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Regeringsprogrammet är Alliansens gemensamma programförklaring för Solna under
mandatperioden 2015–2018. I regeringsprogrammet anger vi våra ambitioner och den
huvudsakliga inriktningen för politiken. Förutsättningarna att förverkliga regeringsprogrammet
påverkas av en rad externa omständigheter som konjunkturen, utjämningssystemet och
huruvida den rödgröna regeringspolitiken hedrar tidigare regeringslöften till
Stockholmsregionen. Regeringsprogrammet blir ändå det ledande styrdokumentet för
stadens nämnder och styrelser som vi årligen avser att följa upp under den kommande
mandatperioden. I de budgetar som årligen kommer att presenteras i kommunfullmäktige,
konkretiseras regeringsprogrammet och där fastslås verksamhetens inriktning för respektive
år.
Inledning
Solna är staden för människor som vill leva med närhet till storstadens puls och samtidigt ha
närhet till natur och grönområden som Nationalstadsparken. Med sitt vattennära läge och
många grönytor är Solna unikt genom att kombinera detta med storstadens liv och rörelse.
I Solna är alla människor välkomna och staden bjuder in till öppenhet och respekt gentemot
alla medborgare oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst. I Solna ska man ges möjlighet
att påverka och komma med synpunkter på stadens verksamhet. Det ska vara enkelt att följa
sitt ärende hos kommunen och få snabb återkoppling vid felanmälan. Bemötandet från
staden ska vara öppet, ödmjukt och tillmötesgående. Även allianspartierna ska vara
tillgängliga för Solnaborna.
Vår ambition är att ytterligare tillgänglighetssäkra staden för alla Solnabor. Solna ska därför,
inom ramen för rådet för funktionshinderfrågor, samverka med såväl egna verksamheter som
externa aktörer i syfte att förebygga och åtgärda brister i tillgänglighet. Stadens
verksamheter ska även ha en hög HBTQ-kompetens och säkerställa likabehandling.
Solna befinner sig i navet av Stockholmsregionen och har under det senaste decenniet
utvecklats i takt med att befolkningen ökat. Bostäder och nya stadsdelar har formats,
infrastrukturen har byggts ut och det lokala näringslivet har i samarbete med staden byggt
Sveriges bästa företagsklimat. Små och stora företag hjälper till att hålla en låg arbetslöshet
bland såväl yngre som äldre och invandrare. Att ha ett bra företagsklimat har inget
egenvärde utan är ett sätt för staden att skapa förutsättningar för att hjälpa unga Solnabor till
arbete, öka stadens attraktionskraft och därmed kunna utveckla staden för både befintliga
och nya Solnabor.
Med den tidigare alliansregeringen har förutsättningar för låg arbetslöshet och en stabil
ekonomi bidragit till Solnas positiva utveckling. Mot den positiva bakgrunden präglas de
kommande fyra åren av ett mer svårbedömt läge. Den nya rödgröna regeringen har aviserat
både direkta skattehöjningar och högre utjämningsskatt, vilket kommer att påverka Solna och
Solnabornas ekonomi. Samtidigt som Förbifarten lagts på is hotas även Bromma flygplats av
nedläggning. Detta kommer att inverka på Solnas förutsättningar och därmed möjligheter att
utveckla den egna välfärden. Staden behöver ta höjd för kostnader kopplade till
omvärldsfaktorer utanför stadens kontroll, exempelvis nya regeringsbeslut.
Välskött ekonomi – grunden till bra service
Solnas ekonomi har under de senaste åren varit stark och välskött. Kloka prioriteringar och
bra avvägningar har gjort att staden kunnat hantera lågkonjunkturen. Trots tuffa

förutsättningar har Solnas verksamhet fungerat bra och inga drastiska åtgärder har behövt
vidtas.
För att värna välfärden ska en ansvarsfull ekonomi och tillräckliga överskottsmål även
fortsättningsvis vara Solnas grund. Ambitionen är att möta Solnabornas behov och önskemål
och tillhandahålla tillräckliga resurser att klara av uppsatta mål och att utveckla
verksamheten. Kärnverksamhet ska prioriteras och resurser frigöras bland annat genom att
minska kostnaderna för administration och lokaler.
För att säkerställa att Solnabornas skattepengar används effektivt ska stadens verksamheter
även jämföras med andra kommuners. De kommuner som klarar av att utföra sin verksamhet
mer effektivt, det vill säga med högre kvalitet till samma eller lägre kostnad, ska få stå modell
för vårt eget arbete. Solna tillhör de mest välskötta kommunerna i Sverige, men det finns
ändå många goda exempel att lära av.
Solna upphandlar en stor andel av den kommunala verksamheten i syfte att stärka kvaliteten
och öka valfriheten. Utgångspunkten vid varje upphandling ska vara att säkerställa en bra
kvalitet. Upphandlingar ska ställa miljökrav och ha hållbarhets- och livscykelperspektiv på
kostnaderna. Samma krav som vi enligt svensk lag ställer på svenska företag ska även
ställas på utländska leverantörer, exempelvis vad gäller djurskydd. Ambitionen är även att
förenkla och förtydliga rutinerna för upphandling så att alla – stora som små – företag kan
konkurrera om uppdragen. Vi arbetar även vidare med att åstadkomma snabbare
handläggning av tillstånd. Tydliga rutiner ska finnas på plats för att säkerställa att
upphandling och avtalsuppföljning fungerar som det ska. Arbetet med att förbättra styrning
och uppföljning av entreprenörer ska fortsätta under mandatperioden för att möjliggöra högre
kvalitet i verksamheterna.
Solnaborna lever i en av världens dyraste storstadsregioner. Det gör att de ekonomiska
marginalerna är små för många. Skatten ska hållas låg genom fler som jobbar och pengar på
rätt saker. Låg skatt ger mer utrymme i människors privatekonomi. Den ökar människors
frihet och egenmakt och förenklar vardagen för många familjer. Därför tycker vi att det är
viktigt att skatten förblir låg.

Jobb och företagande för ökad gemenskap
Människor som jobbar och står på egna ben känner ökad delaktighet i samhället. Jobben är
därför viktiga både för den enskilde och för samhället i stort. Vi vill att alla Solnabor ska vara
med och bidra till vår gemensamma välfärd. När fler ges möjlighet till ett jobb, förbättras
integrationen, sammanhållningen stärks och fler klarar av den egna ekonomin.
Jobben är grunden för att såväl Solna som Sverige ska kunna växa. Fler i arbete ger ökade
skatteintäkter och innebär att vi kan öka kvaliteten i förskolan, skolan, vården och omsorgen
samt skapa förutsättningar för investeringar.
Vi vill att Solna ska växa och att jobben ska bli fler. Det vill vi göra genom att vårda de
företag vi redan har i kommunen, men också genom att medverka till att nya företag och
arbetsplatser startas och etableras i staden.
Med ett bra företagsklimat kan fler unga Solnabor få ett jobb och möjligheterna för olika
samarbeten mellan staden och näringslivet förbättras. Exempelvis är Solnamodellen ett
positivt samarbete mellan stad och näringsliv. Där tar flera Solnaföretag emot praktikanter,
som på så sätt får erfarenhet och kommer i jobb. För många utrikes födda är en första
arbetsplats nyckeln till integration med möjlighet att snabbare lära sig språket. Denna
samverkan med företagen ska vidareutvecklas för att även inriktas på att få fler företag att ta

emot fler ungdomar som praktikanter eller anställda. Vi kommer även att fortsätta och
utveckla det framgångsrika samarbetet med näringslivet för att kunna erbjuda ännu fler
praktikplatser, lärlingstjänster och sommarjobb för ungdomar.
Genom Solnas utvecklingsprojekt som Arenastaden och nya Karolinska
universitetssjukhuset skapas ännu fler möjligheter till en dynamisk arbetsmarknad. Dels inom
KI:s bioteknik/Life science-område, dels inom besöksnäringen i Arenastaden som inte minst
erbjuder unga Solnabor ett första arbete. Dessa kluster behöver utvecklas och fler
samarbeten utvecklas för att på bästa sätt utnyttja de kommunikationer och möjligheter
dessa områden skapar. Med den nya tunnelbaneutbyggnaden som planeras vara klar 2022
kommer båda dessa områden att ge nya möjligheter till fler jobb och en levande stadsmiljö.
För människor som av olika skäl står längre från arbetsmarknaden än andra ska det finnas
stöd i staden. Det handlar om att prioritera insatser för jobb genom bland annat olika
samarbetsformer med näringslivet. Företagen i Solna ska vara en del av samhället och bidra
till att upprätthålla en tydlig arbetslinje. Staden ska vara aktiv med att få Solnabor i arbete
genom de nya jobb som skapas i staden.
Kunskap och lärande
Skolans främsta uppgift är att skapa möjlighet för varje människa att förverkliga sin potential.
Det är den värdering som bör styra skolan. För att det ska vara möjligt krävs att skolan både
förmedlar kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och för livet i stort. Skolan ska främja ett
bildningsideal med utgångspunkt i individens möjligheter att utvecklas och valfrihet ska
prägla verksamheten så att elever och föräldrar ges möjlighet att välja exempelvis skola.
I Solnas skolor har studieresultaten förbättrats de senaste åren. Både meritvärdena och
behörigheten till gymnasiet har ökat. Under mandatperioden ska denna positiva
utvecklingsresa fortsätta. Vi vill vidareutveckla arbetet med att kvalitetssäkra skolor i Solna
för att kunna garantera alla elever en skola med hög kvalitet. Solna kommer att behöva
fortsätta bygga ut skolan och förskolan. Inför höstterminen 2014 öppnade en ny skola i
Ulriksdal och ett av våra första beslut under kommande mandatperiod blir att bygga en ny
skola i Järvastaden. Vi avser även att förbättra verksamheten i övriga Solna, exempelvis att
utveckla Bergshamraskolan.
Alliansen vill dessutom fortsätta den upprustning av förskole- och skolbyggnader som
påbörjades under den förra mandatperioden. I den lokalförsörjningsstrategi som antogs
under våren 2014 anges en långsiktig upprustningsnivå för stadens fastigheter, och den ska
tillämpas under hela mandatperioden. I strategin öronmärks pengar till varje skola för
upprustningar. Lokalernas skick är viktigt för att säkerställa en god arbetsmiljö, där lärare kan
trivas och elever på ett bra sätt ges möjlighet att inhämta kunskap. Även skolmaten är viktig
för elevernas lärande. Andelen ekologisk mat i skolorna har ökat till 30 procent. Ambitionen
är att öka den ytterligare och i så hög grad som möjligt tillaga maten på plats i skolor och
förskolor.
Lärarna och deras roll är avgörande för elevers kunskapsinlärning. Satsningen på lärarna i
Solna behöver därför fortsätta. Vi vill arbeta för att skapa fler karriärtjänster för lärare och
samtidigt sträva efter att skapa en attraktiv arbetsplats som lockar nya och behåller duktiga
och engagerade lärare. Därför är exempelvis lärarnas löner viktiga. Det är viktigt med
välutbildad personal, och Solna ska erbjuda fortbildning och kompetensutveckling av lärare i
exempelvis ledarskap, konflikthantering, likabehandling, pedagogik och i synnerhet det egna
ämnet.
Undervisningstiden spelar också stor roll för att öka elevernas kunskap. Vi vill därför öka
undervisningstiden i matematik och läsförståelse. Den administrativa belastningen på lärarna

behöver minska och IT-stödet förbättras så att lärarnas tid med eleverna ökar. Solna behöver
också säkerställa att eleverna erbjuds en modern arbetsmiljö för sin kunskapsinhämtning och
vår bedömning är därför att stadens skolor behöver uppgradera sin IT-miljö under
mandatperioden för att svara upp till denna ambition.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö med lugn och ro är värdegrundsarbete och tydliga
ordningsregler på varje skola viktigt. Under kommande mandatperiod ska staden se över om
den olovliga frånvaron ökat i Solna och vid behov vidta åtgärder. Det är exempelvis viktigt att
skolorna i Solna fortsatt upprättar ansvarskontrakt och säkerställer en tät dialog mellan elev,
föräldrar och skola, där ansvarsfördelningen är tydlig. Målsättningen är att ha en lugn och
trygg skola, där elever och personal trivs och gemensamt skapar en lyckad skolgång.
Många elever klarar läxorna på egen hand eller med hjälp av föräldrar eller syskon, men det
finns också elever som inte har samma förutsättningar. För just dessa elever är det extra
viktigt med stöd. Vi vill att alla elever vid behov ska ha tillgång till läxhjälp inom exempelvis
den kommunala fritidsverksamheten, och elever som inte når målen ska erbjudas skola
under loven. För att fler elever ska nå målen vill vi se över hur staden på ett bättre sätt kan
tillgodose behovet av tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd.
Ett av vår tids största samhällsproblem är den psykiska ohälsan bland unga. Solna ska
skyndsamt erbjuda stöd och hjälp till elever med behov så att rätt insatser kan ges från
ansvarig instans. Särskild fokus ska även ligga på elevhälsovården under kommande
mandatperiod.
Gymnasieskolan ska erbjuda en möjlighet för alla att utveckla sin egen potential och skapa
en stabil grund att stå på innan arbetsliv eller vidare studier. Eleverna ska erbjudas flera
vägar ut i arbetslivet, oavsett om det handlar om högskoleförberedande eller yrkesinriktade
studier. Utbildning ska kunna genomföras som praktik eller genom lärlingsplatser och det är
viktigt att genom studie- och yrkesvägledning koppla ihop skolan med arbetslivet. Vi kommer
att satsa på entreprenörskap redan i skolan och uppmuntra ungdomar att starta eget. Vår
intention är också att Solna ser över möjligheten till bättre samverkan med högskolor, i
synnerhet Karolinska Institutet.
Barnomsorgen spelar en avgörande roll för våra barns utveckling. Förskolegrupperna får inte
vara för stora, utan ska anpassas efter barnens förutsättningar och behov. Det är särskilt
viktigt att tillgodose de yngre barnens behov av kontinuitet och små barngrupper. Förskolan
ska arbeta på ett sätt som ger barnen tid att känna sig trygga.
Alliansen i Solna kommer att arbeta för mindre barngrupper i förskolan under den kommande
mandatperioden och en strategi ska skyndsamt tas fram i kommunen för hur barngruppernas
storlek ska kunna minska. Ambitionen är att öka antalet förskollärare, men det ska inte stå i
motsättning till målet att minska storleken på barngrupperna. Vår ambition är även att
fortsätta arbeta för minskad sjukfrånvaro inom barnomsorgen.
Valfrihet i barnomsorgen i form av vårdnadsbidrag, tvåfamiljsystem, pedagogisk omsorg,
öppna förskolor och fristående förskolor är viktigt att värna. Solna stad ska därför se över hur
vi kan skapa bättre förutsättningar för olika barnomsorgsformer. Det handlar exempelvis om
att se över vilka krav kommunen ställer på dagbarnvårdares öppettider så att vi inte ställer
upp onödiga krav som tränger ut verksamheten och därmed minskar valfriheten för Solnas
barnfamiljer. Informationen om olika alternativ inom barnomsorgen ska öka och staden ska
också vid behov erbjuda barnomsorg på obekväm tid.
Under den kommande mandatperioden kommer Solna stads fritidsverksamhet att ses över.
Alliansen i Solna är angelägna om att den kommunala fritidsverksamheten erbjuder möjlighet

till läxläsning, och vi vill se över barngruppernas storlek samt möjligheten att låta ideella
föreningar bedriva fritidsklubbsverksamhet.
Värdig omsorg för Solnas äldre – valfrihet och kvalitet
Solnas äldre ska kunna känna sig trygga med att de får en värdig omsorg av god kvalitet,
oavsett om de vistas på ett omvårdnadsboende eller får hjälp i hemmet inom ramen för
hemtjänsten. Alliansen i Solna kommer att slå vakt om och vidareutveckla den valfrihet som
redan finns inom äldreomsorgen. Äldre ska själva fortsatt kunna bestämma var de vill bo och
vem som ska hjälpa till i deras hem.
För att Solnaborna lättare ska kunna välja sin utförare ska de öppna kvalitetsjämförelserna
utvecklas vidare. Det krävs bra kvalitets- och uppföljningssystem för att man som
medborgare ska kunna göra ett aktivt val och för att valfriheten ska kunna stärkas.
Omvårdnadsnämnden har redan i dag sådana system, men vår ambition är att dessa ska
utvecklas ytterligare för att underlätta jämförelser mellan olika aktörer.
Alliansen i Solna vill också stärka valfriheten inom äldreomsorgen genom att utreda
möjligheten att ytterligare anpassa hemtjänsten till individens behov genom att ge ökad
flexibilitet och utforma stödet efter brukarens behov och önskemål.
Trygghet inför det egna åldrandet är viktigt. Därför planeras nu ett trygghetsboende i
Huvudsta, det vill säga ett boende för personer över 70 år som saknar behov av vård- och
omsorgsboende men som ändå önskar boende med gemenskapsutrymmen och nära tillgång
till viss personal. Alliansen i Solna vill under den kommande mandatperioden också
undersöka förutsättningarna för att bygga ytterligare trygghetsboenden i exempelvis centrala
Solna och Bergshamra. Utöver det ställer vi oss positiva till privata aktörer som bygger
bostäder i Solna som är ändamålsenliga också för de äldre som faller utanför ramen för
trygghetsboende eller omvårdnadsboende.
Något annat som ger trygghet inför det egna åldrandet är god information. Alla som har fyllt
80 år ska erbjudas hembesök för att informeras om den omsorg som kommunen erbjuder.
Den äldre ges då också möjlighet att framföra egna önskemål. Det kan exempelvis handla
om önskemål att få leva tillsammans med sin partner, även om omvårdnadsbehoven blir för
stora för att bo kvar hemma. Under den gångna mandatperioden har Alliansen drivit igenom
frågan om äldres rätt att åldras tillsammans. Det innebär att äldre par i Solna har möjlighet
att fortsätta bo tillsammans, trots att endast ena maken har behov av att flytta till vård- och
omsorgsboende.
När det kommer till biståndsbedömning för plats vid särskilt boende ska hög ålder i högre
grad beaktas under kommande mandatperiod. Staden kommer att verka för mer tid för
personalen hos de äldre inom hemtjänsten för att undvika stress och skapa trygghet samt
bättre förutsättningar för ett värdigt bemötande. Promenader, utevistelse och god mat för
ökad livskvalitet på Solnas äldreboenden ska också prioriteras. God mat är ett av livets
glädjeämnen och det förändras inte bara för att man blir äldre. Vi vill därför satsa på måltiden
inom äldreomsorgen och se över hur man på bästa sätt kan utveckla och förbättra den så att
fler ges möjlighet att verkligen njuta av god mat i en trevlig miljö.
Stadens seniorträffar ger Solnas äldre möjlighet att leva ett rikare socialt liv. Förebyggande
arbete som till exempel seniorträffarna leder till att man mår bra, har sociala nätverk att
relatera till, håller sig frisk och därmed kan klara sig själv längre upp i åren. Vi ska även
undersöka möjligheten till samarbete med ideella föreningar och företag för att öka utbudet
av aktiviteter för äldre. Alliansen i Solna anser att fler seniorträffar ska få bedrivas av ideella
organisationer där staden ska ha en stödjande roll. När det etableras trygghetsboenden ska
möjligheten att lokalisera seniorträffar till dessa boendens närområde särskilt beaktas.

Solnas anhörigvårdare utför dagligen fantastiska insatser. Tillvaron för en anhörigvårdare
kan dock vara påfrestande. Stödet till anhörigvårdare ska också därför ses över under den
kommande mandatperioden med fortsatt fokus på att prioritera avlösning i hemmet,
växelvård och samtalsstöd.
Socialt ansvar för samhällets utsatta
Människor i Solna ska så långt möjligt få chansen att stå på egna ben, men då vi är som
svagast ska vi också veta att vi kan få samhällets stöd. Det handlar om socialt ansvar för
samhällets utsatta.
Barn, ungdomar och deras familjer i behov av stöd ska kunna lita på att det finns stöd att få,
exempelvis i form av familjerådgivning. Personer med psykiska funktionshinder ska utifrån
individens behov också erbjudas insatser i form av rådgivning, stöd, behandling och skydd
så att den enskildes potential kan tillvaratas.
Solna har i dag en låg andel invånare som är beroende av försörjningsstöd. För att det
fortsatt ska vara möjligt måste staden fortsätta sitt målmedvetna arbete utifrån
Solnamodellen. Staden ska dessutom fortsätta att erbjuda budget-, hyres- och
skuldrådgivning, och stadens hemlösa ska erbjudas plats på ett akutboende eller härbärge.
Det är också viktigt att fortsätta utveckla stadens ”lågtröskelboenden” och utreda möjligheten
att införa bostad först. Modellen bostad först innebär att hemlösa med missbruksproblematik
redan före behandling ska kunna erbjudas ett hyreskontrakt och därefter frivillig behandling i
hemmet. För att det ska vara möjligt krävs en tillräckligt hög andel sociala lägenheter vid
nybyggnation. Socialförvaltningens uppsökande verksamhet ska prioriteras i syfte att stötta
och erbjuda utsatta människor hjälp.
Det offentliga kan inte lösa alla våra problem, frivillig verksamhet fyller en annan funktion och
når även den som drar sig för kontakter med myndigheter. Alliansen i Solna vill därför
uppmuntra ideellt engagemang för stadens utsatta genom att rikta stadens föreningsstöd till
organisationer som bedriver hjälparbete med fokus på socialt utsatta. Vi vill också uppmuntra
sociala påverkansprojekt på initiativ av medborgare och föreningar. Solna ska kunna
samverka kring sådana projekt och staden ska också kunna fungera som en länk mellan
frivilligorganisationer och volontärer; ett bra exempel är Stockholm stads ”frivilligcenter”.
Några av samhällets mest utsatta personer är de som drabbats av brott. Den som utsatts för
våld i en nära relation måste få snabb hjälp. Vi vill verka för att en ny fristående kvinnojour
kan starta i Solna. Staden ska också förebygga hedersvåld genom ökad information och
kunskap i stadens verksamheter samt genom länets resurscentrum mot hedersvåld.
Alliansen i Solna vill också prioritera anslag till de organisationer som arbetar med
brottsofferstöd, såsom Brottsofferjouren, Stödcentrum och Relationsvåldcentrum och vi
kommer att arbeta för att en brottsofferstödjande person ska finnas placerad på Solna
polisstation, så att den som utsatts för brott tidigt kan få stöd.
Vi vill även att staden liksom flera kommuner i vårt grannskap ska se över möjligheten att
erbjuda avgiftsfri ledsagning även för personer med grav funktionsnedsättning som inte
omfattas av LSS.
Solna en stad för kultur, fritid och evenemang
Kulturellt skapande och konstnärlig frihet underlättar för människor som har nya idéer och vill
pröva nya vägar. Unga och gamla ska ges goda möjligheter att få tillgång till
kulturupplevelser, oavsett om det gäller läsning, konst, historia eller att ta del av intressanta
lokala kulturmiljöer. Solna kulturskola ska även fortsättningsvis erbjuda barn och unga ett bra
utbud av kurser. Genom att flytta Solna kulturskola till Fridhemsskolan får kulturskolan en än

mer central lokalisering i Solna och samtidigt mer tillgängliga lokaler. Lokaliseringen bidrar
också till att förstärka Hagalunds kulturprofil. Alla barn i Solna ska få en introduktion till kultur,
då det är viktigt utifrån ett bildnings- och demokratiperspektiv.
Vi anser att biblioteken är stadens kulturcentrum, som förutom att låna ut böcker ska erbjuda
t.ex. e-böcker och ljudböcker och vara ett ställe dit människor kan söka sig för att se aktuella
utställningar eller lyssna på musik och ta del av andra kulturupplevelser. Inte minst ska
konstverk göras tillgängliga för solnaborna. Biblioteket i Solna centrum och i Bergshamra ska
ha generösa öppettider. Biblioteket i Ulriksdalsskolan är i huvudsak ett skolbibliotek som vi
vill ska göras tillgängligt för allmänheten i större utsträckning.
För att öppna för fler möjligheter att utöka Solnas kulturliv vill vi att den offentliga
finansieringen av kulturen i högre grad kompletteras med andra finansiärer. Vår avsikt är att
under mandatperioden arbeta för att bredda kulturen tillsammans med det lokala näringslivet.
Sponsorskap och andra stöttande insatser ska därför uppmuntras. Vi vet att privata
intressenter ibland kan ha svårt att binda upp för mer permanent finansiering och därför vill vi
även pröva möjligheterna att bilda nya eller utvidga verksamheten i befintliga kulturstiftelser.
Det kulturarv och de kulturhistoriskt intressanta platser som finns i Solnas stadsdelar ska
vårdas och synliggöras för Solnaborna.
Solna har ett rikt föreningsliv och inte minst framgångsrika idrottsföreningar. Det kommunala
stödet till föreningslivet ska ha ett tydligt likabehandlingsfokus och inriktas på barn och
ungdomar. Stödet till idrotts- och fritidsaktiviteter ska präglas av likabehandling oberoende av
om det lockar fler tjejer än killar eller tvärtom och ska även uppmuntra till egna initiativ.
Staden ska ha ett bra samarbete med föreningarna och bidra till att säkerställa att alla
erbjuds en meningsfull fritid. I anläggningar som ägs av Solna ska breddidrott för barn och
unga ha företräde vid fördelning av tider.
På flera ställen deltar föreningarna i skötseln av Solnas idrottsplatser. Vi vill fortsätta att
engagera idrottsrörelsen i detta arbete. I övriga fall ska staden verka för att få en tydlig och
ändamålsenlig förvaltning av alla av staden ägda fastigheter inklusive idrottsanläggningarna.
Det är viktigt att öka förutsättningarna för stadens invånare att ägna sig åt vardagsmotion.
Därför vill vi se över vilka utomhusanläggningar som kan göras om för användning året om i
syfte att ge idrottsföreningar fler bokningsbara tider och allmänheten en ökad tillgänglighet.
Vi vill också att fler utomhusgym iordningsställs i hela Solna. När nya områden byggs ska
den som bygger bidra till att komplettera stadsmiljön med fler platser för spontanidrott och
utomhusgym.
Vi avser att fortsätta utveckla Ulriksdals IP med en tredje isyta. Solna är också i behov av en
simhall och vi har för avsikt att bygget av denna ska påbörjas under mandatperioden. Vi ser
goda möjligheter att genom olika samarbeten dela på kostnaden med andra aktörer och ska
säkerställa att simhallen byggs med ekonomiskt ansvar. En idrottsplats för fotboll ska även
anläggas i norra Solna och vi vill göra fler nedgångna planer till konstgräs exempelvis som
grusplanerna vid Huvudstafältet.
Hela Solna ska ha tillgång till fritids- och ungdomsverksamhet. Det är viktigt att
ungdomsverksamheten utvecklas tillsammans med ungdomarna så att de förblir ett attraktivt
alternativ. Samarbete ska ske mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för att på ett ännu bättre sätt än idag knyta verksamheterna närmare
varandra. Vi vill även se över hur man kan göra offentliga lokaler tillgängliga för föreningar att
använda, exempelvis kan skolorna uppmuntras att erbjuda föreningslivet möteslokaler efter
skoldagens slut.

En del av Solnas attraktivitet ligger också i de evenemang som anordnas i staden. Det gäller
såväl internationella, nationella, regionala som lokala evenemang. Vare sig det handlar om
ett större internationellt eller nationellt evenemang på Friends Arena eller ett mindre
arrangemang på regional eller lokal nivå, så har vi avsikten att underlätta för evenemangen
att komma till stånd. Det ska läggas större kraft på samordning eftersom det är av yttersta
vikt hela staden arbetar i en gemensam riktning. Det ska ske genom aktiv
evenemangssamordning av de frågor som staden har inflytande över, samt genom att
informera Solnaborna om evenemangen. Under den kommande mandatperioden kommer
evenemangsfrågorna att prioriteras.
En växande och grön stad full av liv
Solna är en snabbt växande stad och det är positivt. Många vill bosätta sig hos oss för att
arbeta, studera, bilda familj och på så vis forma sin framtid. Staden ska även fortsatt ta ett
stort ansvar för regionens utveckling och skapa förutsättningar för nya bostäder och
arbetsplatser. Det ställer dock höga krav på medvetna politiska prioriteringar med hållbarhet
som grund.
Solna ska växa hållbart i en takt som staden mäktar med utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt
och socialt perspektiv. Solna ska byggas smart och snyggt och med hänsyn till de som redan
bor här. I dag är det en stor utmaning för många unga att hitta sitt första boende. Därför ska
det i Solna byggas bostäder med olika upplåtelseformer i varierande storlekar.
Staden ska erbjuda god lokal service och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Det ska vara nära
till stadens parker och grönområden och möjligheten att röra sig inom staden ska vara god,
oavsett om du går, cyklar eller åker kollektivt.
Alliansen kommer att initiera en utredning om hur Solnas varumärke skulle kunna stärkas
genom ett bättre utnyttjande av närheten till vatten. Utredningen skall dels titta på
möjligheten att utnyttja Solnas närhet till vatten genom att anlägga strandbad men också
genom strandpromenader, fler bryggor samt genom att öppna upp för restauranger och uteliv
där levande stråk skapas intill vattnet. Ambitionen är att under mandatperioden anlägga
minst ett strandbad på lämplig plats i Solna.
I Solna har olika stadsdelar sina egna karaktärsdrag, medan vägar och järnvägar skapar
barriärer inom kommunen. Det försvårar för framkomligheten och ger en känsla av att de
olika delarna inte hänger samman. Vi vill därför fortsatt lägga fokus på att länka ihop och
utveckla alla delar av Solna för att skapa en bättre och mer sammanhängande stad.
Efter analyser och dialoger med boende och verksamma i Bergshamra och Hagalund under
våren 2014 finns nu förslag framtagna på hur stadsdelarna kan utvecklas. Det handlar om
nya bostäder och arbetsplatser, förskolor, förbättrad service, utvecklad kollektivtrafik samt
förbättringar i stadsmiljön. Med utgångspunkt i de förslag till utvecklingsstrategier som har
tagits fram vill Alliansen i Solna fortsätta utvecklingen av Bergshamra och Hagalund. Dessa
två strategier ska ses som en modell för hur vi vill fortsätta stadsutvecklingen. Stadsdelar
som är tänkbara för liknande satsningar är Bagartorp med Ritorp och närliggande trafikleden
Enköpingsvägen samt Huvudsta/pampas-området.
Även andra intressenter än staden måste vara med och ta ansvar för Solnas utveckling. Det
gäller inte minst exploatörer och andra aktörer, som är med och bygger det framtida och
hållbara Solna. Ett antal företag har redan gått i bräschen och bidragit till Solna stads
medfinansiering av utbyggnaden av tunnelbanan. Under mandatperioden ska flera
samarbeten med denna inriktning utvecklas tillsammans med näringslivet. Målsättningen är
att företagen tillsammans med staden vid exploatering ska vara med och förbättra och
utveckla exempelvis stadens grönområden, anlägga fickparker, infrastruktur samt vara med

och tillskapa sociala lägenheter eller på andra sätt bidra till stadens utveckling. Samarbeten
med näringsliv ska ske på Solnabornas villkor och medge största möjliga insyn.
En snygg och trygg stadsmiljö i Solna
Med ökad stadskänsla kommer ett ännu större behov av att ta tillvara och utveckla Solnas
stadsmiljö så att staden utvecklas för människorna som bor här. Att öka tillgängligheten,
trivseln och skötseln av våra gemensamma ytor är därför prioriterat. Det ska bli renare,
snyggare och tryggare, och Alliansen vill lägga ytterligare vikt vid skötseln av stadsmiljön.
För att bättre svara upp mot Solnas snabba utveckling och Solnabornas krav på stadens
planering och stadsmiljöns skötsel behövs ett tydligare fokus inom stadens politiska
organisation. Alliansen vill därför ändra nämndorganisationen och dela upp
stadsbyggnadsnämnden i två nämnder. Det handlar dels om en byggnadsnämnd, som får i
uppdrag att ansvara för planeringsfrågorna kopplat till stadens utveckling, dels om en teknisk
nämnd, som får ansvar för driften av gata och park samt förvaltningen av stadens fastigheter.
Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Solna. Vi vill därför genomföra en
trygghetssatsning under mandatperioden samtidigt som Trygghetsrådet stärks och får en
mer framträdande roll. I det trygghetsskapande arbetet i staden har Trygghetsrådet redan
idag en viktig samordnande roll såväl internt som externt. Det arbetet behöver förstärkas
under den kommande mandatperioden. Trygghetsrådet ska ges en mer operativ roll och ett
tydligt mandat att driva stadens trygghetsarbete framåt. Det kan exempelvis handla om nya
och förbättrade samarbetsformer med polisen, skolan, fastighetsägare och andra aktörer
eller organisationer som verkar i staden. Samarbetet med polisen behöver också utvecklas
med inriktningen att stärka det brottsförebyggande arbetet samt att göra närpolisen mer
synlig i staden.
Planeringen av staden ska inriktas på att skapa levande miljöer med en blandning av
bostäder, arbetsplatser, restauranger och annan service, som gör att staden lever under
dygnets alla timmar. Otrygga platser som mörka parker och buskage ska regelbundet ses
över och åtgärdas genom att göras ljusare och fräschare. Vi vill exempelvis bygga om
gångarna till Ulriksdals pendeltågsstation och Solna stations södra uppgång, som av många
upplevs som otrygga platser kvällstid.
I den befintliga stadsmiljön ska fokus ligga på att förstärka belysningen på gator och i parker,
på renhållning och uppfräschning, nedklippning av buskage samt nolltolerans mot klotter och
skadegörelse. Solna stad måste därför föra en nära dialog med stadens övriga
fastighetsägare för att finna en lösningar som säkerställer att klotter och skadegörelse snabbt
åtgäras i hela staden. Det blir tryggare för Solnaborna att röra sig utomhus när det är upplyst,
när det är rent och när polisen och andra människor rör sig i närområdet.
En hållbar miljö
När vi utvecklar staden är det viktigt att även ta ansvar för att förena detta med en hållbar
utveckling av den lokala miljön. Solna ska vara en stad där tillväxt och god hushållning med
ändliga resurser går hand i hand. Kommunstyrelsen ska driva ett tydligt
kommunövergripande och strategiskt arbete med hållbarhetsfrågorna.
Trafiken, och inte minst genomfartstrafiken, är Solnas största miljöutmaning. Trafiklösningar
ska så långt det är möjligt, inte störa närboende och dess påverkan på miljön ska minskas.
Med effektiva trafiklösningar kan trafiken ledas under mark eller förbi tätbebyggda områden.
Planteringar och grönt kan användas för att minska den påverkan utsläpp har på luftmiljön.

Stadens fjärrvärmeverksamhet bedrivs inom det med Sundbybergs stad delägda Norrenergi
AB. Företaget erbjuder värme och kyla med naturskyddsföreningens miljömärkning Bra
miljöval. Den stora andel fjärrvärme och miljövänliga fjärrvärmeverk som används i Solna gör
att utsläppen av växthusgaser i Solna är små. De två ägarkommunerna har enats om en
utveckling av Norrenergi, som innebär en ökad samverkan med andra energiföretag för att
fortsatt utveckla fjärrvärmen i Solna och Sundbyberg. Slutliga överenskommelser, som
säkrar denna utveckling, ska tas under mandatperioden. Det är självklart att fjärrvärmen
även fortsatt ska ha hårda miljökrav på sig. Även andra samarbeten kan utvecklas,
exempelvis med kommersiella fastighetsägare för återvinning av restvärme.
Det är viktigt att arbeta med åtgärder för ökad energieffektivisering av bland annat byggnader
och gatubelysning. Staden ska, när det genomförs åtgärder i egna fastigheter under
perioden, generellt vidta energieffektiviserande åtgärder. Solna ska även ställa höga krav vid
egen nybyggnation. Dessutom ska de ekonomiskt mest lönsamma energieffektiviseringarna
göras även om inte andra åtgärder planeras. För att få en bra översikt behöver en
heltäckande energikartläggning av stadens fastigheter göras. Även Signalisten förutsätts
genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med upprustning av sina fastigheter.
Staden ska också, genom energirådgivningen, verka för att enskilda och företag får
information om energieffektiviserande åtgärder.
Till stadens arbete med mer hälsosamma miljöer behövs en kemikalieplan med
utgångspunkt i giftfri miljö där barn och unga vistas. Vi kommer att fortsätta det arbete som
har påbörjats med att förbättra inomhusluften i skolor och förskolor.
De möjligheter som finns att sortera avfall ska vidareutvecklas under mandatperioden,
exempelvis utreda optisk sopsortering tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner. Det ska
bli ännu lättare att sortera hushållssopor och avfall, även för de som saknar bil.
Över en tredjedel av stadens yta är skyddad genom nationalstadsparken och
naturreservaten vid Igelbäcken och Ulriksdal. En utredning ska skyndsamt genomföras
gällande naturreservat vid Råstasjön. Vi ser gärna en utvidgning av det till att även inkludera
Lötsjön genom samarbete med Sundbyberg.
En grönplan för Solnas grönytor håller på att tas fram och kommer att fungera som ett
underlag för planering och skötselplaner för alla stadens gröna ytor. Utemiljöerna behöver
skötas ordentligt: buskar och träd ansas, gräs klippas, blommor planteras och sopor tas om
hand. Viktiga grönstråk, ekologiska passager, naturområden och parker ska bevaras och
skötas när Solna utvecklas.
Trafiklösningar och framkomlighet
Under förra mandatperioden fattades historiska beslut om infrastruktursatsningar. Solna var
en av vinnarna i det stora tunnelbanepaketet och staden får nu ytterligare en tunnelbanelinje
till Hagastaden och Arenastaden. Under mandatperioden påbörjas utbyggnaden av den nya
tunnelbanelinjen, samtidigt som planeringen för fortsatt utbyggd kollektivtrafik fortsätter. Det
handlar om att verka för såväl utbyggnad av tvärbanan till Bergshamra, tunnelbana norrut
och förstärkning av busstrafiken.
Det behövs även lösningar för att hantera biltrafiken. Alliansen i Solna har varit drivande i
frågan om att gräva ner Huvudstaleden i tunnel som nu har tagits upp i den nationella
planen. Under mandatperioden ska vi fortsätta att driva frågan. Vår inriktning är att
planeringen ska ske kopplat till utbyggnaden av Mälarbanan. Båda dessa infrastrukturprojekt
berör Solna och får direkta konsekvenser för stadens fortsatta utveckling. Vi har även för
avsikt att underlätta möjligheterna att använda alternativa drivmedel, exempelvis genom att
verka för en utbyggnad av laddstolpar för elfordon. Inriktningen ska vara att minska framtida

störningar från trafiken för befintlig bebyggelse och omgivande miljö samt minska
barriäreffekterna för gång- och cykeltrafiken.
För att säkerställa en bra trafiksituation i de olika bostadsområdena i staden ska vi använda
oss av den sedan tidigare framtagna framkomlighetsstrategin. Under den kommande
mandatperioden ska den lokala trafiksituationen ses över så att övergångsställen,
hastighetsbegränsningar och trafiksignaler anpassas på ett sätt som gynnar
framkomligheten. Problemet med oönskad genomfartstrafik i vissa av Solnas stadsdelar ska
också ses över och förebyggas under mandatperioden.
För att skapa en tryggare gatu- och boendemiljö ska hastigheten på Solnas huvudgator
sänkas från 50 till 40 km/h, där det finns behov. För att säkerställa att
hastighetsbestämmelserna följs där det är 30km/h vill vi identifiera platser med behov av
hastighetsdämpande åtgärder som farthinder eller extra skyltning.
Vi vill också utveckla gång- och cykelvägarna i staden. Centralt i detta arbete blir
genomförandet av den cykelplan, som för närvarande arbetas fram av staden. Fokus för
cykelplanen är regionala cykelstråk och övriga huvudcykelstråk. En fortsatt utbyggnad av
cykelvägnätet, bättre vägvisning och förbättrat underhåll förbättrar säkerhet och
framkomlighet för den som cyklar genom Solna. Genom bättre skötsel som exempelvis
snöröjning, vattenavrinning och bättre kvalitet på omledningar vid byggen förbättras
cyklisternas trafiksituation. Ansvaret för cykelnätet tydliggörs genom en särskild cykelresurs.
Biltrafiknätet avlastas genom ett långsiktigt och strategiskt arbete för att underlätta
cykeltrafiken i översikts- och detaljplaner.

