. Solnas stora barngrupper
är oacceptabla för en rik och välmående kommun.
Vissa barngrupper har till och med 20-25 barn. Vi
socialdemokrater kan med vår budgetsatsning minska
barngruppernas storlekar.
Fler pedagoger i Solnas förskolor
Personaltätheten i Solnas förskolor är bland de
lägsta i landet. Det är orimligt om personalen ska ha
förutsättningar att följa förskolans läroplan och se varje
barn. Vårt mål är att ingen pedagog ska ha ansvar för
fler än fem barn.
Bygg fler förskolor
Vi vill bygga fler förskolor och ta flera tomma
förskolelokaler i anspråk så att barngrupperna kan
bli mindre. Vi vill även rusta upp förskolor. Vi vill att
förskolan Pumpan som drabbades av en vattenskada 2020
ska få nya permanenta lokaler på samma plats snarast.
Vi säger nej till långvariga baracklösningar som innebär
mindre lekyta för barnen än före vattenskadan. Vi vill
bygga fler permanenta förskolor istället för de idag
vanligt förekommande barackerna.
Utökad tid på förskolan
Familjesituationer ser olika ut och möjligheten att lämna
sitt barn på förskolan måste anpassas därefter. Vi vill att

barn till föräldralediga och arbetssökande ska ha rätt till 30
timmar, istället för dagens 15 timmar, på förskolan – även
under loven.
Bygg förskolor med tillagningskök
För att barnen ska få en tillvaro i förskolan som främjar
inlärning och lek krävs näringsrik mat. Istället för att
färdiga måltider ska transporteras till förskolan vill vi
socialdemokrater bygga fler förskolor med tillagningskök.
På så vis kan förskolepersonalen se till att maten är nyttig och
välja miljövänliga råvaror. Personalen kan även anpassa maten
till antalet barn som är på plats, vilket innebär att mindre mat
slängs. Transporter undviks, näringsrika råvaror kan väljas
och matsvinnet minskas - det är både klimatsmart och rustar
barnen för en dag av aktivitet och lärande.
Barnvänliga förskolegårdar
Varje förskola ska ha en gård i anslutning till avdelningens
utgång. Vi vill bygga om gårdarna med nivåskillnader, naturlig
skugga och naturnära lekredskap, så att gården genom sin
utformning stimulerar barnens grovmotorik.
Gemensam antagningsprocess
Idag kan beskeden om förskoleplats komma i olika skeden
under antagningsprocessen. Antagningsbeskeden från
privata förskolor kommer ofta innan de kommunalas och
det innebär svårigheter för föräldrar att göra ett välgrundat
val. Det ska vara enkelt att välja förskola och processen ska
vara tydlig. Vi socialdemokrater vill därför ha en gemensam
antagningsprocess för privata och kommunala förskolor.

Förskolans grupper måste ner till 15 barn på tre pedagoger.
Då kan varje barn få den tid och uppmäksamhet som de behöver.
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ALLA SKA KLARA SKOLAN

SKOLA

Föräldrar, lärare och elever har under lång tid larmat om behovet av att sätta skolan i fokus. En av fyra elever lämnar
idag Solnas grundskolor utan godkända betyg i alla ämnen – det är oacceptabelt. Brukarenkäter visar att elever mår
allt sämre i skolan. Eleverna i Solnas skolor förtjänar en skolgång med god kvalitet. Med nuvarande låga lärartäthet,
bristande stöd till elever med särskilda behov och ständiga skolnedläggningar erbjuds de inte det. Vi socialdemokrater
vill göra en kraftfull satsning för att lyfta Solnas skolor och vända den negativa utvecklingen. Vårt Skollyft Solna består
av en serie reformer som hakar i varandra och som alla syftar till att vända den nedåtgående spiralen. Undervisningen
ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar – alla ska ges möjligheten att klara skolan och nå sin fulla
potential.
Ett slut på skolnedläggningarna
Skolnedläggningarna i Solna har varit
många det senaste decenniet
– i genomsnitt har en skola lagts ner
vartannat år. Det skapar oro, osäkerhet
och svårigheter i planeringen för elever,
föräldrar och skolledning. Vi
socialdemokrater vill ha ett stopp på
nedläggningarna. Vi vill återöppna
Skytteholmsskolans mellan- och
högstadium och göra en långsiktig plan
för stabilitet i de kommunala skolorna
i Solna.
Fler lärare ger ökad studiero
Arbetsro i klassrummet och att alla
lärare 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.
Mer pengar till skolor med elever
med behov av särskilt stöd
Elevers förutsättningar ser olika ut
och vissa behöver mer stöd och hjälp.
Skolor som har elever med behov av
särskilt stöd behöver mer resurser för
att se till att dessa behov tillgodoses.
Vi vill därför utreda möjligheten att
använda strukturbeloppet för att
kompensera skolor med många elever i
behov av särskilt stöd.

Ökat stöd till barn med särskilda
behov
Elever som behöver särskilt stöd och
anpassningar ska få det tidigt och i
klassrummet. Alla elever ska
regelbundet följas upp i förhållande till
kunskapskraven så att ingen hamnar
efter. Därför behövs fler speciallärare
och utökat stöd till dessa elever - alla
barn ska ges förutsättningarna för
att klara sin skolgång. Att klara sin
skolgång är en viktig skyddsfaktor
mot att dras in i kriminalitet eller i
framtiden drabbas av arbetslöshet.
Max 25 elever per klass
Med små klasser ges lärarna
möjligheten att se varje elev och ge dem
den tid och uppmärksamhet som de
behöver för att klara sin skolgång. Vi
socialdemokrater har som målsättning
att ha max 25 elever i klasserna.
Bra skolgårdar för aktivitet och lek
Barn behöver röra på sig och ta
ordentliga raster för att inlärningen
under lektionstid ska bli så god som
möjligt. Vi socialdemokrater vill se till
att skolgårdarna vid Solnas kommunala
skolor bjuder in till lek och aktivitet.
Vi säger nej till alla planer på att bygga
bostäder på Tallbackaskolans tomt.

Kommunala skolor i Hagalund
och Järvastaden
Solna är en växande kommun och
befolkningssammansättningen förändras.
Med ett ökat antal barnfamiljer i
kommunen växer också behovet av skolor
runtom i Solna. Vi socialdemokrater
planerar för framtidens Solna och vill på
sikt bygga nya kommunala skolor i
Järvastaden och i Hagalund.
Rusta, utveckla och bevara
Solnas elever och lärare är viktiga. Det
måste de även få känna i sin vardag. Vi vill
därför satsa på att rusta upp skolmiljöerna
så att den fysiska arbetsmiljön främjar
inlärning, blir funktionell och fräsch.
Fler pedagoger på fritidshemmen
Idag är det alldeles för låg personaltäthet
på Solnas fritidshem. Fritidshemmet har
i uppdrag att genom sin undervisning
stimulera elevernas utveckling och lärande
och därigenom komplettera grundskolan.
För det krävs fler fritidshemslärare. Det
skulle ge en ökad trygghet för barnen och
en större möjlighet att erbjuda barnen en
meningsfull fritid.
Skolmat i egen regi
Barn som äter en näringsrik lunch
koncentrerar sig bättre i skolan. För att
göra maten mer hälsosam, minska
matsvinnet och underlätta uppföljningen
av kvaliteten på maten vill vi att Solna stad
tar över skolmaten i egen regi.
Den färdiglagade maten transporteras då
inte en ytterligare gång, vilket innebär en
klimatvinst.

Fler lärare skapar en bra studiemiljö och ökar möjligheten att
fånga upp elever som har behov av särskilt stöd.
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ÄLDREOMSORG

EN TRYGG ÅLDERDOM

Dagens äldre har lagt grunden till vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi
idag är friskare och lever längre än någonsin. De har rätt till en trygg ålderdom och en äldreomsorg med hög kvalitet.
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 politikerna ta ett större ansvar.
Solna är en rik kommun och har alla möjligheter att ha en välfärd i hög klass. Undersökningar av äldreomsorgen och
hemtjänsten visar dock att kommunen placerar sig långt ifrån toppen. Det är oacceptabelt. Solnas äldre förtjänar
bättre.
Mer personal
Mer personal i äldreomsorgen innebär
högre kvalitet. Personalen behöver
då inte stressa med sina sysslor och
göromål, utan får möjligheten att
ta sig mer tid för varje boende eller
hemtjänsttagare.
Heltid som norm
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen
vill vi att heltid införs som norm
i hela äldreomsorgen – både i den
kommunala och privata. Idag
arbetar många i Solnas kommunala
äldreomsorg deltid och en tredjedel är
timanställda. Heltidstjänster stärker
kvaliteten i verksamheten både för de
äldre och för personalen. Det ger en
ökad kontinuitet, de äldre möter färre
personer och personalen lär känna de
äldre på ett bättre sätt. Det minskar
oro och stress över att saker ska
hamna mellan stolarna och det skapar
trygghet hos de äldre.

Tak på max 10 procent timanställda
Idag är en tredjedel av de anställda
timanställda i Solnas kommunala
äldreomsorg. Det innebär sämre
arbetsvillkor och en otrygg anställning
för personalen. Det skapar även
otrygghet bland de äldre eftersom de
möter många olika personer under
dagen.
Alla ska kunna åldras i sin stadsdel
Vi socialdemokrater vill att det ska
vara möjligt att bo hela livet i alla
Solnas stadsdelar - från barnsben till
ålderdom. Därför behöver det finnas
ett vård- och omsorgsboende i samtliga
kommundelar. Vi vill därför öppna
vård- och omsorgsboenden i Hagalund
och Bagartorp.
Hanteringen av Berga är oacceptabel
Efter vårdskandalen på äldreboendet
Berga i Bergshamra, där ett stort antal
äldre gick bort i sviterna av Covid-19,

har kommunen förnyat avtalet med
det ansvariga vårdbolaget. Det är
oacceptabelt.
Unga i äldreomsorgen
Många av de äldre som bor på
äldreboende i Solna anger att
de besväras av ensamhet. Vi
socialdemokrater vill uppmuntra
unga som går på gymnasiet att
helgjobba fyra timmar varannan helg
på våra äldreboenden. Detta för att
motverka ensamhet bland de äldre.
De unga ges samtidigt en inblick
i omsorgsyrket och får en viktig
arbetslivserfarenhet.
Utökat anhörigstöd
Anhöriga som tar hand om sina äldre
gör en stor insats. De behöver få stöd
och hjälp i utmanande situationer.
Vi socialdemokrater vill därför ha ett
utökat anhörigstöd som är lätt att ta
del av och använda sig av.

Äldreomsorgen behöver fler heltidsanställda med bra villkor. Vi vill ha
ett maxtak på antalet timanställda och införa heltid som norm.
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KULTUR & FRITID

RÄTT TILL EN MENINGSFULL FRITID

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt
att unga ges möjligheten till en meningsfull fritid. Vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår
bättre och presterar bättre i skolan. Därför ska barn ges goda möjligheter att engagera sig i fritidsaktiviteter som
skapar gemenskap, deltagande och sammanhang.
Bildkonstbibliotek
Bildkonst är ett värdefullt inslag i vardagen, men alla har
inte råd att köpa egen konst. Solna kommun äger en gedigen
konstsamling som till stora delar ligger magasinerad. Vi
vill därför starta en verksamhet där man kan låna hem
konstverken. På så vis får fler möjligheten att njuta av konst
i sitt hem.
Lek och rörelse utomhus
Utegym har blivit ett populärt inslag i stadsmiljöer och vi
socialdemokrater vill utöka antalet utegym i Solna.
Vi vill även rusta upp lekplatser så att de bjuder in till lek
och aktivitet.
Rusta upp och använd Bergmarkska villan
Den anrika Bergmarkska villan i Hagalund har under lång
tid förfallit på grund av bristande underhåll. Samtidigt
saknar föreningslivet lokaler för sin verksamhet. Vi
socialdemokrater vill rusta upp villan och hyra ut den till
föreningslivet. Istället för att fördärvas kan villan
nyttjas, vilket därtill skapar rörelse och liv i området.
Satsningar på idrotten
Idrott är viktigt för både hälsa och gemenskap. Vi
socialdemokrater vill därför bygga fler fotbollsplaner, rusta
upp befintliga idrottsplatser och omvandla den gamla
simhallen i Vasalund till en multiidrottshall för Solna
gymnasium och stadens föreningsliv.
Bevara ladugården på Överjärva gård
Den snart 200 år gamla ladugården på Överjärva gård
är rivningshotad. Att riva ladugården är inte att ta vara
på Solnas kulturhistoria. Vi socialdemokrater vill bevara
ladugården, rusta upp den och öppna ett museum om
statarkvinnornas historia där.

Mer resurser till kulturskolan Kulturskolan erbjuder
idag Solnas unga ett brett utbud av kurser i dans, musik,
bild och teater. Den är väldigt populär, men alla Solnas
barn och unga får inte en plats. Det är viktigt att utveckla
Kulturskolan för att möta dagens och morgondagens behov
hos Solnas barn och ungdomar.
Uthyrning av tomma lokaler
Idag står flera lokaler tomma i Solna, trots att det finns goda
möjligheter att hyra ut dem till föreningar och verksamheter
som är i behov av det. Vi socialdemokrater vill se till att
lokaler inte står oanvända utan möjliggöra för solnaborna att
nyttja dem.
Tillfälligt stöd till föreningslivet under pandemin
Föreningslivet har drabbats hårt av pandemin. Vi vill
kartlägga pandemins effekter för föreningslivet. Med
kartläggningen som grund vill vi tillfälligt ge föreningarna
mer resurser för att de ska kunna fortsätta erbjuda
solnaborna kulturella och idrottsliga upplevelser.
Fler mötesplatser för unga
Det är viktigt att unga hittar ett sammanhang och får en
meningsfull fritid för att undvika att de hamnar i destruktiva
beteenden. Vi socialdemokrater vill skapa fler mötesplatser
för unga.
Konst- och konserthall på Slaktarbacken
Solna är en av få kommuner i Stockholms län som varken
har kulturhus eller en musikscen. Vi socialdemokrater vill
därför bygga en konst- och konserthall på Slaktarbacken.

Vi vill erbjuda mer idrott och kultur till solnaborna. Vi vill utöka
antalet utegym, fotbollsplaner och utveckla Kulturskolan.
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KLIMAT, MILJÖ & TRAFIK

ETT KLIMATSMART SOLNA – FÖR FRAMTIDEN
Socialdemokraternas vision är att Solna ska vara en klimatneutral kommun år 2035. För att nå dit måste Solna ställa
om. Vi måste komma till rätta med biltrafiken, som idag genererar de största territoriella utsläppen i kommunen. Vi
måste också förändra byggnationen i kommunen och satsa på att ställa om till en cirkulär ekonomi med mer återbruk
och återvinning. För att nå de nationella klimatmålen måste kommunen satsa på att värna våra naturområden och
bevara den biologiska mångfalden. Det är politikens uppgift att möjliggöra för solnaborna att agera miljövänligt.
Alternativen till miljöskadliga beteenden ska vara lättillgängliga, välfungerande och attraktiva – det ska vara lätt att
göra klimatsmarta val.
En cirkulär omställning
Övergången till en cirkulär ekonomi
är en förutsättning om vi vill rädda
planeten. Målet med cirkulär ekonomi
är att nyttja allt som tillverkas så länge
som det går. När sakerna är förbrukade
ska så mycket som möjligt återanvändas
och återvinnas. Socialdemokraterna vill
satsa på avfallshanteringen genom att
tillgodose närhet och tillgång till
sop- och återvinningsstationer.

Premiera hållbar byggnation
För att premiera hållbart byggande
vill vi ställa krav på att byggaktörerna
redovisar sin klimatpåverkan ur
ett livscykelperspektiv. Innovativa
lösningar med låg klimatpåverkan i
ett livscykelperspektiv ska premieras
vid urval av vilket projekt som ska
genomföras. Ett tak på mängden
koldioxidutsläpp per producerad
kvadratmeter för en byggnad ska ställas.

Inför koldioxidbudgetering
Klimatkrisen är global, men utsläppen
sker lokalt. Vi vill därför införa
en koldioxidbudget i Solna. Flera
kommuner i Sverige har redan infört
en koldioxidbudget och det är ett bra
verktyg för att se och på sikt minska
utsläppen i kommunen. EU har beslutat
att införa en koldioxidbudget för att
analysera unionens utsläpp. Detta bör
även göras lokalt, här i Solna.

Bygg fler hus i trä
Hus med massiv trästomme har hälften
så stor klimatpåverkan som hus i betong.
Vi socialdemokrater har som målsättning
att minst hälften av alla nya hus som
byggs i kommunen byggs i trä.

Uppföljning av de nationella
miljömålen
Sverige har flera nationella miljömål
som behöver uppfyllas för att vi ska
kunna stoppa klimatförändringarna.
De berör samtliga natur-, miljö- och
klimatområden. Vi socialdemokrater vill
att det kontinuerligt sker en uppföljning
av Solna kommuns verksamhet för att
säkerställa att arbetet sker i linje med
målen.
Bygg inte i Solnas grönområden utöka istället underhållet
Vi värnar om Solnas natur och
miljö. Byggnationen i kommunen
ska hänvisas till områden med låga
ekologiska värden, såsom redan
hårdgjord mark. Vi vill inte att det
byggs i Nationalstadsparken och vi vill
säkerställa att ingen bostadsbyggnation
sker längs kommunens stränder. Vi vill
även utöka underhållet och skötseln av
naturreservaten och parkerna i Solna.
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Elektrifiera bilismen
För att påskynda omställningen till
eldrivna fordon måste Solna stad ta
ansvar för utbyggnaden av laddstolpar.
Vi socialdemokrater vill möjliggöra
uthyrning av gatumark till företag
som vill installera laddstolpar och
stärka stödet till fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar att installera
laddmöjligheter på sin mark. Vi vill
att det skapas minst en laddgata i varje
stadsdel – det ska gå att ladda bilen i hela
Solna. Vi vill även att alla stadens egna
fordon ska nyttja förnybara drivmedel.
Fler bilpooler i Solna
En genomsnittlig bil står parkerad
23 av dygnets 24 timmar. För att
minska den totala mängden bilar
måste den befintliga fordonsflottan
utnyttjas effektivare genom fler
delningstjänster. För att påskynda
denna omställning måste Solna stad
upplåta mark för fossilfria bilpoolsbilar.
Vi socialdemokrater vill även att de
kommunägda bilarna ska ingå i en
bilpool där solnaborna kan använda
dem när de inte används av
förvaltningen. Det är ett praktiskt,

miljövänligt och ekonomiskt sätt att
använda de bilar som redan finns, istället
för att de är stillastående.
Höjda avgifter för arbetsplatsparkering
Vi behöver minska trängseln på våra
gator och förbättra luftkvaliteten. Fler
behöver åka kollektivt till arbetsplatserna
i Solna och därför vill vi höja avgifterna
för arbetsplatsparkeringar.
Gröna pendlingsincitament
För att minska bilismen måste fler åka
kollektivt. Vi socialdemokrater vill att
Solna Stad ska utreda möjligheten att
ingå i systemet för trängselskatt. Vi vill
även att staden som arbetsgivare utreder
vilka gröna incitament som kan införas
för att öka andelen kommunanställda
som åker miljövänligt till jobbet.
Bättre och cykelvägar
Vi Socialdemokrater vill se
cykelfrämjande åtgärder och att bristerna
i cykellederna byggs bort. Vi vill se till
att cykelvägarna är sammanhängande
och minska konfliktytor mellan olika
trafikslag. Vi vill även att cykelgarage
och hyrcyklar ska finnas i anknytning till
viktiga kollektivtrafiksnoder. Satsningar
på en utbyggd cykelinfrastruktur
gynnar flera områden. Det ger en bättre
folkhälsa och mindre bilträngsel då fler
kan välja cykeln som transportmedel.
Biokol
Biokol tillverkas av lokalt växtavfall
från trädgårdar. Biokolsproduktion
skapar ett kretslopp som ger tillbaka till
naturen genom att det binder koldioxid,
håller gräs och växter grönare längre
och renar dagvatten. I Solna utgör
stadens tre naturreservat tillsammans
med Nationalstadsparken en tredjedel
av kommunens yta. Potentialen att
utvinna biokol från överblivet växtavfall
är därför stor. Vi socialdemokrater vill
att kommunen påbörjar insamling

KLIMAT, MILJÖ & TRAFIK
av trädgårds- och parkavfall för
biokolsproduktion.
Motverka gifter i miljön
För att säkerställa rena sjöar, hav och
dricksvatten behöver användningen
av miljö- och hälsofarliga kemikalier
upphöra. För att reducera användningen
är det viktigt att kommunen identifierar
farliga kemikalier för att därefter
utesluta dessa ur verksamheten. Vi vill
att Solna stad tar fram en kemikalieplan
och att nyttjandet av miljö- och
hälsofarliga kemikalier inom den
offentliga verksamheten upphör.
Solel
Den snabbast växande formen av
elproduktion kommer från solceller.
Att installationen av solceller växer så
snabbt som den gör beror dock inte
bara på att det är det klimatsmartaste
sättet att producera el idag – det är
också det billigaste. Vi socialdemokrater
vill främja solceller vid byggnation och
renovering samt verka för att Signalisten
sätter upp solceller på sina byggnader.
Vi vill även att Solna Stad ska installera
solceller på kommunala byggnader där
så är möjligt.
Biologisk mångfald i
samhällsplaneringen
Att verka för biologisk mångfald
handlar inte enbart om skydd och
begränsningar, utan också om att ta
vara på de processer som kan gynna
människan. Ett exempel på det är
ekosystemtjänster. Det handlar om det
vi får gratis av naturen: växter som gör
att luften blir ren, buskar som dämpar
buller, små organismer som tar bort
gifter ur vattnet och stadsgräsmattor
som renar regn- och snövatten. Vi
vill att Solna ska ta hänsyn till den
positiva betydelsen av ekosystemtjänster
vid samhällsplanering och att
ekosystemstjänster ska kartläggas vid
byggnation. Vi vill även att
natur-, miljö- och friluftsorganisationer
inkluderas i samhällsplanering som
berör naturområden i kommunen.

Bättre dagvattenhantering
Alltför ofta når förorenat dagvatten
sjöar. För att säkerställa ett renat
dagvatten behöver ekosystemtjänster
planteras där dagvatten samlas
upp. Vi socialdemokrater vill att
samtliga dagvattenbrunnar och
avrinningsområden ska planeras i
relation till ekosystemtjänster och
att Solna Stads dagvattenstrategi
kompletteras med en handlingsplan.
Höj båtbryggorna för att förbättra
sjöbotten
Skuggor från småbåtbryggor påverkar
sjöbotten och djurlivet negativt. Vi
vill därför ersätta Solnas flytande
småbåtsbryggor med pålade bryggor
som möjliggör för större ljusinsläpp
under bryggan.
Gynna pollinerare
Pollinering är inte enbart viktigt för att
upprätthålla och sprida arter, utan också
för människans livsmedelsförsörjning.
Insekter som pollinerar spelar därför en
betydelsefull roll. Vi socialdemokrater
vill att Solna ska säkerställa att en
lämplig andel kommunala gräsytor, som
ängar och blommande mark, bevaras.
Vi vill även att Solna ska sköta om
kommunala planteringar med hänsyn
till pollinatörer och att man beaktar
pollinatörer vid byggnationsbeslut och
stadsplanering.
Ökad insamling av matavfall för
biogasproduktion
Människan slänger stora mängder
matavfall. Det finns goda möjligheter
att producera biogas från avfallet
– något som till och med minskar
klimatpåverkan. Vi vill att Solna stad
ska växla upp sitt arbete så att samtliga
hushåll separerar matavfall.

Bättre mat, ett reducerat matsvinn
och ekologisk mat
För att minska matsvinnet och slöseriet
med resurser behöver Solna stads
verksamheter fler tillagningskök. Vi
vill att kommunen ska mäta andelen
insamlat matavfall i kommunens
förskolor och skolor. Vi vill att
kommunen reducerar matsvinnet i
stadens egna verksamheter och i de
verksamheter där maten är upphandlad
med 50 procent fram till 2025. Vi
vill att kommunens verksamheter ska
servera mat med låg klimatpåverkan och
reducera köttkonsumtionen till förmån
för växtbaserade alternativ. Vi vill att
Solna stad ställer krav på djurskydd,
hållbart fiske och ekologisk mat vid
upphandlingar.
En reducerad plastkonsumtion
Plast påverkar både klimat, miljö och
människors hälsa negativt. Vi vill
att plasthaltiga engångsartiklar ska
förbjudas i kommunens verksamhet,
om de ej motiveras av hygienskäl. Vi
vill också säkerställa att Solnas förskolor
är giftfria – både från kemikalier och
plaster.
Klimatfond
Omställningen till ett hållbart samhälle
måste ske nu. Därför vill vi att
kommunen inför en klimatfond med
resurser som går till energieffektivisering
och en grön omställning. Det ska vara
möjligt för kommunala verksamheter
att ansöka om medel för projekt som
bidrar till att minska kommunens
negativa klimatpåverkan.

Vårt mål är att Solna ska vara klimatneutralt redan år 2035. För att
nå dit måste kommunen börja ställa om till en cirkulär ekonomi.
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BOSTAD

ALLA SKA HA RÅD ATT BO I SOLNA
Solna växer, men upplåtelseformerna för bostäderna förblir oförändrade. I Solna är nybyggnationen av hyresrätter
sedan länge eftersatt och närmare 90 procent av all nybyggnation det senaste decenniet har varit bostadsrätter. Att
personer med låga inkomster därför inte kan bo i Solna förstärker den ekonomiska segregationen som redan råder i
Stockholmsregionen. Detta påverkar även tryggheten i olika områden. Trygghet skapas av sammanhållning och tillit
mellan oss människor. Den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. De senaste tjugo åren har skillnaderna mellan
Solnas stadsdelar vuxit. När ojämlikheten mellan stadsdelar växer skapas motsättningar och därigenom otrygghet. Det
är därför viktigt med stadsdelar som främjar jämlikhet och ett sätt att nå dit är att bygga blandade bostadsformer, både
hyres- och bostadsrätter.
Istället för att stå över tio år i bostadskö, vilket krävs för att få en hyresrätt i Solna, innebär fler hyresrätter med
överkomlig hyra även att unga får bättre möjligheter att flytta hemifrån. Det eﬀektivaste sättet att hindra unga
människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra
på fritiden, ett första jobb och en möjlighet att flytta hemifrån. Det skapar självständighet och framtidstro. Vår vision
är att Solna ska vara socialt hållbart och en kommun där alla har råd att bo. Vår målsättning är därför att hälften av alla
bostäder i Solna ska vara hyresrätter. Vi vill bygga ett Solna för alla.
500 hyresrätter i Solna årligen
Endast cirka 10 procent av bostäderna som byggts i Solna det
senaste decenniet har varit hyresrätter. Vi socialdemokrater
vill att Solna ska vara en levande stad med olika boendeformer
och där alla har råd att bo. Vi vill bygga 500 hyresrätter i
Solna varje år och införa ett snabbspår för nybyggnation av
hyresrätter för att processen ska gå snabbare.
Bostadsgaranti för unga
Det är svårt att få en bostad som ung. Det är oacceptabelt. Vi
socialdemokrater vill införa en bostadsgaranti för unga – alla
unga i Solna ska ha ett förstahandskontrakt på en hyresrätt
innan de har fyllt 26 år.
Mer boendeinflytande vid renoveringar
Stamrenoveringar kan leda till att hyresgäster tvingas flytta
från sin lägenhet till följd av kraftigt höjda hyror. Vi vill att
de boende ska ha större inflytande över sin boendesituation.
För oss är det en självklarhet att de boende ska få välja mellan
olika standarder i samband med Signalistens renoveringar.
Levande stadsdelar ger ett tryggare Solna
Vi socialdemokrater vill att hela Solna ska leva. Det ska
finnas god kommunal service och levande centrum i varje
kommundel. Det ska inte spela någon roll i vilken av Solnas
stadsdelar ett barn växer upp i. I varje stadsdel ska det finnas

en bra skola, ett aktivt föreningsliv och en meningsfull
fritidssysselsättning. Det är dock tydligt att otryggheten
vuxit i de stadsdelar som upplevt de största kommunala
nedläggningarna. Hagalund är den stadsdel i Solna som sett
flest nedläggningar av kommunal verksamhet och det är också
där otryggheten vuxit. Vi vill därför göra stora satsningar på
att få ett levande Hagalund igen. Vi vill bl.a. modernisera
centrum, öppna nya föreningslokaler, förbättra skötseln och
bygga en ny skola i området.
Bättre samrådsprocesser
När Solna växer är det viktigt att medborgarna få vara
med i planeringen. Vi vill att fler perspektiv ska beaktas
och vill därför jobba med att skapa mer inkluderande
samrådsprocesser.
Cirkulära flöden i byggindustrin
En tredjedel av Sveriges årliga avfall generas från byggoch anläggningssektorn. Det finns dock stor potential att
återanvända och återvinna avfallet. För att säkerställa cirkulära
flöden behöver Solna ställa högre krav på byggmaterialet vid
nybyggnation. Fler byggnader behöver underhållas istället
för att rivas. Vi vill att Solna ska sträva efter att nå 100
procent cirkulär materialhantering vid nya byggprojekt inom
kommunen.

Vi vill bygga 500 hyresrätter varje år.
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HÄR VILL VI BYGGA FLER HYRESRÄTTER
Det är dags att bygga fler hyresrätter i Solna. Vårt mål är att det ska byggas 500 hyresrätter per
år. Vår bostadspolitik riktar in sig på att bygga ett Solna för alla – där unga kan flytta hemifrån
och att det ska vara möjligt att bo kvar i Solna. Kartan visar några platser där vi vill bygga fler
hyresrätter.

STUDENTBOSTÄDER
I BERGSHAMRA
JÄRVASTADEN

HYRESRÄTTER
I BAGARTORP

T Bergshamra

A

BERGSHAMR

Ulriksdal
station

FRÖSUNDA

T Näckrosen

ARENASTADEN

HYRESRÄTTER PÅ NYA
T-BANEUPPGÅNGEN VID DALVÄGEN

Solna
station

RÅSUNDA

HAGALUND

HYRESRÄTTER PÅ
GRÄNSGATAN

HYRESRÄTTER FÖR UNGA OCH
KULTURKVARTER I HAGALUND

T Solna C

HYRESRÄTTER VID SLAKTARBACKEN
I SOLNA CENTRUM

SKYTTEHOLM

Solna

T strand
T Huvudsta

HUVUDSTA

INGENTING
Västra

T Skogen
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ARBETE & SOCIALT ANSVAR

ALLA SKA MED
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. Solna behöver därför göra det
enkelt att etablera sig på arbetsmarknaden genom att skapa ökade möjligheter för vuxenutbildning och omskolning så
att fler kommer ut i jobb.
Människor som befinner sig i utsatta situationer behöver mycket stöd från sin kommun. Det kan handla om att ta sig ur
ett missbruk, en våldsam relation eller etablera sig på arbetsmarknaden. Näringslivet, Arbetsförmedlingen och ideella
föreningar utför ett stort jobb, men Solna stad måste bidra desto mer. Det är kommunens ansvar att dessa människor får
chansen att komma på fötter igen – ingen människa ska lämnas efter.
Sommarjobbsgaranti
Sommarjobb är ett bra sätt för unga att
få en första erfarenhet av arbetslivet och
få prova på olika yrken. Det öppnar upp
ungas ögon för nya karriärmöjligheter,
exempelvis inom offentlig sektor. Vi
socialdemokrater vill därför att alla unga
i Solna ska garanteras sommarjobb.
Fler platser i vuxenutbildningen
För att alla människor ska få en chans
på arbetsmarknaden behövs möjligheten
att utbilda och omskola sig. Det ska vara
enkelt att komplettera sina betyg eller
ta kompletterande kurser även i vuxen
ålder. Kanske vill man plugga upp sina
betyg från gymnasiet, kanske behöver
man specifika kurser för att komma in
på en högskoleutbildning eller så vill
man omskola sig för att starta ett eget
företag – oavsett orsak ska man få
möjligheten att utbilda sig. Vi
socialdemokrater har målsättningen att
kommunen ska erbjuda en platsgaranti i
vuxenutbildningen.
Företagshubb i stadshuset
I Solnas stadshus står många kontor
tomma – helt i onödan. Samtidigt
har små företag svårt att hitta
kontorsutrymme till rimliga priser.
Vi vill hyra ut de tomma lokalerna och
skapa en företagshubb i Solnas stadshus.

Reformera 2-årsregeln
Idag står majoriteten av kommunens
modulbostäder för mottagande av
nyanlända tomma. Trots det får
nyanlända personer bo i dessa bostäder
i Solna i endast två år. Efter den tiden
måste de flytta, oavsett om de har kort
tid kvar på påbörjade studier eller om
det finns barn i familjen. Det betyder
att till och med barnfamiljer kan stå
utan hem och trygghet på grund av en
stelbent 2-årsregel. Det överensstämmer
inte med barnens bästa. Vi
socialdemokrater vill att kommunen
utformar ett system som möjliggör för
barn att få trygghet under en längre
period och att personer ska få möjlighet
att bo kvar i modulbostäderna under
hela studietiden.
Förtur i bostadskön för våldsutsatta
Människor som blivit utsatta för våld
befinner sig i en riskfylld situation. För
att de ska kunna ta sig ur den behöver
de få möjligheten till en bostad snabbt.
Vi socialdemokrater vill därför
möjliggöra för våldsutsatta att få förtur i
bostadskön.
Förebyggande arbete mot våld i nära
relationer
Våld i nära relationer är ett
samhällsproblem som vi måste få bukt
med. Vi vill att Solna ska arbeta med

förebyggande åtgärder och insatser för
att undvika att människor hamnar i
sådana utsatta situationer.
Utökat föreningsstöd
De ideella krafterna gör ett gediget jobb
för de socialt utsatta i Solna. Vi
socialdemokrater vill därför se ett
närmare samarbete mellan det
ideella och det offentliga samt
utöka föreningsstödet för
ideellt-offentligt-partnerskap på flera
områden.
Satsningar på personer långt ifrån
arbetsmarknaden
Pandemin har fått stora konsekvenser
för arbetsmarknaden och många har
blivit arbetslösa, trots omfattande
insatser från statligt håll. För de
personer som redan innan pandemin
stod långt ifrån arbetsmarknaden är
utmaningarna att komma tillbaka i
arbete stora. Vi socialdemokrater vill
därför genomföra extra satsningar på
den gruppen.
Förlängda öppettider på Östervägens
Aktivitetshus
Östervägens Aktivitetshus har stor
betydelse för många som lever i isolering
och ensamhet. Vi socialdemokrater
vill utöka antalet timmar som
aktivitetshuset är öppet.

Inför en platsgaranti på vuxenutbildningen så att
alla kan rustas för de jobb som finns.
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BUDGETEN i SIFFROR

Dr ift budget 2022022
2 (t kr ) (tkr)
Driftbudget

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Ram 2021
Generell kompensation

123052
1084

Brandförsvaret

34931

Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden

-2000

Avgår utökad medelsreserv
Bättre personalpolitik i staden - färre konsulter och utköp

-28000
-7000

Moderniserad medborgarkommunikation (färre pappersutskick,
gatureklam och pappersfakturor)

-1000

Utökad taxa företagsparkeringar

-2500

Medelsreserv

5000

Ny ram 2022

123567

Revision
Ram 2021
Generell kompensation
Utökad granskning
Ny ram 2022

1608
8
1200
2816

Byggnadsnämnden
Ram 2021
Generell kompensation
Överfört ledningsrätter kommunstyrelsen

5769
39
2000

Kommunantikvarie

500

Bättre medborgardialog vid större byggprojekt

100

Ny ram 2022

8408

Tekniska nämnden
Ram 2021

16341

Generell kompensation

77

Avgår tillfälliga tillskott

-1000

Förbättrad luftkvalité

1000

Förstärkta skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens
naturreservat
Etablering fossilfria bilpooler samt kommunal bilpool

1000
-100

Utökad skötsel stadsmiljö inkl lekplatser

2000

Lokaleffektivisering och uthyrning av tomma lokaler

-500

Kompensation kapitalkostnader

6347

Kompensation ökade kapitalkostnader trafik, trygghet &
stadsmiljö
Ny ram 2022

300
25465
13

stadsmiljö
Ny ram 2022

300
25465

Kultur- och fritidsnämnden
Ram 2021
Generell kompensation
Kompensation kapitalkostnader

146569
733
1050

Förstärkning av det kommunala aktivitetsansvaret KAA

400

Konstbibliotek och fritidsbank

100

Tillfälligt stöd föreningar pga pandemin

100

Fler elevplatser på kulturskolan

500

Fler mötesplatser för unga
Kompensation kapitalkostnad idrottsinvesteringar
Ny ram 2022

1000
100
150552

Skolnämnden
Ram 2021

932729

Volymberäknad kompensation

19965

Fler lärare och mindre klasser
Kompensation kapitalkostnad skolupprustning inkl tillagningsskök

55000
300

Avgår tillfälliga tillskott

-2750

Ny ram 2022

1005244

Barn- och förskolenämnden
Ram 2021
Volymberäknad kompensation
Max 15 barn på 3 pedagoger i förskolan
Kompensation kapitalkostnad nya förskolor samt upprustning inkl
tillagningskök
Avgår tillfälliga tillskott
Ny ram 2022

520554
4886
27500
300
-4250
548990

Kompetensnämnden
Ram 2021
Volymberäknad kompensation
Vuxenutbildningen
Sommarjobb för unga
Företagshubb i stadshuset
Ny ram 2022

41047
514
1000
1000
-1000
42561

Socialnämnden
Ram 2021

229829

Volymberäknad kompensation

2372

Ramjustering försörjningsstöd

-6000

Förebyggande arbete mot våld i nära relationer
Utökat föreningsstöd och utvecklat ideellt-offentligt-partnerskap
Ny ram 2022
Familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg
Ram 2021
14
Volymberäknad kompensation

1000
100
227301

4487
49

Utökat föreningsstöd och utvecklat ideellt-offentligt-partnerskap
Ny ram 2022
Familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg
Ram 2021
Volymberäknad kompensation
Ny ram 2022

100
227301

4487
49
4536

Omvårdnadsnämnden
Ram 2021

933882

Volymberäknad kompensation

-13152

Avgår tillfälliga tillskott

-10500

Höjd kvalitet genom personalförstärkning och förbättrade
arbetsvillkor inom äldreomsorgen, hemtjänst och LSS
Motverka ofrivillig ensamhet genom att anställa unga i
äldreomsorgen
Anhörigstöd
Ny ram 2022

16400
1000
100
927730

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ram 2021
Generell kompensation

10573
53

Arbete för att säkerställa att kommunen uppnår de nationella
miljökvalitetsmålen

300

Arbete för att ställa om kommunen till en cirkulär verksamhet

700

Kapitalkostnader klimatfond

100

Ny ram 2022

Summa Socialdemokraternas budgetförslag

11726

3 078 896

15

Driftbudget 2022-2024
Sammanställning för styrelse och nämnder (tkr)

2022
-123
-2
-8
-25
-150
-1 005
-548
-42
-227
-4
-927
-11

Summa (tkr)

-3 078 894

-3 114 361

-3 169 625

-26 096

-25 876

-26 196

-3 104 991

-3 140 238

-3 195 821

-3 105
-195
0
-3 300

-3 140
-205
0
-3 345

-3 196
-215
0
-3 410

3 335
59

3 376
64

3 438
67

95

95

95

Verksamheten (intäkter./.kostnader)

-125
-2
-8
-25
-151
-1 018
-555
-42
-229
-4
-938
-11

197
824
547
884
293
039
909
920
140
571
258
779

2024

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Revision
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Skolnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kompetensnämnden
Socialnämnden
Familjerättsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Pensionskostnader, interna poster m.m.

566
816
408
465
551
244
990
561
301
535
730
726

2023

-126
-2
-8
-26
-152
-1 037
-566
-43
-231
-4
-957
-11

853
832
587
003
039
467
817
327
270
619
879
932

Resultatbudget 2022-2024 (mkr)
Verksamheten (intäkter./.kostnader)
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning
Finansiella intäkter och kostnader
Årets resultat
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Investeringsbudget 2022-2024
Investeringsbudet per nämnd
Investeringar (tkr)

2022

2023

2024

5 000
400
5 400

5 000
400
5 400

5 000
400
5 400

100
100

100
100

100
100

110 000
30 600
25 000
2 000
2 000
5 000
5 000
2 000
181 600

110 000
30 600
20 000

110 000
31 000
20 000

3 000
2 000
165 600

3 000
2 000
166 000

4 000

4 000

4 000

Upprustning idrottsplatser, konstgräs mm
Konstverksamhet
Multisporthall Vasalund
Överjärva gård
Summa

1 000
200
0
5 000
10 200

1 000
200
0
2 000
7 200

1 000
200
15 000
1 000
21 200

Skolnämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Skolupprustning inkl matlagningskök
Ny skola
Summa

5 000
20 000
0
25 000

5 000
20 000
0
25 000

5 000
20 000
300 000
325 000

1 000
30 000

1 000
30 000

1 000
30 000

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

Byggnadsnämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Summa

Tekniska nämnden
Fastighet löpande verksamhet
Stadsmiljö löpande verksamhet
Cykelinfrastruktur
Förbättra vattenkvalitet
Trygghetsåtgärder i stadsmiljö
Återplantering stadsmiljön
Lekplatser och utomhusgym
Trafikåtgärder
Summa

Kultur- och fritidsnämnden
Utveckling idrottsplatser, kapitalinventarier,
arbetsmiljöåtgärder mm

Barn- och förskolenämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Nya förskolor och upprustning inkl. tillagningskök
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Barn- och förskolenämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Nya förskolor och upprustning inkl. tillagningskök
Nya förskolor och upprustning inkl. tillagningskök
Utemiljö förskolor
Utemiljö förskolor
Summa
Summa

1 000
1 000
30 000
30 000
1 000
1 000
32 000
32 000

1 000
1 000
30 000
30 000
1 000
1 000
32 000
32 000

1 000
1 000
30 000
30 000
1 000
1 000
32 000
32 000

Kompetensnämnden
Kompetensnämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
arbetsmiljöåtgärder
Kapitalinventarier,
Summa
Summa

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

Socialnämnden
Socialnämnden
Kapitalinventarier,
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
arbetsmiljöåtgärder
Summa

200
200

200
200
200
200

200
200

Familjrättsnämnden
Familjerättsnämnden
Kapitalinventarier,
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
arbetsmiljöåtgärder
Summa
Summa

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder
Summa
Summa

1 500
1 500
1 500
1 500

1 500
1 500
1 500
1 500

1 500
1 500
1 500
1 500

Miljöskyddsnämden
Miljö- och hälsoskyddsnämden
Kapitalinventarier,
arbetsmiljöåtgärder
Kapitalinventarier,
arbetsmiljöåtgärder
Klimatfond
Klimatfond
Summa
Summa

100
100
5 000
000
55100
5 100

100
100
5 000
5
000
5 100
5 100

100
100
5 000
5
000
5 100
5 100

261 300
188300
300
261

242 300
158300
300
242

556 700
158700
300
556

Summa (S) investeringsbudget
Alliansens
Summa (S)investeringsbudget
investeringsbudget
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

fastställa utdebitering för 2022 till 17:28 per skattekrona,

•

fastställa verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 enligt förslaget ovan,

•

fastställa vision, övergripande mål, nämndmål samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för
2022 enligt förslaget,

•

fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och
nämnder för 2022 enligt förslaget,

•

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

•

anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget,

•

uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar i
jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2021,

•

uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera 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,

•

uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- och
budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december
(årsredovisning),

•

uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2022 och för
budgetarbetet 2023 med inriktning för 2024-2025.

•

aktualisera stadens finanspolicy, förändringarna består av redaktionella uppdateringar med anledning
av ändrad paragrafnumrering i kommunallagen samt att finansrapporteringen samordnas med
uppföljningen av stadens verksamhetsplan och budget, det vill säga per 30 april, 31 augusti och 31
december.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2022:
•
•
•
•
•
•

anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,
anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet,
anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats,
anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,
anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll,
anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken,
strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden.
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Finansiella mål och förutsättningar
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner
föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2022-2024.
2022

2023

2024

17,28

17,28

17,28

•

Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2021: 17,12
per skattekrona)

•

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska minst uppgå till
95 mkr (År 2021: budgeterat resultat 100 mkr).

95

95

95

•

Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 200 mkr över en rullande
femårsperiod (År 2021: 1 200 mkr).

1200

1200

1200

Därutöver gäller följande förutsättningar:
• Internräntan föreslås för år 2022 att vara 1,0 procent.
• Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 0,5 procent till
år 2022, i enlighet med uppräkningen av de generella ramarna. Utöver uppräkning görs justering vid
väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgästanpassningar med mera.
• Investeringen i en ny simhall bedöms kunna hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns
därför avsatta i investeringsbudgeten.
• Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de nybyggnadsprojekt
som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen kommer att kunna ske inom
exploateringsverksamheten och därför finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten.

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.
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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.
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 och uppdrag
I detta avsnitt beskrivs nämndernas ansvarsområden och nämndmål. Nämndmålen pekar ut
kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.
Nämnderna får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

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, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och
fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt
pensionärsrådet.
Nämndmålen för kommunstyrelsen utgörs av stadens fyra övergripande mål.
•

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.
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Nämnduppdrag
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram lokala riktlinjer för
Solnas förskole- och skolgårdar i syfte att uppfylla Boverkets riktlinjer på området.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser påbörja
en renovering av ladugården på Överjärva gård.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder påböra omvandlingen av
Vasalunds simhall, med intilliggande Vasalundshallen och markområde, till en multiidrottsarena.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter samt vilka som kan hyras ut.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för
funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter
genom att underlätta tillgång till handlingar via webben.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som
anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med berörda nämnder se över hur Solna kan öka andelen hyresrätter på kort och lång sikt samt utreda hur en bostadsgaranti för ungdomar kan införas.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Signalisten påbörja planeringen för ett nytt
vård- och omvårdnadsboende samt trygghetsboende i Haglund.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda incitament för att öka andelen hållbara arbetsresor för
anställda i Solna stad.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa koldioxidbudgetering i Solnas nämnder.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov,
byggnadsinspektion, kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska
byggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.
Nämndmål
•
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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 fastställa mått för nämndmålen.

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 avfallsverksamhet 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.

•

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

Nämnduppdrag
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen
för Igelbäckens och Råstasjöns naturreservat.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för
funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.

•

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 platser för arrendering av mark för placering
av laddstolpar i stadsdelarna.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxor för företagsparkeringar samt se över parkeringsplatsernas användning så att stadens besöks- och företagsparkeringsplatser omvandlas till boendeparkering på kvällstid.
23

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samarbete med skolnämnden, barn- och förskolenämnden
samt omvårdnadsnämnden ta fram ett system för mätning och reducering av matavfall.

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 samt 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
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utöka utbudet av mötesplatser för unga i Solna.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att starta en verksamhet för utlåning av stadens
magasinerade konst.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att uppföra en konst- och
konserthall på Slaktarbacken.

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 egna grundskoleverksamheter
eller genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi.
Nämnden ansvarar även för gymnasiet 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
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•

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 ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas
kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö.

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas
kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för NPF-säkring av Solnas skolor.

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att öka elevers rörelse under skoldagen.

•

Skolnämnden får i uppdrag att forma ett lärarnätverk för likvärdig och rättssäker betygssättning.

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för all personal för att stärka kunskapen
om särskilt begåvade barn.

•

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt systematiskt kvalitetsarbete som tar till vara på personalens erfarenheter och löpande redovisar detta till nämnden.

•

Skolnämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur strukturbeloppet i högre grad kan användas för att kompensera de skolor som har många elever i behov av särskilt stöd.

•

Skolnämnden får i uppdrag att återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium.

•

Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att ta över skolmaten i egen regi.

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
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

•

Barn- och förskolenämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett system för en gememsam
antagningsprocess för kommunala och privata förskoleverksamheter.
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•

Barn- och förskolenämnden får i uppdrag att utöka vistelsetiden på förskolan för föräldralediga och
arbetssökandes barn, från nuvarande 15 timmar till 30 timmar varje vecka, inkluderat lov.

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.

•

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

Nämnduppdrag
•

Kompetensnämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Kompetensnämnden får i uppdrag att etablera en småföretagar-hubb i stadshuset.

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
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•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

•

Socialnämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Socialnämnden får i uppdrag att uppdatera policyn för förebyggande arbete mot droger från 2004

för att vara relevant för dagens målgrupp.
•

Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till införandet av ett kommunövergripande
samarbete för att möjliggöra att våldsutsatta att få ett tryggt och långsiktigt boende.

•

Socialnämnden får i uppdrag att utöka öppettiderna för Östervägens Aktivitetshus.

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.

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
med mera.
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.

•

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 vårdoch omsorgsboende, ska minska.

Nämnduppdrag
•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att minska andelen timanställda och
ofrivilligt deltidsanställda inom äldreomsorgen.

•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att fastställa mått för nämndmålen.

•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att arbeta fram en anhörigpolicy.

•

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ersätta minutscheman med ett
tillitsbaserat arbetssätt inom hemtjänsten.

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.
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Nämnden är även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår
tekniska nämnden med 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 fastställa mått för nämndmålen. Det ska vara möjligt att följa verksamheten i relation till de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att möjliggöra en omställning
av kommunens verksamheter till att bli cirkulära i sin förbrukning av varor och tjänster.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Kommunstyrelsen ta fram en
kommunövergripande kemikalieplan.

•

Miljö och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Kommunstyrelsen ta fram riktlinjer för hur medel i klimatfonden ska kunna användas och sökas.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att
handha sin ekonomi med mera 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 bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och
valdistrikt, identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare.

Ekonomiska styrregler för nämnderna
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.
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.
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Nämnderna ansvarar för att förvaltningschefen styr och följer verksamhetens mål, omfattning, kvalitet,
uppföljning/utvärdering och ekonomiska resurser. Detsamma gäller för upphandlad verksamhet.
Nämnderna har ett decentraliserat ekonomiskt ansvar och styrs av de ekonomiska ramar som fastställs av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter
som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i
form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut.
Nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget i oktober varje år och med
eventuella justeringar i december/januari utifrån kommunfullmäktiges fastställande av de ekonomiska
ramarna i november. Fördelningen sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de
delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. 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, det vill säga den årliga justering 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 stämmas av med kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ramanslag för investeringar. Ej förbrukade investeringsmedel
överförs inte som tilläggsanslag i nästa års budget. Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel
mellan projekt och nämnder. 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.

Övriga förutsättningar
Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete,
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är
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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 användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 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.
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 del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.
Miljö- och klimatarbete 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.
Miljö- och klimatarbetet är en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

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.

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.

Kommunala företag och kommunalförbund

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av
dessa verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten AB och
Norrenergi AB som försörjer stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med
att staden växer, men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala.
Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering.
Signalisten har en stor andel fastigheter, som är i behov av upprustning, vilket tillsammans med planerna
på nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov
med en fortsatt god ekonomi.
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att
tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning
inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy,
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bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.
Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande
information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser gäller särskilda
stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed
även formerna för uppsikt. Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på
stadens uppdrag, upphandlade i konkurrens.
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