Tryggt
ledarskap

”Solna ska vara en trygg och stabil
kommun, där utvecklingen går åt rätt
håll. Med låg skatt och jobb i stället för
bidrag. Där integration är en möjlighet
i stället för ett problem.”
Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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På Solnabornas sida
Solna ska vara en levande stad med framåtanda. Här
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.
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 ska vara en trygg och stabil kommun, där
utvecklingen går åt rätt håll. Med låg skatt och jobb i stället
för bidrag. Där integration är en möjlighet i stället för ett
problem.
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Trygghetspaket för
Solna
Krafttag mot otrygga platser
När Solna stad samarbetar med polis,
fastighetsägare och föreningar i en stadsdel, ger
det goda resultat i form av ökad polisnärvaro, mer
belysning och ökad trygghet. Det vill vi göra på fler
platser i Solna.

Fler mobila trygghetskameror
Om en stadsdel återkommande drabbas av brott behöver
tillfälliga kameror kunna sättas upp. Det har prövats och ger
bra resultat. Vi vill möjliggöra fler trygghetskameror där det
behövs, när det behövs.

Bekämpa droghandeln
Vi vill anslå tio miljoner kronor till det drogförebyggande
arbetet bland ungdomar. Föräldraansvaret ska stärkas och
familjer med stökiga ungdomar få ökat stöd. Alla brott ska
anmälas till polisen, och minderåriga som använder narkotika
ska alltid anmälas till socialtjänsten.

Vägen in i samhället ska alltid vara kortare än
vägen ut
Solna har Sveriges lägsta bidragsberoende. Arbetslinjen är
ryggraden i ett samhälle som håller ihop så att ingen hamnar
i utanförskap. Därför har vi startat Jobbfabriken, som hjälper
ungdomar till sitt första arbete. Den vill vi göra permanent.
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”Vi kan inte ersätta polisen
men jobbar för att du ska
känna dig trygg i Solna.”

Tryggare Solna
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.
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.
Det kräver en ny regering. Vi behöver fler
poliser med ökade befogenheter. Straffen
behöver skärpas. Solnas förebyggande arbete
ska stärkas. Trygghetskamerorna ska bli fler
och belysningen öka.
Solna stad kan inte ersätta polisen, men vi
moderater jobbar för att du ska känna dig
trygg i Solna.
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Moderaterna i Solna vill
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•

Satsa på 100 procent behöriga lärare och inte fler än 25
barn i genomsnitt per klass.

•

Fortsätta arbetet med att erbjuda alla Solnas elever
moderna skollokaler.

•

Stoppa mobbning och trakasserier på våra skolor med
enhetliga ordningsregler.

•

Höja skolpengen för att förbättra Solnaelevernas
kunskapsresultat.

•

värna om elevens rätt att välja skola.

Kunskap och
ordning i skolan
Barn och ungdomar förtjänar en bra start
i livet och alla ske ges samma livschanser.
Meritvärden i årskurs nio ger Solna en plats
bland de tio bästa kommunerna i landet.
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.
Vi vill förtydliga föräldrarnas ansvar för barnens skolgång
genom förväntanskontrakt. Varje skola ska ha enhetliga
ordningsregler och vi ska flytta på elever som mobbar.
Solnas elever ska erbjudas moderna lokaler, som ger en bra
studiemiljö. Tack vare god ordning i stadens ekonomi har vi
kunnat öka tempot med att modernisera skollokalerna.
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Tack vare oss
händer det här
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.

4.

Nytt trygghetsboende
Vi bygger ett nytt trygghetsboende vid Bergshamra torg för att fler 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.

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.
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Ett levande
Solna
Solna ska vara en levande, trygg och
grön stad, som kombinerar tillväxt med
närhet till grönområden och en utbyggd
kollektivtrafik.
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.
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.
De närmaste åren behöver Solna fokusera på att slutföra alla
de byggprojekt som nu växer fram. Solna ska ha tid att växa i
sin nya kostym.
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Moderaterna i Solna vill
•

Fortsätta omvandlingen av gamla
verksamhetsområden till trevliga stadsdelar.

•

Genomföra utbyggnaden av Gula linjen utan att
notan hamnar hos skattebetalarna.

•

Öppna ny simhall i Frösunda, en ny idrottsplats i
Järvastaden och bygga ett Idrottens hus i Vasalundshallen.

•

Öka inslaget av klassisk arkitektur.

•

Förbättra städningen, utöka belysningen
och plantera mer blommor och träd
i stadsmiljön.
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Moderaterna
i Solna vill
•

Ha ordning och reda i Solna stads ekonomi.

•

Hålla skatten låg så att det lönar sig att arbeta.

•

Slå vakt om Solnas goda företagsklimat.

•

Genom tillväxt finansiera viktiga investeringar för staden.

•

Säkra överskott i stadens ekonomi som kan användas till
att rusta upp skollokaler.

Fler i jobb
färre med bidrag
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375

250

125

0
År 2005

2010

2015

*Arbetstillfällen: SCB. Försörjningsstöd: Socialförvaltningen Solna stad
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Ordning och reda i
ekonomin
Solnas välskötta ekonomi och låga skatt
gör att det lönar sig att arbeta och fler jobb
växer fram. Många som betalar låg skatt är
bättre än få som betalar hög.
Vår uppgift är att hushålla med skattepengarna och
prioritera det som är kommunens kärnuppgifter. Vi har till
exempel kunnat avsätta över 500 miljoner kronor extra för
skolupprustningar.
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Solna har två av Sveriges viktigaste tillväxtområden
i Arenastaden och Hagastaden. Solna ska även
i framtiden byggas på fler jobb, tillväxt och
framåtanda. Moderaterna slår vakt om Solna
som en näringslivsvänlig stad.
Tunnelbanans utbyggnad ska betalas av
fastighetsägare, vars värden ökar, så att
notan inte hamnar hos skattebetalarna.
På samma sätt delfinansieras en
ny simhall i Frösunda och en ny
idrottsplats i Järvastaden.

Jobb före bidrag
Vägen in i samhället
ska alltid vara kortare
än vägen ut. I Solna gäller därför
jobb före bidrag. Den som kan jobba ska
jobba. Människor växer, när de kan försörja
sig själva och forma sina egna liv.
Vi hjälper de som behöver hjälp som mest, och genom
Jobbfabriken får Solnas ungdomar en snabb väg in i arbete.
Genom Solnamodellen hjälper vi arbetslösa till ett jobb i
något av Solnas många företag. Men stöd ska gå till de som
verkligen behöver det, och därför tillämpar vi nolltolerans mot
bidragsfusk.
Den bästa integrationspolitiken bygger på arbete. Genom
ett tidigt stöd att lära sig språket och ett yrke ser vi till att
man snabbt kommer in i samhället. Solna lyfts fram som
en europeisk förebild när det gäller integration. Vi ska vara
Sveriges bästa kommun på området.
Genom arbetslinjen är Solna en av de kommuner i Sverige
som har lägst utanförskap. Så bygger vi ett Solna som håller
ihop.
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Att jobb alltid ska
gå före bidrag

Moderaterna
i Solna vill
Permanenta
Jobbfabriken,
som ger unga
Solnabor jobb

Att Solna ska
vara bäst på
integration
av Sveriges
kommuner

Bibehålla och
utveckla den
framgångsrika
Solnamodellen

Tillämpa
nolltolerans mot
bidragsfusk

Besök vår digitala valstuga:
mstugan.se/solna
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Tio skäl att rösta
på Moderaterna i Solna:

Riskera inte
Solnas positiva
utveckling
– rösta på
Moderaterna!

•

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.

Facebook: @msolna
E-post: solna@moderaterna.se
Läs mer på solnamoderaterna.se
Bli medlem på moderaterna.se/medlem

