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Inledning  
Under 2022 fortsatte pandemin, det blev krig i Europa, inflationen tog fart och brottsligheten ökade. Läget 

kunde vara bättre men det är den verklighet som vi får förhålla oss till.  

I många år har Solna stad prioriterat att bygga nya kontor och bostäder. Solnas innevånare har blivit fler 

men stadens kärnverksamheter har blivit lidande. Kapacitet, resurser och underhåll har varit otillräckligt. 

En efter en försvinner Solnas grönområden och även skolgårdarna är hotade.  

 

Sverigedemokraterna i Solna anser att byggnadstakten är och har varit allt för hög. Planering av 

nybyggnation av cirka 800 nya lägenheter per år eller cirka 15 000 bostäder fram till 2030, gör att Solna och 

Huddinge planerar för flest bostäder i hela Stockholmsregionen. Då ska man också komma ihåg att Solna är 

en till ytan liten kommun. Sverigedemokraterna anser att planeringen av nybyggnation främst ska utgå 

ifrån stadens och dess invånares behov och vara flexibel och realistisk. Medborgardialog och påverkan vid 

planering av nybyggnation ska vara betydande. Parker och andra grönytor ska bevaras. 

 

Om Solna ska vara en attraktiv kommun för de innevånare som redan bor här måste infrastruktur och 

service skalas upp i samma takt som befolkningen ökar. Möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna 

ska vara en självklarhet med en skola som är bra och där barn med speciella behov faktiskt får det stöd 

som de har rätt till.   

Vi anser att Solna även fortsättningsvis ha en god ekonomisk hushållning, prioritera sin kärnverksamhet 

och kommunalservice samt att skattesatsen inte ska höjas. Det finns tydliga brister inom Solnas förskolor 

och skolor, dessa är i behov av större ekonomiska resurser. De måste genomgå ett kvalitetssäkringsarbete 

med målsättning att ytterligare förbättra kvalitét och skolresultat. Det finns även ett tydligt behov av att 

prioritera upprustning och underhåll av våra fastigheter, grönområden, vägar, cykelvägar och trottoarer. 

Kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska renoveras och bevaras. Överjärva gård är för tillfället 

räddad men det finns andra byggnader som fortfarande är hotade. Renovera och hyr ut det som idag står 

tomt. 

För ett år sedan skrev Sverigedemokraterna i budgetförslaget för 2022 att vi ”ser med stor oro på den 

senaste tidens otrygga utveckling i Solna”. Den oron har inte minskat det senaste året. Den negativa 

utvecklingen har ökat och även om många av de åtgärder som behövs ligger på riksdagens bord att 

genomföra, anser vi att Solna ska inrikta sig på ett brottsförebyggande arbete genom en tät samverkan 

med polisen, socialtjänsten, skolorna, lokala näringslivet och ideella föreningar. Vi välkomnar också övriga 

partier till samarbete i den här frågan. 

 

 

Mats Fyhr     

Sverigedemokraternas gruppledare i Solnas kommunfullmäktige  
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Ekominska prioriteringar 
 

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för Solna. Sverigedemokraternas uppfattning är 

att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg, utan ska anpassas efter de faktiska behov 

kommunen har. Nytt för i år är att inflationen är tillbaka med full kraft och att en lågkonjunktur står för 

dörren. Den aktuella inflationstakten är i november 2022 drygt 9% vilket innebär att även en höjning på 2% 

i budgeten är i praktiken en nedskärning. Hur lågkonjunktur och räntehöjningar kommer att påverka 

arbetslöshet och investeringar vet vi ännu inte. 2023 är inte en bra tid för stora ekonomiska satsningar 

men speciellt ett område, skolan, kräver mer resurser. 

Skattehöjningar får aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem. Den 

kommunala beskattningen ska bygga på en långsiktig strävan om en budget i balans eller med ett 

överskott. Välfärden ska vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska 

skillnader mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via skattepolitik. Istället måste utbildning 

och arbete löna sig, dessa incitament är grundläggande för tillväxten och därmed för vår gemensamma 

välfärd. 

Eftersom det oftast är kommunen som står för den allmänna servicen finns ett behov av att äga och driva 

verksamheter. Offentligt ägande är viktigt för infrastruktur och de mest grundläggande kommunala 

funktionerna. Att välfärden ska vara skattefinansierad innebär dock inte alltid att kommunen också måste 

vara utförare. Det kan finnas stora effektivitets- och kvalitetsvinster med att låta andra aktörer utföra 

tjänster för kommunens räkning. 

Eftersom Sverigedemokraterna värnar goda villkor på arbetsmarknaden och rimliga löner, är det viktigt att 

detta även återspeglas vid de offentliga upphandlingarna. Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom 

omsorg och skola samt inom andra lämpliga verksamhetsområden. Detta under förutsättning att 

kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Viktigast är 

samhällsnyttan på lång sikt. Vi ställer oss kritiska till kortsiktiga riskkapitalbolag. Kvalitet och kontinuitet ska 

vara vägledande. Staden måste kontinuerligt kontrollera att privata aktörer levererar innehåll och kvalité 

som överensstämmer med det om avtalats. 

 

Kommunstyrelsen 

Vi tillskjuter ytterligare resurser under den kommande treårsperioden till kommunstyrelsen med syfte att 

utveckla och genomföra övergripande trygghetssatsningar i kommunen. Avgiften för elektroniska kopior på 

offentliga handlingar ska tas bort. 

 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens resurser och verksamhet justeras främst genom en effektivisering och minskning av 

nämndens arbete. Sverigedemokraterna anser att vår stad ska växa i en betydligt långsammare takt än vad 

som hittills har skett, vilket även det bidrar till att minska byggnadsnämndens behov av ekonomiska medel. 

Det är troligt att den ekonomiska utvecklingen i landet kommer att ha en avkylande effekt på nybyggnation 

i Solna. 
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Skolnämnden samt Barn och förskolenämnden 

Solnas förskolor och skolor har länge varit i behov av större ekonomiska resurser. Dessutom genomgå ett 

kvalitetssäkringsarbete med målsättning att ytterligare förbättra kvalitét och goda skolresultat. 

Sverigedemokraterna vill därför satsa betydande ekonomiska resurser på Solnas skolor och förskolor. 

 

Tekniska nämnden 

Vi anser att staden är i behov av och ska prioritera upprustning och underhåll av stadens fastigheter, 

parker, vägar, cykelvägar och trottoarer. Solna stad har idag inga solceller på taken till stadens fastigheter 

och en av orsakerna till detta ska vara att taken är i för dåligt skick. Det måste åtgärdas. 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid att kultur i olika former och att vårt svenska kulturarv bevaras 

samt görs mer tillgängligt för kommunens innevånare. Med en ökande befolkning i staden ökar behovet av 

och trycket på de kultur och fritidsaktiviteter som bedrivs. Ökade ekonomiska resurser erfordras därför till 

dessa verksamheter. 

 

Omvårdnadsnämnden 

Den äldre generationen har en naturlig rätt att ta del av den välfärd de själva varit med om att skapa. Vi 

anser därför att kvalitet ska väga tyngre än pris vid upphandling inom äldreomsorgen. Vi anser också att 

kvalitetssäkring är en nödvändig och högprioriterad uppgift. För att säkra de äldres trygghet och 

levnadsstandard tillskjuter vi ytterligare resurser under en treårsperiod. 

 

Socialnämnden 

Solna har tvingats att ta ett orimligt stort ansvar för statens oansvariga invandrings- och integrationspolitik. 

Sverigedemokraterna menar att Solna ska sträva efter att få till stånd en förändring som motverka denna 

övervältring av kostnader. Socialnämndens ekonomiska ramar fastställs enligt Sverigedemokraternas 

politik.  
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Sverigedemokraternas yrkande 
 

-att skattesatsen för 2023–2025 bibehålls på oförändrad nivå, 17:12 per skattekrona. 
-att kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt i verksamheter vilka bedrivs av 
andra juridiska personer.  
-att kommunen prioriterar kärnverksamheterna.  
-att alla partier invalda i fullmäktige ska vara representerade på lika villkor i styrelser, nämnder, företag, 
revison och beredningar. 
-att Solnas verksamhet genomsyras av demokrati. 
-att kommunen genomför folkomröstningar, rådslag eller undersökningar gällande särskilt viktiga och 
övergripande frågor. 
-att antalet externa konsulter inte är fler än vad som är försvarbart med hänsyn till arbetsbörda och 
ekonomi. 
-att en ökad satsning görs inom skolnämnden, barn och förskolenämnden samt inom kulturnämnden, 
omvårdnadsnämnden och tekniska nämnden.  
-att Solna ska utreda otryggheten och hoten i Solnas skolor. 
-att Solnas kommunala skolor successivt inför skolgemensamma kläder. 
-att åldersgränsen sänks för inskrivning i bostadskön från 18 år till 6 år, för boende i Solna.  
-att säga nej till förtur åt nyanlända vad gäller bostäder. 
-att Solna reviderar ”Översiktsplan 2030”. 
-att Solna bevarar Stadens kulturhistoriskt intressanta byggnader. 
-att Solna vidtar åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i stadens parker och grönområden. 
-att Solna renoverar Överjärva gård samt utvecklar verksamheten i samråd med befintlig verksamhet. 
-att Solna vidtar åtgärder för att mäta halter av luftföroreningar på flera platser i kommunen. 
-att kommunen prioriterar att renovera sina skolor istället för att riva och ersätta dessa med nya. 
-att kommunen renovera och bevarar Tallbackaskolan. 
-att kommunen bevarar Huvudstaskolans gamla lokaler. 
-att kommunen genomför en utredning över behovet av trygghets- och seniorboenden. 
-att vid upphandling av vård- och omsorg, ska kvalitet väga tyngre än priset. 
-att tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om 
invandrarmottagning och invandring samt bestrida tvångsutplaceringar från Migrationsverket. 
-att i högre grad prioritera underhållet av den kommunala infrastrukturen. 
-att kommunen vid upphandling av livsmedel ställer krav på att produkterna är näringsrika, hälsosamma 
och att de har framställts på ett etiskt försvarbart sätt. 
-att återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna. 
-att se över och åtgärda planeringen av servicedagar på kommunens parkeringsplatser. 
-att kommunen aktivt samverkar och planerar utifrån den övergripande regionala planeringen för 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
-att utreda förutsättningen för ett nationellt filmmuseum i Solna. 
-att kommunens kulturstöd inte går till religiös eller politiserad verksamhet. 
-att kommunen främjar det lokala kulturarvet, vilket även ska ha en framträdande plats i den offentliga 
konsten. 
- att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en skateboardspark och ett allaktivitetshus. 
-att kommunstyrelsen ska se över kommunens krishantering med tanke på lärdomar från pandemin och 
kriget i Ukraina. 
-att avgiften för att begära ut digitala handlingar från kommunen slopas. 
-att det ges uppdrag till styrelser och nämnder samt till stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag 
och intentioner som framgår av detta förslag.  
-att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023–2025 enligt Sverigedemokraternas budgetmotion.  
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Solna 2035 - Vår vision 
 

Solna år 2035 är en stad som präglas av trygghet, stabilitet, tradition och framtidstro. Staden växer i 

långsam takt enligt de behov som stadens innevånare har och i samklang med natur och kulturarv 

Näringslivsklimatet är mycket gott och det finns goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i 

staden. Den lokala demokratin har stärkts och nu har samtliga partier i kommunfullmäktige rätt till såväl 

insyn som representation i samtliga nämnder och styrelser på lika villkor.  

Arbetet med att skapa en större trygghet har år 2035 gett resultat. Solna är nu en betydligt tryggare stad. 

Staden har arbetat i samverkan med polisen och andra aktörer för att bekämpa brottsligheten på olika sätt 

inom kommunens gränser. Medborgarna är själva delaktiga genom frivilliga nattvandringar (som nu behövs 

allt mindre). Vi har även skapat ett tryggare Solna genom att anställa egna ordningsvakter och genom att 

införa selektiv kameraövervakning där det anses behövas.  

Solna är en attraktiv kommun att bo och leva i med en väl fungerande skola. Barn med särskilda behov får 

det stöd de behöver och har rätt till, den kommunala servicen är god, det finns ett rikt utbud inom fritid, 

kultur och föreningsliv. Staden har regelbunden kontakt med olika intresseorganisationer för att få 

information om medborgarnas behov och erfarenheter så hänsyn kan tas till detta i verksamhet och 

planering. Kvalitén i skolan har ökat, lärarnas befogenheter stärkts, arbetsmiljön för både elever och lärare 

har dramatiskt förbättras och det har också givit positivt resultat på elevernas prestationer.  

Solna har utvecklat och förstärkt äldrevård och omsorg för de människor som byggt upp landet och 

välfärden, en äldreombudsman finns som bevakar de äldres intressen och rättigheter. Stadens personal 

inom vård och omsorg har nu större möjligheter till heltidstjänster och kompetenshöjande utbildning. 

Trafiken och miljön har förbättrats avsevärt. Det byggs mindre och trafiken flyter bättre. Det finns nu gott 

om laddstolpar och parkeringsplatser till våra elbilar. Stadens nätverk av gång och cykelbanor förbättras 

och byggs ut i en stadig takt. Åtgärder för att stödja och förbättra stadens kvarvarande parker och 

grönområden har genomförts. Underhållet av stadens infrastruktur, fastigheter och anläggningar har 

förbättrats.  

Flera projekt har genomförts, med överdäckning och nedgrävning av valda delar av trafiklederna som nu 

skär genom kommunen. En ny stadsdel har skapats som sträcker sig från Haga Norra till gränsen mot 

Stockholm vid Norrtull ”Hagaporten”. Den har skapats genom en överdäckning av de trafikleder som delar 

Hagaparken och Hagalund. En smakfull övergång från Hagalunds fastigheter till Hagaparkens grönområde. 

Solnavägen har fräschats upp genom att delar av vägen har grävts ned och på andra ställen har bostäder 

med tillhörande butiker uppförts. Parker med caféer och uteserveringar är ett naturligt inslag utefter 

vägen. Korsningen vid Ankdammsgatan är ett minne blott. Den är åter ersatt av en fungerande rondell som 

minskar köbildning och avgasutsläpp.  

Sammantaget gör detta Solna till en av Sveriges bästa kommuner i avseende livskvalité och nöjda 

medborgare! 
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Byggnadsnämnden 
 

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas 

trygghet och trivsel som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna vill verka för 

traditionella, och trygga samhällsmiljöer. 

Sverigedemokraterna i Solna är inte emot att det byggs bostäder och kontor men vi vill dämpa 

byggnadstakten då vi anser att den har varit allt för hög. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och 

service byggs ut i jämn takt med befolkningsunderlagets förändring. Sverigedemokraterna vill att Solna 

fortfarande ska vara en attraktiv kommun för de nuvarande invånarna och vi prioriterar således dessa 

framför eventuella presumtiva invånare. Trots långa kötider har Solnas kommunala bostadsbolag 

Signalisten gett nyanlända förtur till bostad.  

Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till 

inflytande vara betydande. Sverigedemokraterna är emot alltför höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha 

byggnader som passar in i den befintliga miljön.  

Idag planerar Solna för en anmärkningsvärd hög takt av bostadsbyggande fram till 2030. Detta i jämförelse 

med de andra 25 kommunerna i Region Stockholm. Solna planerar att bygga cirka 15 000 bostäder till 2030 

och är efter Stockholms stad och Huddinge den kommun som planerar för flest bostäder i hela Region 

Stockholm.  

Stadsplanering och arkitektur ska vara anpassade till människors behov och till vad vi vet om den mänskliga 

naturen. Detta innebär bland annat att man ska sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga 

behovet av skönhet, social samvaro samt närhet till naturen. Man ska också bejaka platsernas och 

invånarnas historia samt identitet.  

Vi anser att det är mycket viktigt att Solnas grönområden bevaras då Solna är en tätbefolkad kommun. 

Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa. Grönytor och naturliknande miljöer ska 

vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden. Vid stadsplanering och framtagande av 

detaljplaner ska stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen. 

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av samhällsplaneringen. 

Miljöer som riskerar att skapa känslor av rädsla eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas 

och förändras. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och andra 

naturmiljöer vara en självklar del av stadsbilden.  

Vi förespråkar blandade boendeformer, det gör valfriheten större och vi är även emot allt för höga och 

stilbrytande byggnader och byggnader som inte passar in i den befintliga miljön.  

Sverigedemokraterna anser att delar ur Solnas ”Översiktsplan 2030” är inaktuella och att Solnas 

stadsledningsförvaltning ska inleda en översyn av planen utifrån nedanstående: 

-Planering av nybyggnation av cirka 800 nya lägenheter per år är inte realistiskt då Solna stad hittills inte 
har uppfyllt det planerade målet. Planeringen av nybyggnation ska istället utgå ifrån stadens och dess 
invånares behov och vara anpassningsbar och realistisk. 
-Solna ska införa ett skönhetsråd för att planera så att framtida nybyggnation passar in i den nuvarande 
bebyggelsen. 
-Ökad medverkan från Solna till att etablera personalbostäder för bristyrken i kommunen och i regionen 
samt studentbostäder och bostäder för äldre och funktionsnedsatta.   
-Utökad möjlighet till medborgardialog och påverkan vid planering av nybyggnation. 
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-Målsättningen att ett förtätat Solna med bostäder och kontor tas bort. 
-Förutsättningar för en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder och arbetsplatser stryks. 
-Möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna ska kompletteras med att även barn till dessa ska ha 
möjligheten och prioriteras för att kunna bo kvar i Solna. 
- Solna ska planera för en stad där parker och andra grönytor bevaras som naturliga delar i stadsmiljön, 
samt säkerställa att god tillgång till parker och grönområden finns och bevaras. 
-Solna ska prioritera bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer. 
-Kulturmiljöer och kulturhistoriskt viktiga byggnader så som Överjärva, Rödingarna, Kvarteret Odin och 
Bergmanska villan i Hagalund, fritidsparken i Hanneberg, Huvudsta folkskola m.fl. ska bevaras. 
-Programmet för Hagalund och Bergshamra från 2014 är inaktuellt och ska uppdateras.  

 
Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Vi vill revidera Solnas ”Översiktsplan 2030”. 

✓ Prioritera Solnas ungdomar vid bostadsbyggandet. 

✓ Vi vill sänka åldersgränsen för att ställa sig i bostadskö från 18 år till 6 år. 

✓ Vi säger nej till nyanländas förtur i den kommunala bostadskön. 

✓ Solna ska etablera ett skönhetsråd. 

✓ Solna ska prioritera kollektivtrafiken och biltrafiken samt ta större hänsyn till trafikanterna vid 

nybyggnation. 

✓ Framtidens cykelleder ska vara inplanerade vid nybyggnation. 

✓ Solna ska etablera och presentera en helhetsbild av den framtida byggnationen i hela kommunen. 

✓ Solna ska planera för framtidens transportfordon och parkeringsplatser för dessa. 

✓ Solna ska medverka till att etablera fler personalbostäder för bristyrken i kommunen och regionen. 

✓ Solnas grönområden ska bevaras då Solna redan idag är tätbebyggt.  

✓ Vid byggnation av områden med flerfamiljshus förespråkar vi en blandad form där både hyres och 

bostadsrätter ingår. 

✓ Solna ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 

avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition. 

✓ Solnas ekonomiska anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara 

generöst tilltaget. 
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Barn- och förskolenämnden 
 

Valfrihet inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till 

att spendera mer tid med sina barn och vi ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom 

barnomsorgen.  

Vi ser också positivt på alternativ som bygger på barns vistelse och lek i naturen. Vi ser naturen som en bra 

plats för barn att utveckla sina sinnen i. Att de samtidigt delar dessa upplevelser med varandra är 

ytterligare en dimension. Allt detta skapar en gemenskap, vilken bidrar till en positiva minnen för hembygd 

och natur.   

Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen främjar alternativa pedagogiska former. Temaförskolor 

är ett exempel; Natur- eller kulturförskola ett annat.  

Det ska även finnas nattdaghem för familjer som har behov av detta. 

Vi menar att det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. 

Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster. 

Sverigedemokraterna anser att barnomsorg ej ska bedrivas utifrån ett genusperspektiv. Flickor och pojkar 

är födda olika och detta förhållande ska ej förnekas.  

Vi förespråkar inte modersmålsträning för barn med annat modersmål. Vi menar att denna verksamhet 

försvårar invandrarbarnens anpassning och att den samtidigt tar alltför stora personella resurser i anspråk.  

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla i den mån det är möjligt, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Det 

är viktigt att aktivt arbeta för att lekplatser utformas på ett sådant sätt att även barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar har möjlighet att nyttja dessa. 

Minst en lekplats ska utformas på ett sätt så att även barn med de vanligaste typerna av 

funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i leken. 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska uppmuntra alternativa driftsformer. 

✓ Privata utövare ska efterleva kommunens krav och kommunen ska kontinuerligt kontrollera att 

detta efterlevs. 

✓ Det svenska språket ska stå i fokus både vid anställning av personal och i verksamheten i övrigt. 

✓ Kompetens och utbildning ska prioriteras vid anställning och goda anställningsvillkor ska genomsyra 

verksamheten. 

✓ Barngrupperna ska vara så små som möjligt. 

✓ Solna ska vid nybyggnation av förskolor planera för stora lekplatser. 

✓ Solna ska erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg med 15 timmar per vecka. 

✓ Solna ska utforma minst en lekplats på ett sådant sätt att den tillgängliggör lek för barn med de 

vanligaste funktionsnedsättningarna.  
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Skolnämnden 
 

Resultaten i den svenska skolan har försämrats inte minst i Solna. Sverigedemokraterna vill ändra på detta 

så att skolan istället kännetecknas av studiero, ordning och reda. Skolan behöver mer pengar men finns det 

inte ordning och trygghet i grunden kommer mer pengar enbart inte göra mirakel.  

Skolan måste vara en trygg plats för både elever och anställda. De som är i skolan ska visa respekt för 

andra. Lärarens auktoritet måste återupprättas. Det är viktigt att den nuvarande lärarkårens 

missnöjesyttringar tas på allvar. Skolan ska lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter 

samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande. 

Vi ser också att otryggheten och ohälsan ökar i grundskolan. Alltför mycket tid och energi läggs varje dag 

på vilka kläder barnen ska ha på sig för att passa in, inte få negativa kommentarer eller i värsta fall bli 

mobbade. Barnen ska bli bedömda för vilka dom är, inte för vad dom har eller har på sig! Detta är ett stort 

problem, inte minst för mindre bemedlade familjer, ensamstående föräldrar som kämpar varje dag med att 

få livspusslet att gå ihop, såväl tidsmässigt som ekonomiskt. 

Rektorernas roll måste stärkas så att de ges tid till att ägna sig åt ledning och utveckling. Lärarna ska kunna 

koncentrera sig på att genomföra lektioner och förmedla kunskap. Administration ska inskränkas till att 

omfatta rättning av prov samt till att notera elevnärvaro. Rektorer och lärarnas administrativa uppgifter 

ska minska och skötas av annan administrativ personal. 

Utbildningen ska dessutom vara i samklang med arbetsmarknadens behov. 

I olika sammanhang har det framkommit att föräldrar uppfattar stadens skolor som undermåliga och att de 

då väljer att skriva in sina barn i en friskola. Detta önskar vi motverkas genom att bl.a. minska 

undervisningsgruppernas storlek.  

Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp. Råvaror till servicehus och skolkök ska i 

första hand vara närproducerade och ekologiska. Detta gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd utan 

också vår miljö.  

För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Vi ser det därför som 

viktigt att samtalsspråket under skoltid är svenska. Vi är också kritiska till modersmålsundervisning då vi 

anser att anpassningen till det svenska samhället motverkas och att dess effekter för inlärning av det 

svenska språket är tveksam, de nationella minoritetsspråken undantagna. Heltäckande slöja hör, i likhet 

med andra religiösa och politiska symboler inte hemma i den sekulära svenska skolan. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Elever med behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver 

✓ Solna ska prioritera att renovera skolor istället för att riva dessa och ersätta med nya. 

✓ Renovera och bevara Tallbackaskolan. 

✓ Bevara Huvudstaskolans gamla kulturmärkta lokaler. 

✓ Solna ska kontinuerligt kvalitetssäkra att samtliga skolor i kommunen efterlever skolplanen. 

✓ Solna ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen 

avskaffas. 

✓ Samtalsspråket under lektionstid ska vara svenska eller ett nationellt minoritetsspråk.   

✓ Demokrati ska vara utgångspunkt genom hela skoltiden. 
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✓ Heltäckande slöja hör, i likhet med andra religiösa och politiska symboler inte hemma i den sekulära 

svenska skolan. 

✓ Åtgärder ska vidtas gentemot lärare som åsiktsmässigt påverkar eleverna i en viss riktning i enlighet 

med dennes egna politiska preferenser. 

✓ Elever som ej kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan. 

✓ Idrottsundervisningen för grundskoleelever ska utökas. 

✓ Skolan ska anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar. 

✓ Solna ska erbjuda elever och föräldrar möjligheter att välja skola och skolform. 

✓ Solna ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat.  

✓ Kött från djur som utsatts för onödigt lidande som till exempel ritualslaktat kött, ska ej förekomma i 

kommunens skolor. 

✓ Solna ska ej tillåta försäljning av godis på skolans område. 

✓ Solnas skolor ska kunna införa mobilförbud på skolans områden. 

✓ Solnas skolor ska polisanmäla samtliga incidenter som sker under skoltiden. 

✓ Solnas skolor ska ha ett tätt samarbete med kommunens socialtjänst. 

✓ Solnas kommunala skolor successivt inför skolgemensamma kläder. 
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Tekniska nämnden 
 

Underhållet av stadens fastigheter, parker, vägar, cykelvägar och trottoarer har varit eftersatt under lång 

tid. Solna stad har inga solceller på taken till stadens fastigheter och en av orsakerna till detta ska vara att 

taken är i för dåligt skick. Det och mycket annat måste åtgärdas. Bilen är fortfarande en viktig faktor för att 

medborgarnas livspussel ska kunna lösas på ett smidigt sätt. Parkeringsmöjligheter är av stor betydelse och 

ska därför inte vara eftersatta. Även elbilar behöver parkeringsplatser. Som enda parti förespråkar 

Sverigedemokraterna att återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda 

parkeringsplatserna. 

Vissa tider på dygnet är tunnelbanevagnarna fulla redan när de anländer till Solna. Dessutom har vägarna i 

Solna blivit en propp i Stockholmstrafiken till viss del orsakad av olika byggprojekt som blockerar trafiken. 

Resor i rusningstid är därför mycket påfrestande, vilket utgör en inskränkning i Solnabornas livskvalité. Ett 

dåligt flöde ökar också trafikens miljöpåverkan. Täta avgångar och rimliga priser ska erbjudas inom 

kollektivtrafiken. Kommunen ska också arbeta för att utöka kollektivtrafiken i Solna. Hänsyn till trafikflödet 

måste tas då man planerar avspärrningar av gatunätet. 

Om stat, region och kommun ska planera tillsammans för bostadsbyggande, infrastruktur och 

kollektivtrafik, behövs en regional planering. En regional översiktsplanering ska samtidigt innebära att 

beslutanderätten ligger på den kommunala nivån. Den regionala planeringen ser Sverigedemokraterna 

som viktig. Infrastruktursatsningar samordnas i den regionala planeringen så att ett bra flöde till 

kringliggande kommuner skapas.   

Sverigedemokraterna anser att Solna ska växa i en betydligt långsammare takt än vad den nuvarande 

politiska majoriteten vill. Kommunens väg- och gatunät måste underhållas och vara i ett sådant skick att 

inte näringsliv eller invånare missgynnas. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och 

landsbygd. Kommunens vägar måste därför hålla en god kvalitet över hela kommunen och under hela året.  

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Återinför fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna. 

✓ Se över och åtgärda planeringen av servicedagar på kommunens parkeringsplatser. 

✓ Solna ska aktivt samverka och planera utifrån den övergripande regionala planeringen för 

infrastruktur och kollektivtrafik. 

✓ Återplantera träd i stadsmiljön. 

✓ Vidta åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden i Solnas parker och grönområden. 

✓ Fler trygghetsåtgärder i stadsmiljö. 

✓ Solna ska i hög grad prioritera underhållet av stadens infrastruktur. 

✓ Solna ska snarast möjligt se över servicebehovet av stadens gatunät.  

✓ Felanmälan till staden ska vara lättillgänglig och transparant. 

✓ Felanmälningar ska följas upp snarast möjligt och åtgärdas. 

✓ Solna ska aktivt verka för att ta bort klotter.   
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid kultur i olika former och att vårt svenska kulturarv bevaras samt 

görs mer tillgängligt för kommunens innevånare. Med en ökande befolkning ökar behovet av och trycket 

på de kultur och fritidsaktiviteter som bedrivs i kommunal regi. 

Solna ska främja detta genom att erbjuda kommunal verksamhet, sevärdheter och upplevelser inom kultur 

och fritid vilken ska vara mångsidig och av god kvalité. Kultur och fritidssektorn måste få kosta. 

Solna har framgångsrika idrottslag med lång och ärorik historia. Både elit och breddidrott är viktig och värd 

att satsa på, inte minst för dess stora betydelse för människors hälsa och välbefinnande. 

Kommunalt kulturstöd ska inte gå till religiös eller politiserad verksamhet. Vid fördelning av resurser 

mellan olika sport eller kulturaktiviteter ska hänsyn tas till antalet utövare och kön. 

Hotet mot Överjärva gård är tillfälligt avvärjt. En renovering har påbörjats och det är vår förhoppning att 

gården kan renoveras och utvecklas i samråd med befintlig verksamhet. 

Det har tidigare funnits planer på ett nationellt filmmuseum i Solna. Vi vill väcka frågan igen och utreda 

förutsättningarna då det skulle på ett intressant sätt lyfta fram både det nationella och det lokala 

kulturarvet. 

E-sporten växer både i och utanför Sverige. Sverigedemokraterna vill ge kultur- och fritidsnämnden i 

uppdrag att etablera ett E-sportcenter i Solna. 

Sverigedemokraterna vill utreda två förslag som lades fram tidigare i kommunfullmäktige, ett förslag om 

ett kultur/allaktivitetshus. Vilka lokaler finns idag tillgängliga för musik, teater, möten? Det andra är en 

skateboardpark i Solna. Hur ser behoven ut? Var, hur och till vilken kostnad skulle det kunna genomföras?  

SD värnar vårt kulturarv och vi kan inte nog påtala vår respekt gentemot tidigare generationer. Vikten av 

att minnas deras arbete och deras strävan, vikten av att minnas vad deras arbete gett oss efterlevande. 

Sverigedemokraterna förslag: 

✓ Rädda och bevara Solnas kulturhistoriska byggnader. Nybyggnation ska inte hota viktiga byggnader 

från Solnas äldre historia. Vår historia är värd att bevara. 

✓ Fortsätt att renovera och utveckla verksamheten på Överjärva gård. 

✓ Utreda behovet, utformning och kostnad för ett kultur/allaktivitetshus. 

✓ Solna ska aktivt stödja den lokala idrotten med särskilt fokus på kommunens barn och ungdomar.  

✓ Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att etablera ett E-sportcenter i Solna. 

✓ Utred förutsättningen för ett nationellt filmmuseum i Solna. 

✓ Utred en skateboardspark och ett allaktivitetshus. 

✓ Kommunens kulturstöd ska inte gå till religiös eller politiserad verksamhet. Stöd ska endast ges till 

föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. 

✓ Kommunen ska främja det svenska och det lokala kulturarvet vilket ska ha en framträdande plats i 

den lokala konsten. 

✓ Kommunen ska ha en aktivt stödjande roll vid firandet av traditionella högtider. 

✓ Kommunalt kulturstöd ska inte användas till att finansiera kultur eller kulturevenemang som 

underblåser eller romantiserar vandalism, droger eller våld. 

✓ Solna ska årligen redovisa föreningsstödet. 
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✓ Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens 

kommunikation. 

✓ Kommunens kultur och fritidsaktiviteter ska inte i för hög grad stödja enstaka aktiviteter eller 

sporter. En bredd i aktiviteter för alla åldrar och kön är önskvärt.  
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Omvårdnadsnämnden 
 

Den äldre generationen har rätt att ta del av den välfärd de själva varit med om att bygga upp. Kvalité ska 

vara en tyngre och viktigare faktor än idag vid valet av entreprenörer inom äldreomsorgen. 

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har av 

ekonomiska skäl lämnats till de äldres anhöriga. Kraven för att erhålla plats på särskilt boende måste 

sänkas. 

Det ska i hög grad vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner även om denna i grunden inte har 

behov av ett seniorboende. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade försämrar ofta kraftigt 

individernas mentala hälsa. 

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också på den kommunala ekonomin ska en 

utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, detta för de äldre som känner sig isolerade och otrygga. 

Boende i trygghets- och seniorboende tillhandahåller ej den omfattande vård som ingår vid särskilda 

boenden.  

Studier visar att äldre mår mentalt såväl som fysiskt bättre av att vistas i miljöer där det finns barn. Det är 

därför av godo att kombinera äldreomsorg med barnomsorg. Trygghetsboenden kan därför med fördel 

placeras i närheten av förskolor och skolor. 

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de privata vårdgivarna lever 

upp till de ställda kvalitetskraven. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalité vara en 

tyngre och viktigare faktor än idag. 

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av 

stor betydelse för de äldres välbefinnande.  

System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig 

matkvalitet. Målsättningen ska vara att maten lagas på plats då dofter från tillagningen m.m. skapar en 

känsla av välbehag. Ansvaret för inköp av råvaror och matlagning ska åläggas särskilt anställda. 

Rutiner för att sitta vak vid någon under livets allra sista timmar ska finnas och vara en självklarhet. 

De kommunala skolor som idag är utrustade med ett eget kök skulle i många fall även kunna användas för 

att laga mat till ett närliggande äldreboende. Skolans matsal skulle då också kunna användas vid två 

tillfällen, för eleverna och för de äldre.  

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres 

kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över 

generationsgränserna uppmuntras. Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete mellan 

kommunens skolor och förskolor samt seniororganisationer och äldreboenden. Man kan då kontinuerligt 

besöka varandra och eventuellt arrangera gemensamma aktiviteter.  

Solna ska ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre, samt även erbjuda mötesplatser 

och aktiviteter. I samverkan med frivilligorganisationer ska Solna kommun göra miljöombyte och social 

samvaro möjlig till exempel genom resor och arrangemang på kursgårdar. 
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Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska genomföra utbyggnad av trygghets- och seniorboenden. 

✓ Solna ska förbättra möjligheten att bo tillsammans med sin livspartner på seniorboendet. 

✓ Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalité vara en tyngre och viktigare faktor än idag. 

✓ I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunens vårdgivare begära utdrag ur belastningsregistret 

vid nyanställning. 

✓ Möjligheten att Solnas skolkök samverkar med äldreomsorgen för att erbjuda vällagad mat till de 

äldre ska undersökas.  

✓ Solna ska dra nytta av fördelarna med att kombinera äldreomsorg med barnomsorg, samt att 

trygghetsboenden med fördel kan byggas i närheten av förskolor och skolor. 

✓ Vi vill att arbetsvillkoren för de anställda inom äldreomsorgen förbättras och att möjlighet till 

heltidsanställning prioriteras. 

✓ Solna ska ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamheter samt 

äldreorganisationer. 

✓ De äldre ska erbjudas möjlighet till social samvaro.  
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Tryggheten  
 

Vi verkar för ett Solna där människor ska kunna känna sig trygga, oavsett tid på dygnet och oavsett plats. 

En stad präglad av tillit och lojalitet gentemot varandra och där det allmänna rummet inte tillhör de 

kriminella. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse och där gärningsmän får ett straff i rimlig 

proportion till sina brott.  

Solna ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, det lokala näringslivet, 

ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden 

kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.  

För nyanlända med bristande kunskaper i svensk rättslagstiftning gällande barn, ungdomar och kvinnor ska 

Solna anordna utbildning.  

All personal som arbetar med barn och ungdomar ska kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret 

vilket ska visa att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn eller ungdomar. För att erhålla 

ekonomiskt stöd ska även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga åläggas att försäkra sig om 

att ingen inom verksamheten begått brott riktade mot barn eller unga. 

Solna ska bedriva ett strukturerat arbete mot hedersrelaterat våld. Arbetet ska följa en nationell 

handlingsplan så att stora skillnader i tillvägagångssätt och bemötande av våldsutsatta inte uppstår mellan 

kommuner.  

Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande inkomstkälla för den 

organiserade brottsligheten. Kommunerna måste därför ha en god tillsyn av de försäljningsställen som 

finns och ett nära samarbete mellan ansvarig tillsynsenhet, polis och socialtjänst. 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska ställa krav på att staten ökar polisnärvaron och att polisen arbetar anpassat efter lokala 

behov. 

✓ Solna ska utreda otrygghet och hot i Solnas skolor. 

✓ Solna ska genom olika projekt satsa på att arbeta mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet. 

✓ Solna ska ta vara på den kunskap och insikt som finns inom Solnas socialtjänst och inom andra 

verksamheter. 

✓ Solnas trygghetsråd ska effektivisera sitt arbete. 

✓ Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.  

✓ Solna ska genomföra en övergripande utvärdering av belysning på gator och promenadvägar samt i 

parker. 

✓ All personal som arbetar med barn och ungdom inom staden ska uppvisa ett utdrag ur 

belastningsregistret vilket ska styrka att man inte gjort sig skyldig till övergrepp på barn eller unga. 

✓ Solna ska uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper. 

✓ Solna ska samarbete med frågor som berör tryggheten med de lokala idrottsföreningarna. 

✓ Solna ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet. 

✓ Solna ska utöka sitt stöd till lokal grannsamverkan mot inbrott. 

✓ För nyanlända med bristande kunskaper i svensk rättighetslagstiftning ska Solna anordna 

utbildning. 

✓ Solna ska inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage. 

✓ Olagligt klotter som olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden. 
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✓ Solna ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri samt krav på tillstånd vid 

insamling av pengar. 
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Socialnämnden 
 

Sveriges kommuner har tvingats att ta ett orimligt stort ansvar för statens invandrings- och 

integrationspolitik. Sverigedemokraterna menar att Solna ska sträva efter att få till stånd en förändring 

som motverka denna övervältring av kostnader. 

Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är vår inställning den att 

Solna, aktivt ska bedriva opinionsarbete, för ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. 

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget för kommunernas kostnader gällande invandringen inte är 

tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunen, utan även 

segregation, kulturkrockar och en ökad brottslighet. 

I den politik som idag bedrivs i Sverige gäller inte längre talesättet ”ta seden dit man kommer.” Istället talas 

det om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det 

mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, vilket innebär att 

det är de som invandrar som ska anpassa sig till det svenska samhället. 

Solna ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionsnedsatta en 

meningsfull sysselsättning. Samverkan med brukare och anhöriga ska vara god. Stöd och service ska 

erbjudas anhörigvårdare. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska bedriva opinionsbildning med syfte att återta det kommunala självbestämmandet. 

✓ Solna ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig 

avtal om invandring och bestrida tvångsplaceringar från Migrationsverket. 

✓ Solnas integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamheter. 

✓ Solna ska stimulera näringsidkare till att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer i 

det offentliga rummet. 
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Kompetensnämnden 

 

Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver en väl utbyggd 

vuxenutbildning. En person som har valt att läsa ett yrkesförberedande program måste ges möjligheter att 

senare kunna läsa in de ämnen som saknas för att påbörja högskolestudier. Komvux är också ett viktigt 

redskap för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning som motsvarar arbetsgivarnas krav. 

Lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen anser vi främjas av ett nära samarbete 

med näringslivet i Solna med närhet. 

Sveriges kommuner har tvingats att ta ett orimligt stort ansvar för statens invandrings- och 

integrationspolitik. Sverigedemokraterna menar att Solna ska sträva efter att få till stånd en förändring 

som motverka denna övervältring av kostnader. 

Tills dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå implementerats, är vår inställning den att Solna 

aktivt ska bedriva ett opinionsarbete för ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. 

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget för kommunernas kostnader gällande invandringen inte är 

tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunen, utan även 

segregation, kulturkrockar och en ökad brottslighet. 

I den politik som idag bedrivs i Sverige gäller inte längre talesättet ”ta seden dit man kommer.” Istället talas 

det om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det 

mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, vilket innebär att 

det är de som invandrar som ska anpassa sig till det svenska samhället. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska stärka gymnasieskolans samarbete med det lokala näringslivet. 

✓ Solna vuxenutbildning ska vara väl utbyggd och erbjuda en reell möjlighet till vidareutbildning. 

✓ Solna ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig 

avtal om invandring och bestrida tvångsplaceringar från Migrationsverket. 

✓ Solna integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamheter. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin omgivning, men det är också 

samhällets ansvar att bidra med strukturella förutsättningar för att göra det så enkelt som möjligt att som 

individ göra rätt. 

Ur miljösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv är det viktigt att allmänheten informeras om vilket 

ursprung maten har. Sverigedemokraterna anser därför att Solna ska ursprungsmärka sina matsedlar. 

Kommunens verksamhet ska genomsyras av ett kretsloppstänkande och omsorg om det levande omkring 

oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför kategoriskt miljötänkande ibland kan vara 

kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar också den resurs som kan användas för ett konstruktivt 

miljöarbete. 

Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt 

samhälle enligt ett kretsloppstänkande. Miljöfrämjande projekt som kräver kontinuerliga subventioner 

riskerar att bli kortsiktiga. Målsättningen måste därför vara att rikta stöd och subventioner till lösningar 

som kan överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

Som Sverigedemokraterna ser det ligger lösningarna för framtiden i teknisk utveckling och forskning. Solna 

kan bidra till ett gott forskningsklimat genom att verka för en sammankoppling mellan näringslivet och de 

högre tekniska fakulteterna. 

En av de miljöfrågor som fått stor uppmärksamhet under senare år är utsläppen av växthusgaser. Detta är 

en global fråga, men insatser på det lokala planet är av betydelse. Vi ska också sträva efter att leva upp till 

målsättningar i internationella avtal. 

Idag mäts luftkvalitén på en plats i Solna, mätningar måste utföras på flera platser i kommunen. 

Livsmedel, odlade i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster, detta ska premieras vid Solnas 

upphandlingar. Andra saker som ska premieras är näringsinnehåll och att livsmedlen har framställts på ett 

etiskt försvarbart sätt. Krav på god djurhållning är ett exempel på det senaste.  

Alla Solnas beslut som kan ha någon form av miljöpåverkan ska föregås av en miljöprövning. Detta kan ske 

med hjälp av en miljöchecklista.  

 
Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i staden. 

✓ Solna ska eftersträva att upphandla livsmedel från närområdet. 

✓ Alla Solnas beslut ska föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista. 

✓ Miljö och hälsoskyddsnämnden ska utföra fler kontroller av stadens affärer och restauranger som 

säljer/serverar mat/livsmedel. 

✓ Solna ska underlätta källsortering och återvinning. 

✓ Solna ska vidta åtgärder för att mäta halter av luftföroreningar på flera platser i kommunen. 

✓ Solna ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är näringsriktiga och att de 

har framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god 

djurhållning. Allt kött ska komma från djur som har bedövats före avblodning. 

✓ Solna ska ursprungsmärka sina matsedlar. 
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Solnas revision 
 

Enligt SKR - Sveriges kommuner och regioner är den kommunala revisionen ett lokalt demokratiskt 

kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt 

pröva ansvarstagandet. SKR bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna. 

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av 

sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och om 

styrningen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. 

Idag är Sverigedemokraterna det enda parti som saknar representation i Solnas revision. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ I kommunens revison ska alla partier invalda i kommunfullmäktige vara representerade på samma 

villkor. 

 

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsen ska alla partier invalda i fullmäktige vara representerade på samma villkor, så är det 

inte idag. Sverigedemokraterna vill att  kommunstyrelsen ska aktivt arbeta med att stödja och öka 

trygghetsarbetet i kommunens verksamheter då kommunstyrelsen har det överordnade uppdraget att 

utveckla och genomföra övergripande trygghetssatsningar i kommunen. 

Kommunstyrelsen ska lägga särskilt fokus på att se över kommunens krishantering. Under 2022 drabbades 

Europa av ett krig som ännu rasar med oförminskad omfattning, ett krig där det pågår ett omfattande 

medvetet våld mot civila och kritisk infrastruktur. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Kommunstyrelsen ska aktivt arbeta med att stödja och öka trygghetsarbetet i kommunens 

verksamheter. 

✓ Kommunstyrelsen ska helt ta bort att avgiften för att begära ut elektroniska handlingar från 

kommunen. 

✓ Kommunstyrelsen ska se över kommunens krishantering med tanke på lärdomar från pandemin 

och kriget i Ukraina. 
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Investeringsbudget per nämnd 2023 

 
tkr 

2023 

Kommunstyrelsen 100 000 
Digitalisering/välfärdsteknik /trygghetssatsning* 5 000 
Ny skola Järvastaden. 95 000 

  
Byggnadsnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. 100 

  
Tekniska nämnden  145 000 

  
Fastighet 125 000 

Verksamhetsanpassningar  
Om- och nybyggnation  
Utemiljö  
Byggnad utvändigt tak  
Byggnad utvändigt övrigt  
Byggnad invändigt  
VA, VVS, kyl- och processmediesystem  
Ventilation  
Elsystem  
Tele, data, larm  
Övrig planerad upprustning av skolor*                                                15 000 
Energieffektiviseringar och solceller*                                                10 000 
 
 
Stadsmiljö  20 000 
Gata och trafikgång och cykelväg*                                                   5 000 
Park och mark biologisk mångfald*                                                    1 000 
Renhållning  
Renovering  
Förbättra vattenkvaliteten  2 000 
Lekplatser  3 000 
Trygghetsåtgärder i stadsmiljö  3 000 
Återplantering i stadsmiljö*  6 000  

  
Kultur- och fritidsnämnden  6 200 
Idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder 
m.m.  4 000 
Utredning (filmmuseum, skateboardspark, 
allaktivitetshus)* 2 000 
Konstverksamhet  200 

   
 
 
 

 
 
 



25 - SD Solna Budgetmotion 2023 
 

 

 

• = Politisk satsning   

Skolnämnden  7 000 

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.*  7 000 

  
 
Barn- och förskolenämnden  

 
1 000 

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  1 000 

  
Kompetensnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Socialnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Familjerättsnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Omvårdnadsnämnden  1 500 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  1 500 

  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Summa 261 100 
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Driftbudget 2023 - sammanställning totalt för styrelsen och nämnder 
 

 

 2023 2023 2023 

 Majoritetens Sverigedemokraternas Total budget- 

 ram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) 

    
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  -144 303 1 826 -142 477 

Revision -1 848  -1 848 

Byggnadsnämnden -7 148 1 500 -5 648 

Tekniska nämnden -44 156 -2 000 -46 156 

Kultur- och fritidsnämnden -168 786 -1 000 -169 786 

Skolnämnd -1 042 870 -1 000 -1 043 870 

Barn- och förskolenämnden -573 582 -500 -574 082 

Kompetensnämnden -42 516  -42 561 

Socialnämnden -227 391 4 000 -223 391 

Familjerättsnämnden  -4 640  -4 640 

Omvårdnadsnämnden -938 473 -1 000 -939 473 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 058 5 000 -8 058 

    
Summa (tkr) -3 208 772 6 826 -3 201 990 

    

    
Pensionskostnader, interna poster m.m. -98 458  -98 458 

    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 307 230 6 826 -3 300 448 

    

    

Resultatbudget 2023 (mkr)    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 307 7 -3 300 

Avskrivningar -185  -185 

Jämförelsestörande poster 0  0 

Verksamhetens nettokostnader -3 492  -3 485 

    
Skatteintäkter, generella statsbidrag. och utjämning 3 555  3 483 

Finansiella intäkter och kostnader 32  32 

    
Årets resultat 95  30 
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Driftbudget 2024 - sammanställning totalt för styrelsen och nämnder 
 

 

 2024 2024 2024 

 Majoritetens Sverigedemokraternas Total budget- 

 ram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) 

    
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  -146 269 1 826 -144 443 

Revision -1 867  -1 867 

Byggnadsnämnden -7 220 1 500 -5720 

Tekniska nämnden -24 397 -2 000 -26 397 

Kultur- och fritidsnämnden -170 474 -1 000 -171 474 

Skolnämnd -1 113 751 -1 000 -1 114 751  

Barn- och förskolenämnden -606 876 -500 -607 376 

Kompetensnämnden -43 124  -43 124 

Socialnämnden -227 947 4 000 -231 947 

Familjerättsnämnden  -4 702  -4 702 

Omvårdnadsnämnden -958 238 -1 000 -959 258 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 188 5 000 -8 188 

    
Summa (tkr) -3 318 053 6 826 -3 319 247 

    

    
Pensionskostnader, interna poster m.m. -79 778  -79 778 

    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 397 831 6 826 -3 399 025 

    

    

Resultatbudget 2024 (mkr)    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 398 7 -3 399 

Avskrivningar -185  -185 

Jämförelsestörande poster 0  0 

Verksamhetens nettokostnader -3 582  -3 584 

    
Skatteintäkter, generella statsbidrag. och utjämning 3 593  3 553 

Finansiella intäkter och kostnader 64  64 

    
Årets resultat 75  33 
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Driftbudget 2025 - sammanställning totalt för styrelsen och nämnder 
 

 

 2025 2025 2025 

 Majoritetens Sverigedemokraternas Total budget- 

 ram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) 

    
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  -148 265 1 826 -146 439 

Revision -1 885  -1 885 

Byggnadsnämnden -7 292 1 500 -5 792 

Tekniska nämnden -24 641 -2 000 -26 641 

Kultur- och fritidsnämnden -172 179 -1 000 -173 179 

Skolnämnd -1 152 974 -1 000 -1 153 974 

Barn- och förskolenämnden -618 213 -500 -618 513 

Kompetensnämnden -43 884  -43 884 

Socialnämnden -231 474 4 000 -227 474 

Familjerättsnämnden  -4 775  -4 775 

Omvårdnadsnämnden -982 873 -1 000 -983 873 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 320 5000 -8 320  

    
Summa (tkr) -3 401 776 6 826 -3 394 749 

    

    
Pensionskostnader, interna poster m.m. -88 100  -88 100 

    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 489 876 6 826 -3 482 849 

    

    

Resultatbudget 2025 (mkr)    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 490 7 -3 483 

Avskrivningar -185  -185 

Jämförelsestörande poster 0  0 

Verksamhetens nettokostnader -3 674  -3 668 

    
Skatteintäkter, generella statsbidrag. och utjämning 3 671  3 624 

Finansiella intäkter och kostnader 78  78 

    
Årets resultat 75  34 

  



29 - SD Solna Budgetmotion 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solna.sd.se 

solna@sd.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


