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Solna ska vara en levande stad med framåtanda 
 
Inledning 
I Solna ska man kunna ta klivet in i arbetslivet, bilda familj eller dra sig tillbaka. 
Oavsett var du är i livet eller vart du är på väg ska Solna vara en trygg stad att bo 
i. Här ska strävan uppmuntras genom låg skatt för den som arbetar och hjälp till 
den som vill hitta ett jobb. 
 
Solna är bäst på integration av Sveriges kommuner och har ett lågt 
bidragsberoende. Vi ser till att alla Solnabor kan göra rätt för sig och bli en del av 
samhället. Det är möjligt genom ett gott näringslivsklimat, som skapar fler jobb. 
Här ställs krav på alla att göra sitt bästa för att lära sig svenska och få ett arbete. 
 
Solna ska vara en plats där alla får möjlighet att växa. Våra barn och unga ska 
erbjudas en skola som förmedlar kunskap i en trygg studiemiljö utan mobbning 
och trakasserier. Solna ska vara en plats där unga får en bra start i livet genom 
bra utbildning, brett utbud av fritidsaktiviteter och där de har lätt att få ett jobb. 
 
I Solna växer trivsamma stadsdelar fram och ersätter industriområden och 
övergivna kontorslokaler. Därmed kan våra grönområden bevaras. Här bejakar 
vi tillväxt och utveckling, samtidigt som vi värnar om hållbarhet, Solnas karaktär 
och unika naturvärden. 
 
Solna är en av Sveriges mest spännande städer, som erbjuder en unik 
kombination av stadspuls och grönområden, samtidigt som vi utvecklar Sveriges 
redan bästa kollektivtrafik med ny tunnelbana. 
 
Att bekämpa brottslighet är en av statens viktigaste uppgifter. Kommunen kan 
inte ersätta polisen, men vi jobbar för att du ska känna dig trygg i Solna. Det ska 
vi fortsätta göra genom det trygghetspaket vi föreslår. Vi vill ta krafttag kring 
otrygga platser, sätta upp fler mobila trygghetskameror och förhindra att 
droghandel etablerar sig i Solna.  
 
Vi ska se till att vägen in i samhället alltid är kortare än vägen ut. Vi förebygger 
brottslighet genom arbetslinjen. När fler Solnabor har ett jobb att gå till minskar 
utanförskap och segregation, som är grunden till kriminalitet.   
 
Vårt Solna är en stark kommun med stort hjärta, där vi tack vare ordning i 
ekonomin kan hjälpa till när det behövs som mest. Solna ska vara en plats där 
alla ska trivas, där alla kan utvecklas och alla känner sig trygga.  
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Moderaterna i Solna vill 
 

• säkra fortsatt låg skatt och ordning i ekonomin, 
• att Solna ska vara Sveriges bästa kommun på integration, 
• ha fokus på kunskap och ordning i Solnas skolor, 
• fortsätta omvandlingen av gamla verksamhetsområden till trevliga 

stadsdelar samt 
• jobba för att du ska vara trygg i Solna genom vårt trygghetspaket. 

 

Ordning och reda i ekonomin 
 
Tack vare Moderaterna i Solna har kommunen i tio år haft en stark ekonomi och 
ett rekordlågt utanförskap. När vi utvecklar Solna med bostäder, arbetsplatser 
och kollektivtrafik blir vår kommun mer attraktiv. Fler Solnabor ger tillväxt och 
intäkter. Det gör oss tryggare tillsammans, med möjligheter att göra fler insatser 
för skolan, jobben och vår gemensamma välfärd. 
 
Det är tack vare en stark arbetslinje som Solna kan ha en låg kommunalskatt. 
Den gör det mer lönsamt att arbeta och Solna attraktivt att flytta till. Solnaborna 
lever i en av världens dyraste storstadsregioner. Det gör att de ekonomiska 
marginalerna är små̊ för många. Moderaterna i Solna vill hellre att fler är med 
och betalar en låg skatt än att färre tvingas betala en hög.  
 
Den tillväxt som skapas i Solna när vi utvecklar staden möjliggör investeringar vi 
Solnabor har glädje av. Den nya tunnelbanan som dras till Solna medfinansieras 
av fastighetsägare som utvecklar nya attraktiva stadsdelar i närheten av de nya 
stationerna. Modellen med medfinansiering av tunnelbanan faller när vänstern 
motsätter sig de projekt som bidrar till denna. Alternativet blir att skicka notan 
till skattebetalarna. Den nya simhallen i Frösunda finansieras med hjälp av att vi 
bygger den i bottenplanet till ett nytt modernt kontorshus.  
 
Är det något de senaste årens kriser har lärt oss så är det att det offentliga 
behöver ekonomiska marginaler. Vi hushåller med skattebetalarnas pengar och 
satsar på det som är kommunens kärnuppgifter. 
 
Vänsteroppositionen går till val på kraftigt höjd skatt i Solna. Deras budgetar är 
underfinansierade och gräver stora hål i Solnas ekonomi. De döljer stora 
skattehöjningar för att betala allt man lovat men inte finansierat, från 
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kommunala höstfester till lekplatser för vuxna. Ordning och reda i ekonomin byts 
mot utgiftsfest, där Solnas skattebetalare får stå för notan. 
 
Socialdemokraterna i regeringen tar årligen 15 000 kronor i utjämningsskatt från 
varje Solnabo och ger till Malmö – en stad Socialdemokraterna kört i botten. 
Detta slöseri arbetar vi för att stoppa. Vi kommer alltid att stå på Solnabornas 
sida mot socialdemokrater vill sätta käppar i hjulen för den positiva utvecklingen 
i Solna. 
 
Vårt viktigaste vallöfte är att ta ansvar för en politik som ger Solna stad en stark 
ekonomi. 
 
Moderaterna i Solna vill 
 

• ha låg skatt och ordning i Solna stads ekonomi, 
• genomföra utbyggnaden av gula linjen med full medfinansiering av 

fastighetsutvecklare, 
• prioritera skola, förskola och äldreomsorg som är stadens kärnuppgifter, 
• använda våra överskott till att rusta upp Solnas skollokaler och 
• verka för att minska Solnas börda från skatteutjämningen. 

 

Solna ska vara en trygg kommun 
 
Du ska vara trygg på väg hem från vänner, i kollektivtrafiken eller på en 
kvällspromenad. I ett jämställt land ska inte var tredje kvinna vara rädd för att gå 
ut på kvällen. Solnas viktigaste bidrag är att vara bäst på att bryta utanförskap, 
segregation och att hjälpa människor in i samhället.  
 
Tyvärr ökar otryggheten och kriminaliteten i Sverige. För tio år sedan var antalet 
dödsskjutningar bland de lägsta i EU. Nu är Sverige värst drabbat. Vi måste bryta 
den utvecklingen. Ingen kommun eller stadsdel förskonas från den grova 
brottsligheten. Men utvecklingen går att vända och vi kräver därför bland annat 
fler poliser till Solna och mer resurser till rättsväsendet.  
 
Men vi kan inte vänta på att en ny regering tar tag i otryggheten som tillåts växa 
utan Solna ska motverka trygghet på det sätt vi är bra på. Vi ska punktmarkera 
otrygga platser med belysning, tillfälliga kameror och stärkt närvaro. 
Brottsligheten ska inte få fäste i Solna.  
 
 



 7 

Det här är Moderaternas trygghetspaket för Solna: 
 

• Krafttag kring otrygga platser 
När Solna stad samarbetar med polis, fastighetsägare och föreningar i en 
stadsdel ökar vi tryggheten. Det har gett resultat när vi provat det i 
Hagalund och Västra skogen. Så kan vi öka polisnärvaron, få upp mer 
belysning, ordna aktiviteter för ungdomar och sätta upp tillfälliga kameror. 
Det arbetet vill vi utveckla och göra på fler platser i Solna. 

 
• Bekämpa droghandeln 

Vi vill lägga tio miljoner extra på det drogförebyggande arbetet som riktas 
mot ungdomar. Vi vill stärka föräldraansvaret genom att gå in aktivt med 
stöd till familjer som har stökiga ungdomar. Alla narkotikabrott ska 
anmälas till socialtjänsten. 

 
• Fler mobila trygghetskameror 

Om bilstölder eller drogförsäljning dyker upp i en stadsdel, måste vi snabbt 
kunna få upp tillfälliga kameror tillsammans med polisen. När vi gjort detta 
tidigare har det gett bra resultat. Vi vill öka möjligheten för 
trygghetskameror där det behövs när det behövs. 

 
• Vägen in i samhället ska alltid vara kortare än vägen ut 

Vi hjälper arbetslösa Solnabor till ett arbete, vilket förhindrar utanförskap. 
Solna har därför Sveriges lägsta bidragsberoende. Vi vill också stärka 
arbetet med unga Solnabor som är på fel väg.  

 
Familjer med problem får ett stöd genom vår metod signs of safety och vi har 
föräldrautbildning för att stärka föräldrarna i sin roll. Vi ser till att 
långtidsarbetslösa ges en väg tillbaka in i arbete för att säkerställa att 
utanförskapet de befinner sig i inte går i arv till deras barn.  
 
Vi ska jobba mer uppsökande i stadsmiljön och finnas där ungdomar finns. När 
vi kan träffa ungdomar som är på glid och stärka vuxennärvaron kan vi också 
erbjuda alternativ som finns i vårt breda utbud av fritidsverksamheter.  
 
Genom att jobba aktivt med orosanmälningar kan vi hjälpa familjer och komma 
åt roten till de problem som orsakar ungdomsbrottslighet och annan oro. Vi vill 
utveckla det stöd vi ger till familjer i behov.  
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Men fastighetsägare måste också kunna säga upp hyresgäster från lägenheter 
där kriminalitet får pågå. Tillåter du vapen och narkotika i ditt hem är du ansvarig 
för det. Vi stöder föräldrar i utsatta familjer, men det fråntar dem inte deras 
föräldraansvar. 
 
En miljö som många Solnabor är beroende av och som ibland kan kännas otrygg 
är kollektivtrafiken. Vi jobbar därför med ett trygghetsarbete som handlar om 
synliga ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar i kollektivtrafiken. Flera 
trygghetskameror finns i dag installerade på tunnelbanestationer och 
pendeltågstationer. 
 
Vi måste också ta hand om dem som drabbas av brott, inte minst alla unga som 
faller offer för rån och våld. Vi vill därför värna och utveckla vårt stöd till unga 
brottsoffer. Ett starkt stöd genom Brottsofferjouren tillsammans med ett bra 
föräldrastöd ger familjer förutsättningar att hantera det trauma som ett 
brottsoffer drabbas av.  
 
Vi vill fortsatt stärka arbetet med kvinnofrid. Vi ska säkerställa att alla kvinnor 
som utsätts för våld i nära relationer ska få ett bra stöd. Solna rankas högt i 
kvinnofridsbarometern, mycket tack vare att vi snabbt kan erbjuda skyddade 
boenden och ett bra samarbete med kvinnojouren.  
 
Det är genom att vi bryter utanförskap, jobbar förebyggande med de familjer 
som behöver stöd och gör stadsmiljön tryggare som vi kan göra Solna tryggt.  
 
Moderaterna i Solna vill: 
 

• ha fler poliser till Solna och mer resurser till rättsväsendet, 
• ta krafttag kring otrygga platser för att öka polisnärvaron, få upp mer 

belysning och rusta upp stadsmiljön, 
• bekämpa droghandel i Solna och stärka det drogförebyggande arbetet, 
• få upp trygghetskameror tillsammans med polisen, 
• förebygga kriminalitet genom att bekämpa utanförskap samt 
• stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och unga brottsoffer. 
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Kunskap och ordning i skolan 
 
I dag är Solnaungdomarnas betyg i årskurs nio bland de högsta i Sverige och 
ungdomsarbetslösheten bland den lägsta. Barn och ungdomar förtjänar en bra 
start 
i livet och alla ska ges samma livschanser. Därför ska Solna erbjuda en bra 
utbildning och se till att ungdomar har lätt att få sitt första jobb. 
  
Vi tror att en kunnig och engagerad lärare är centralt för barnets 
kunskapsutveckling. Under de senaste åren har andelen behöriga lärare ökat i 
Solna. Trots den positiva utveckling vi haft de senaste åren är vi inte nöjda förrän 
alla Solnas elever har en behörig lärare i sitt klassrum.  
 
För att stärka studiemiljön och tryggheten i skolan vill vi införa ett riktmärke på 
25 elever per klass. Vi ska säkerställa att vi har 100 procent behöriga lärare, som 
lägger sin tid 
på undervisning. För detta krävs ytterligare höjning av skolpengen. 
 
Genom en kunskapsstrategi i Solnas skolor sätts fokus på varje elevs 
kunskapsutveckling. Elevernas kunskapsutveckling ska följas kontinuerligt och 
elever som riskerar att halka efter ska tidigt erbjudas extra stöd. Alla barn som 
riskerar att halka efter ska utöver stöd under terminen erbjudas lovskola.     
 
I de kommunala skolorna vill vi förtydliga föräldrarnas ansvar för barnens 
skolgång genom förväntanskontrakt. Varje skola ska ha enhetliga ordningsregler 
och vi ska flytta på elever som mobbar. Det är inte den som blir utsatt för 
mobbning som ska tvingas byta skola. Våra barn och unga ska erbjudas en skola 
som förmedlar kunskaper i en trygg studiemiljö utan mobbning och trakasserier. 
Ordning och studiero stärker barnets möjligheter till lärande.  
 
Vi värnar rätten att själv välja skola. Tack vare Solnas läge med god kollektivtrafik 
centralt i Stockholmsregionen kan vi erbjuda Solnas elever en hög grad av 
valfrihet. Att få välja mellan olika skolor, inriktningar och pedagogiker leder till 
att fler elever får en skolgång som passar just dem.  
 
Tyvärr hotas den här friheten av socialdemokrater och andra politiska krafter. Vi 
kommer inte att ersätta den med lottning eller bussning av elever mellan olika 
stadsdelar. Vi vill i stället fortsätta att utveckla den kommunala skolan och låta 
fristående skolor öppna så att det ger fler bra alternativ och bättre möjligheter 
för ett barn att hitta en skola med en pedagogik som passar barnet bäst.         
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I Sverige ser vi hur den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar. Det är en 
utveckling som måste bromsas i Solna. Solnas skolor satsar stort på 
skolhälsovården, som är viktig för att tidigt kunna fånga upp barn och unga som 
riskerar utveckla psykisk ohälsa. Under ett barns uppväxt är det naturligt att ha 
perioder när man mår lite sämre, och där är skolhälsovården och 
fritidsverksamheter bra plattformar att få stöd ifrån. I de fall när det är andra 
faktorer som ligger bakom ska skolans samarbete med socialtjänsten utvecklas. 
  
 Solnas elever ska erbjudas moderna lokaler som ger en bra studiemiljö. Tack 
vare god ordning i stadens ekonomi har vi kunnat skapa en 
skolupprustningsfond, som bygger på tidigare överskott. Den kan öka tempot 
med att modernisera våra skollokaler. Fonden ska också användas till att anpassa 
våra förskolor så att det blir enklare att organisera och erbjuda en trygg förskola 
med fokus på barnets utveckling.    
 
Nya skollokaler kommer också med nya skolor. Under 2021 har Internationella 
engelska skolan i Huvudsta och Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp öppnat. Det 
pågår planering för en helt ny skola i Huvudsta och vi vill också bygga en ny 
kommunal skola i Järvastaden.  
  
Moderaterna i Solna vill 
 

• satsa på 100 procent behöriga lärare och inte fler än 25 barn i 
genomsnitt per klass, 

• höja skolpengen för att förbättra Solnaelevernas kunskapsresultat, 
• stoppa mobbning och trakasserier på våra skolor med enhetliga 

ordningsregler, 
• värna om elevens rätt att välja skola samt 
• fortsätta arbetet med att erbjuda alla Solnas elever moderna 

skollokaler. 
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Trygg förskola med mindre barngrupper 
 
Vi ska ha en trygg barnomsorg som ser varje barn. Genom mer utbildad personal, 
moderna lokaler och mindre barngrupper skapar vi en trygg förskolemiljö. Ett 
stort fokus har legat på att öka kompetensen bland medarbetarna och stärka 
ledarskapet. 
 
Nya förskolor som byggs eller som renoveras anpassas för att möjliggöra små 
barngrupper. Solna har tagit fram en typförskola, som ska ligga till grund för 
planering av nya förskolor. I arbetet med att skapa moderna och bättre lokaler 
bygger vi nu om två förskolor per år. Varje förskola som byggs om anpassas för 
att möjliggöra mindre barngrupper. 
 
Engagerad personal med rätt utbildning är en förutsättning för att bibehålla och 
öka kvaliteten i våra verksamheter. Våra satsningar på förskolan har gjort att 
staden tagit stora steg i rätt riktning, och andelen medarbetare i stadens 
förskolor med pedagogisk utbildning har ökat till 90 procent. 
 
Språket är avgörande för att lyckas med det pedagogiska uppdraget inom skola 
och förskola. Därför vill vi säkerställa att all personal pratar bra svenska och höja 
språkkunskaperna hos våra medarbetare. Vi satsar på fortsatt vidareutbildning 
för att höja språkkunskaperna hos alla våra medarbetare inom barnomsorgen. 
Detsamma gäller självklart även inom skola och fritidsverksamhet.  
 
Moderaterna i Solna vill: 

• fortsätta arbetet för mindre barngrupper och bygga om minst två nya 
förskolor varje år, 

• öka andelen medarbetare i förskolan med pedagogisk utbildning och 
• säkerställa goda språkkunskaperna hos våra medarbetare i 

barnomsorgen. 
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Rusta Solnas ungdomar för vuxenlivet 
 
Vi ska rusta Solnas unga för vuxenlivet genom en bra skola, meningsfull fritid och 
ett aktivt stöd för att komma i arbete.  Det handlar om läxläsning inom 
fritidsverksamheten, att hitta givande sommarjobb med möjlighet att fortsätta 
jobba extra om man skött sig och genom Jobbfabriken hjälpa ungdomar att hitta 
sitt första jobb. 
 
Solnas ungdomar har tack vare ett bra företagsklimat också en kort väg in på 
arbetsmarknaden. Moderaterna vill att alla Solnas ungdomar ska få stöd att hitta 
sitt första jobb.  
 
Under pandemin behövdes extra insatser för att unga Solnabor inte skulle 
hamna i utanförskap. Därför startade vi Jobbfabriken, som på ett år hjälpt 180 
ungdomar vidare till arbete eller utbildning som leder till arbete. Därför vill 
Moderaterna i Solna utveckla Jobbfabriken och göra den permanent. 
 
Fritiden i Solna ska fyllas med ett bra innehåll som aktiverar ungdomar med 
musik, film och läxläsning. Vi har en viktig uppgift i att fånga upp de 
hemmasittande och hjälpa dem tillbaka till skolan eller hitta ett jobb.  
 
Solna som är en av Sveriges främsta Idrottskommuner erbjuder också ett brett 
utbud av idrottsföreningar och anläggningar. Därför kan vi se till att vara en 
idrottsstad så att fler av Solnas ungdomar hittar en meningsfull fritid. Många 
föreningar bidrar till en bättre stad genom sin ungdomsverksamhet men också 
genom exempelvis nattvandringar och andra aktiviteter.   
 
För att idrotten ska kunna växa i Solna vill vi genomföra ett idrottspaket. I det 
ingår att bygga ett idrottens hus i Vasalundshallen med dubbelt så mycket yta 
för inomhusidrott som i dag. Samtidigt vill vi renovera Skytteholms IP och 
Solnahallen. 
 
Vi öppnar nu en ny simhall i Frösunda, som är större och bättre än den gamla i 
Vasalund. Det är möjligt därför att den ligger i ett nytt kontorshus och på så vis 
medfinansieras av de investeringar som görs i Arenastaden. Genom att bygga en 
simhall i bottenplanet av ett kontorshus bygger vi mer hållbart och använder 
markytan på ett bättre sätt. 
 
Vi värnar om ridsporten i Solna. Trots att Solna är en liten kommun till ytan har 
vi två stora ridklubbar som erbjuder Solnaungdomar en bra fritidssysselsättning. 
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Ridsporten som framför allt fångar upp många unga flickor, är också ett bra sätt 
att lära sig att ta ansvar. Vi har sett till att staden har köpt och renoverar ridhuset 
i norra Solna och vi vill också utveckla hästverksamheten på Överjärva gård.  
 
Fotbollen är den största idrotten i Solna tack vare framgångsrika 
idrottsföreningar med en stor barn- och ungdomsverksamhet som behöver växa. 
Vi bygger därför en helt ny idrottsplats i Järvastaden med tre nya fotbollsplaner 
och möjlighet till annan idrott. Järvastaden är en växande stadsdel har behov av 
mer idrottsmöjligheter och därför är detta är ett viktigt bidrag till barn och 
ungdomar i stadsdelen. 
 
Moderaterna i Solna vill: 

• rusta Solnas unga för vuxenlivet genom en bra skola, meningsfull fritid 
och ett aktivt stöd för att komma i arbete, 

• utveckla Jobbfabriken som hjälper Solnas ungdomar hitta sitt första 
jobb, 

• öppna ny simhall i Frösunda, en ny idrottsplats i Järvastaden och bygga 
ett Idrottens hus i Vasalundshallen, 

• renovera ridhuset i norra Solna och ska utveckla hästverksamheten på 
Överjärva gård samt 

• att Solna ska vara en av Sveriges ledande idrottskommuner med ett 
brett utbud av aktiviteter för barn- och ungdomar. 
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Jobb före bidrag 
 
Solna har två av Sveriges viktigaste tillväxtområden i Arenastaden och 
hagastaden. Solna ska byggas på fler jobb, tillväxt och framåtanda. Så skapar vi 
en möjligheternas stad, där vi kan hjälpa den som behöver ett arbete. Det är 
därför vi slår vakt om att Solna ska vara en näringslivsvänlig stad, för utan företag 
försvinner livschanser. Det är också denna positiva resa som gör Solna till en 
trygg plats. När människor känner hopp och kan försörja sig är de en del av 
samhället.  
 
För att fler ska komma i arbete krävs fler och växande företag. Det är genom fler 
jobb som vi kan lyckas hjälpa fler Solnabor till ett arbete. Därför är det viktigt att 
vi värnar om Solna som en kommun som uppmuntrar företagande. Solna har i 
många år rankats som Sveriges näringslivsvänligaste kommun – något vi är stolta 
över. 
 
I Solna gäller jobb före bidrag; den som kan jobba ska jobba. Det är det som är 
arbetslinjen för oss moderater. Vi tror att alla människor växer när de kan 
försörja sig själva och forma sina egna liv. Att få vara en del av ett sammanhang 
och bidra till samhället skapar sammanhållning. Det är grunden för ett hållbart 
samhälle. 
 
Solna är en av de kommuner i Sverige som har lägst utanförskap och som är bäst 
på att hjälpa människor till egen försörjning. Varje år går allt fler Solnabor från 
bidrag till jobb och i Solna är vi särskilt bra på att få ungdomar och utrikes födda 
i arbete. Det händer till och med att arbetslösheten bland ungdomar är lägre än 
den totala arbetslösheten, vilket är unikt.  
 
Genom vår metod Solnamodellen ser vi till att unga, flyktingar och 
långtidsarbetslösa snabbt kan komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Vi 
kommer att bibehålla och utveckla Solnamodellen. Vi ställer krav på att de som 
kan jobba också ska jobba, något som vänstern alltid motsätter sig. Genom att 
ställa krav kan vi hjälpa dem som behöver jobb i stället för att låta utanförskap 
och segregation bita sig fast. 
 
Solna ska vara en kommun där integration är en möjlighet och inte ett problem. 
Solna är bäst på integration och lyfts ofta fram som en europeisk förebild. 
Genom att sätta in ett tidigt stöd där man lär sig språket, utbildas i ett yrke och 
får hjälp till ett av många jobb som finns här ser vi till att man snabbt kommer in 
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i samhället. Den bästa integrationspolitiken går genom arbete och 
självförsörjning. 
 
Vägen in i samhället ska alltid vara kortare än vägen ut. Vi förebygger brottslighet 
genom arbetslinjen. Eftersom fler Solnabor har ett jobb att gå till minskar 
utanförskap och segregation, som är grunden till kriminalitet. Solna är helt enkelt 
en plats där unga får en bra start i livet. Solnas ungdomar kommer i arbete och 
hamnar därför inte i klorna på kriminella gäng. Det lyckas vi med genom en bra 
skola, ett brett utbud av fritidsverksamhet och genom att det är lätt att få ett 
jobb. 
 
När bidragsfusk och välfärdsbrott får fortgå skapar det grogrund för kriminalitet 
och utanförskap. Därför tolererar vi i Solna inga välfärdsbrott. Vi jagar 
systematiskt upp bidragsfusk och gör hembesök hos de som söker bidrag för att 
upptäcka och stoppa bedrägerier.   
 
Vid varje givet tillfälle motsätter sig vänsteroppositionen att vi ställer krav och 
har i stället jobbat för att underlätta för människor att leva på bidrag, bland 
annat genom bidragscoacher.  
 
För att vi ska lyckas med de här utmaningarna måste vi jobba med vårt 
näringslivsklimat, fokusera på̊ arbetslinjen och säkra en kommunal ekonomi som 
främjar tillväxt. Det är bara genom att det skapas fler nya jobb som vi kan bryta 
utanförskap. Det är också så vi säkrar pengar till att rusta upp vår stadsmiljö, 
skola, förskola och äldreomsorg.  
 
Moderaterna i Solna vill 
 

• skapa fler jobb genom att Solna ska vara Sveriges näringslivsvänligaste 
kommun, 

• utveckla och göra Jobbfabriken permanent som ger jobb till unga 
Solnabor, 

• att jobb ska gå före bidrag, den som kan jobba ska jobba, 
• att Solna ska vara bäst på integration av Sveriges kommuner och 
• tillämpa nolltolerans mot bidragsfusk. 
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Vi bygger den levande staden 
 
Solna ska vara en levande, trygg och grön stad, som kombinerar tillväxt med 
närhet till grönområden och en utbyggd kollektivtrafik. Där trivsamma 
stadsdelar växer fram och ersätter gamla industriområden och övergivna 
kontorslokaler.  
 
Solna är den kommun i Sverige som omvandlat flest gamla verksamhetsområden 
med industrier, vägar och järnvägsspår till trevliga stadsdelar. Det är denna typ 
av omvandling som prioriteras när vi bygger i Solna. Därmed kan våra 
grönområden bevaras. 
 
Parallellt med omvandlingen av gamla verksamhetsområden till levande 
stadsdelar med bostäder förstärks kommunikationerna. Kollektivtrafiken byggs 
ut med ny tunnelbana med tre stationer, nya stationsentréer vid Västra skogen 
och Solna Business Park, ny pendeltågsstation i Huvudsta och utvecklad 
busstrafik. Nya gång- och cykelvägar anläggs som binder samman Solnas 
stadsdelar.  
 
Där den nya tunnelbanan kommer att öppna i Arenastaden finns i dag 
Nationalarenan, Mall of Scandinavia, bostäder och kontor där det förr bara fanns 
ett bullerutsatt industriområde. Vid nästa station intill Solnavägen omvandlas 
Hagalunds industriområde till en ny modern stadsdel med egen tunnelbana. 
Spårområdet vid Mälarbanan däckas över och Biliatomten förändras till en 
modern stadsdel ett stenkast från Hagaparken.  
 
I Solna ska nya bostäder och service vara lika självklart som närheten till parker 
och grönområden. Vi ska driva en politik som kombinerar tillväxten med 
bevarandet av natur och miljö. Vi vill utveckla och tillgängliggöra våra 
grönområden och satsa på bättre vattenkvalitet.  
 
Det som byggs i Solna kan också byggas vackrare och med fler inslag av klassisk 
arkitektur. Vi kan tänka oss att använda markanvisningstävlingar för att 
uppmuntra vackrare arkitektur.  
 
De närmaste åren behöver Solna fokusera på att alla de projekt som nu växer 
fram. Därför vill vi sänka målsättningen i översiktsplanen från 800 lägenheter 
varje år till 500. Av dessa ska en fjärdedel vara större lägenheter, så att växande 
familjer kan bo kvar i Solna.  
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Vi vill slå vakt om vår särskilda ungdomskö, som underlättar för Solnaungdomar 
att flytta hemifrån. I Solna finns i dag cirka 20 procent av Stockholmsregionens 
studentbostäder och har fjärde flest hyresrätter av kommunerna i Stockholms 
län. Det är så vi underlättar för unga att hitta en egen bostad. 

Solnas kommunala bostadsstiftelse Signalisten kommer de närmaste åren att 
bygga ett stort antal nya hyresrätter med modern standard och dessutom 
renovera bolagets hus från 60- och 70-talen. När de byggdes hade de en för tiden 
mycket god standard och målet är att de renoverade husen skall få det som är 
god standard i dag. Hyresrätter ska standardmässigt vara ett fullgott alternativ 
till andra upplåtelseformer.  

Vi säger nej till nya utanförskapsområden, där Socialdemokraterna i Solna vill 
bygga billiga hyresrätter till utsatta grupper. För oss moderater är införandet av 
det som kallas social housing inte ett sätt att bygga en hållbar kommun. Vi vill i 
stället bygga trivsamma stadsdelar med god service till Solnaborna. 
 
Moderaterna i Solna vill 

• fortsätta omvandlingen av gamla verksamhetsområden till trevliga 
stadsdelar, 

• bevara Solnas unika naturvärden, 
• se mer inslag av klassisk arkitektur, 
• lugna ner planeringstakten för att fokusera på de redan pågående 

stadsutvecklingsprojekten och, 
• inte bygga nya utanförskapsområden som Socialdemokraterna vill. 
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Bättre kommunikationer och ny tunnelbana 
 
Vi har gjort Solna till Sveriges bästa kollektivtrafikkommun. Det är bra 
miljöpolitik, som förenklar Solnabornas vardag. Vi vet att alla trafikslag behövs 
för att människors vardag ska fungera. Vi ska inte tvinga folk att ställa bilen, utan 
se till att det finns goda alternativ för den som vill ha dem. Det var därför vi drev 
på staten att bygga ut tunnelbanan till Solna. 
 
Vi ska se till att trafiken flyter och parkeringsplatser är tillgängliga. Samtidigt som 
det finns goda alternativ till bilen. Nya gång- och cykelvägar anläggs, som binder 
samman Solnas stadsdelar. Kollektivtrafiken utvecklas genom ny tunnelbana 
med tre stationer, nya stationsentréer vid Västra skogen och Solna Business 
Park, ny pendeltågsstation i Huvudsta och utvecklad busstrafik. Dessutom 
bygger vi om Solna station till en av Sveriges bästa kollektivtrafikknutpunkter.  
 
Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan börjar i Solna. Tack vare 
Moderaterna och våra samarbetspartier kommer nya gula linjen ge Solna tre nya 
tunnelbanestationer när den står klar 2025. Tack vare vår tillväxt kan Solna få full 
finansiering av vår utbyggnad från fastighetsägare som bygger bostäder och 
arbetsplatser längs tunnelbanans sträckning. 
 
I samband med att Mälarbanan byggs ut med två spår genom Solna byggs stora 
delar av järnvägen in. Kommunikationerna förstärks och en ny pendeltågsstation 
i Huvudsta byggs. Nya kopplingar skapas för gående och cyklister över järnvägen 
och de binder också samman Huvudsta och Skytteholm.  

Vi tror att en tät stad möjliggör mer hållbart resande med kollektivtrafik och goda 
cykelförbindelser. Men vi ställer inte cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik mot 
nya gator och vägar. Vi kommer fortsatt att vilja bygga ut kommunikationer till 
och från Solna inom alla trafikslag.  

Det finns i dag ett behov av att tillskapa fler parkeringsplatser för 
boendeparkering på gatumark i Solna. Det gäller inte minst i stadsdelar som 
Råsunda, Frösunda och Arenastaden, där gatuparkeringen har hög beläggning. 
Den höga beläggningen skapar framför allt kvällstid en omfattande söktrafik, 
som bidrar till ökad trängsel och försämrad trafiksäkerhet. För att komma till 
rätta med denna problematik behöver en inventering av gaturummet göras. 
Inriktningen ska vara att identifiera nya parkeringsplatser som kan tillskapas på 
gatumark i staden.  
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Cykelvägar är viktiga för framtidens trafiksystem. Vi har tagit fram en cykelplan 
för Solna som ligger till grund för att fler ska kunna ta cykeln till jobbet och för 
ökad kvalitet på̊ cykelvägnätet. Möjligheterna att ta cykeln i Solna har utvecklats 
enormt de senaste åren.  

När elbilarna blir fler behöver vi bygga ut med fler laddstolpar. Staden gör det 
via Signalisten och vi uppmuntrar utbyggnaden och tillgängliggörandet av fler 
hos privata fastighetsägare. 
 
I Solna ska du kunna ta dig fram med elsparkcyklar, men de ska inte får vara ett 
hinder för andra att ta sig fram. I Solna ska vi ha god framkomlighet samtidigt 
som vi håller ordning och reda på Solnas gator. 50 fasta platser finns nu för att 
hämta och lämna av elsparkcyklarna. Elsparkcyklar som dumpas utanför dessa 
samlas in och måste sedan hämtas ut av företagen mot en straffavgift. Solnas 
modell för detta ska också bli nationell lagstiftning.  
 
Moderaterna i Solna vill 
 

• genomföra utbyggnaden av Gula linjen utan att notan hamnar hos 
skattebetalarna, 

• bygga en ny pendeltågstation i Huvudsta, 
• skapa fler parkeringsplatser i gatumiljön och 
• fortsätta utbyggnaden av cykelvägarna i Solna. 

 

Solna ska vara en grön stad 
 
Moderaterna vill driva en bra miljöpolitik, utan symbolpolitik. Vi bygger ut 
kollektivtrafiken så att det blir enklare att resa miljövänligt, vi bygger ut våra 
cykelbanor och investerar i våra vattendrag för att minska föroreningar. Det är 
miljöpolitik som ger riktiga resultat och som är till glädje för Solnaborna.  
 
Husen i Solna värms med fossilfri fjärrvärme, vilket leder till en väldigt liten 
klimatpåverkan. Vi vill ta ett steg till och låta vårt energibolag titta på möjligheten 
att också binda koldioxid.  Vi ska hålla en hög miljöstandard när staden bygger 
nytt. Det är bra för miljön och för skattebetalarna när vi minskar 
energiförbrukningen i stadens verksamheter. 
 
Vi vill att fler Solnabor ska ha glädje av närheten till grönområden, parker och 
reservat och ett rikt friluftsliv i Solna. Vi vill göra stadsmiljön ljusare och grönare. 
Se mer utomhusbelysning och skapa fler planteringar av blommor och träd.  



 20 

 
Vi värnar våra naturområden och vill satsa på bättre underhåll av Råstasjöns, 
Ulriksdals och Igelbäckens naturreservat. Reservaten ska få bättre gångvägar, 
elljusspår och andra åtgärder för att göra dem trivsamma och tillgängliga. 
 
Moderaterna vill ta vara på närheten till vatten i staden. Därför satsar vi på att 
förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och investera kring Brunnsviken, Edsviken 
och Ulvsundasjön för att minska miljöföroreningar och övergödning. Arbetet för 
bättre vatten möjliggör också att vi nu ska anlägga en ny badplats i Brunnsviken 
i höjd med Frösundavik och bygga ut strandbadet i Huvudsta. 
 
Friluftslivet i Solna är också till glädje för många hundägare. Men det behövs fler 
hundrastgårdar, eftersom Solna har koppeltvång. Den gröna staden behöver 
också vara ren och snygg. Vårt arbete för att minska nedskräpning i staden 
minskar kraftigt genom ökad städfrekvens och utbytta papperskorgar. Vi har 
också en grupp som regelbundet städar bort klotter. 
 
Moderaterna i Solna vill 
 

• öka möjligheterna till hållbart resande genom utbyggd kollektivtrafik och 
bättre cykelvägar, 

• minska vår klimatpåverkan med fossilfri fjärrvärme och minskad 
energiförbrukning, 

• förbättra Solnabornas tillgång till grönområden genom bättre gångvägar, 
elljusspår och mer renhållning, 

• fortsätta satsningarna på renare vattendrag och bygga en ny badplats i 
Brunnsviken samt 

• förbättra städningen, utöka belysningen och plantera mer blommor och 
träd. 
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Solna ska vara en trygg stad att åldras i 
 
Solna är en fantastisk stad att åldras i genom närhet till bra kollektivtrafik, service 
och många grönområden. Solna stad ska finnas där med ett bra stöd på ålderns 
höst för att erbjuda en trygg ålderdom. Man ska kunna bo kvar hemma med stöd 
av en bra hemtjänst, vi ska erbjuda sammanhang för den som är ensam, och när 
man inte längre klarar sig hemma ska det finnas äldreboenden med hög kvalitet. 
 
Moderaterna anser att varje människa är unik, med olika önskemål och 
intressen. Därför måste självbestämmande och valfrihet finnas också för de äldre 
i Solna. Du ska kunna välja vem som kommer hem och tar hand om dig i 
hemtjänsten och vilken profil ditt äldreboende ska ha. Ta med sitt husdjur när 
man inte kan bo kvar hemma eller välj bort en utförare man inte är nöjd med. 
 
Därför är vårt löfte till Solnaborna att valfriheten inom omsorgen måste bli kvar. 
Vänsterblocket vill montera ner möjligheten att välja omsorg som inte drivs av 
kommunen, en utveckling som minskar makten för den enskilde. Vi är garanten 
för att självbestämmandet finns kvar hos den som är beroende av sin omsorg. 
 
Allt fler Solnabor väljer att bo hemma längre när vårt stöd utvecklas och blir 
bättre. Vi har infört digitala lås installerats och digital nattillsyn införts. Att inte 
behöva bli väckt varje natt av hemtjänsten medarbetare är en stor förbättring av 
livskvaliteten. För de äldre som det passar för kan digitala verktyg användas för 
att förbättra servicen. Staden kan genom många nya digitala tjänster för inköp 
och hushållsnära tjänster göra vår service snabbare och bättre för den äldre. 
 
I spåren av den pandemi som präglat hela samhället de senaste åren har 
problemen med ensamhet ökat. Därför måste vi göra mer för att ge äldre 
möjlighet att träffa sina nära och kära. Det ska finnas internetuppkoppling på 
våra äldreboenden, så man kan hålla kontakt med släkt och vänner. Vi moderater 
vill utveckla kommunens aktiveter, som hembesök, uteaktiviteter och 
mötesplatser för äldre. 
 
Att vara frisk är det viktigaste för en bra ålderdom. Därför vill vi inom Solna stad 
bidra till äldres hälsa i allt vi gör. Vi ska erbjuda hälsoaktiviteter och uppmuntra 
friskvård med hälsopedagoger via hembesök och seniorträffar. 
 
Goda kunskaper i svenska och hög kompetens hos medarbetare är en 
förutsättning för tillit och trygghet för den äldre. Därför satsar vi fortlöpande på 
vidareutbildning och kompetensutveckling. Staden har tagit fram en strategi för 
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kompetensutveckling som gäller för all vår äldreomsorg. Vi erbjuder 
medarbetare att vidareutbilda sig till vårdbiträden, undersköterskor och 
specialistsjuksköterskor.  
 
När man inte kan bo kvar hemma och behöver flytta till ett särskilt boende ska 
dessa hålla hög kvalitet. Alla Solnas demensboenden är Silviacertifierade, vilket 
är ett kunskapslyft hos medarbetarna om demens. Det är bara ett exempel på 
hur vi ser till att vår omsorg möter de behov som våra äldre medborgare har. 
 
Solnas äldreomsorg ska präglas av valfrihet, förebyggande insatser och hög 
kompetens hos våra medarbetare. Äldreomsorgen kommer att vara en av våra 
viktigaste prioriteringar under åren framöver. 
 
Moderaterna i Solna vill 
 

• prioritera äldreomsorgen som är en av våra kärnuppgifter, 
• erbjuda Solnas äldre valfrihet och självbestämmande i hela 

äldreomsorgen, 
• satsa på medarbetarnas språkkunskaper och kompetens, 
• hjälpa äldre att kunna bo kvar hemma med stöd från Solna stad och 
• jobba förebyggande med äldres hälsa. 

 



Tre nya 
T-banestationer

Solnavägen 
blir stadsgata
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4. Nytt trygg-
hets- 
boende

 Vi bygger ett nytt 
trygghetsboende vid 
Bergshamra torg för att !er 
äldre ska kunna bo kvar i sin 
stadsdel.

5. Ny simhall
 En ny simhall i Frösunda 

för motion, rekreation och 
simskola.

6. Idrottspaket
 Nytt idrottens hus i 

Vasalundshallen med 
dubbelt så mycket yta 
för inomhusidrott. 
Renovering av 
Skytteholms IP 
och Solnahallen.

1. 4H på Överjärva gård
 Öppna en ny 4H-gård med djur, lek 

och lärande på Överjärva gård.

2. Ny idrottsplats
 En ny idrottsplats i Järvastaden 

med plats för fotboll och 
spontanidrott.

3. Nya och upprustade  
skolor i Solna

En ny toppmodern skola 
ersätter Tallbackaskolan 

och en ny skola byggs i 
Järvastaden. Fortsatt 

skolupprustning, där 
Bergshamraskolan 

får ett särskilt 
lyft.

7. Ny pendeltågsstation
 Anlägga en ny pendeltågsstation 

vid Huvudstabron och däcka över 
spårområdet.

8. Nya T-baneuppgångar
 Öppna två nya T-baneuppgångar, 

mot Pampas Marina och Solna 
strand.

9. Bättre strandpromenad
 Rusta upp strandpromenaden i 

Huvudsta. Vi vill rena vattnet med en 
ny dagvattendamm och bygga ut det 
populära strandbadet.

10. Nya tunnelbanan
 Utveckla kommunikationerna till Solna 

med den nya gula tunnelbanelinjen. 

Tack vare 
oss händer 
det här



• Säkra fortsatt låg skatt 
och ordning i ekonomin.

• Fler jobb genom ett bra 
företagsklimat.

• Nyanlända får arbete i stället för bidrag.

• Krafttag kring otrygga platser med polisnärvaro, 
belysning och trygghetskameror. 

• Höjd skolpeng, 100 procent behöriga lärare och 25 barn i varje klass.

• Utbyggd tunnelbana, ny pendeltågsstation och tätare busstrafik.

• Fler parkeringsplatser, ökad framkomlighet och hastighetsbegränsande 
åtgärder. 

• Nytt idrottens hus, upprustning av Skytteholms IP och en ny 4H-gård. 

• Bättre städning, mer belysning och fler planteringar. 

• Nej till nya utanförskapsområden – vi ska inte tävla om att bygga 
snabbast, billigast och fulast.

Skäl att 
rösta på 
Moderaterna 
i Solna
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