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Ett grönt, tryggt och växande Solna. Här ska det vara 
 lättare att få ett jobb än ett bidrag. Vi ställer krav på   
dem som kan så att vi kan hjälpa dem som behöver.

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande
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Ett grönt, snyggt och tryggt Solna 

Solna är en av Sveriges mest spännande städer och erbjuder en unik kombination 
av stadspuls, trevliga grönområden och närhet till natur. Stadsutvecklingen bidrar 
till trivsamma och trygga boendemiljöer och en tillväxt som skapar jobb, bostäder, 
service och utbyggd kollektivtrafik.  

Vi vill fortsätta att bygga ett Solna med fler trivsamma boendemiljöer och tillgängliga grönområden, där 
närheten till vatten utnyttjas bättre. Med utvecklingsprojekt som exempelvis Arenastaden och Hagastaden, 
Enköpingsvägen, Bagartorp och Solnavägen, där stad och grönområden förenas, vill vi fortsätta forma 
framtidens Solna. 

Fler människor i Solna jobbar och betalar skatt till omsorg och skola samtidigt som kostnaderna för bidrag 
minskar. Vår arbetslinje bryter utanförskap och gör så att staden håller ihop. Det är viktigt för minskad 
 segregation, låg skatt och fler i jobb. Det är så vi tillsammans utvecklar Solna till en ännu bättre stad att 
leva, verka och bo i. 

Här ska det vara tryggt, snyggt och grönt. Här ska tillväxten skapa förutsättningar så att jobb går före 
 bidrag och ekonomin förblir stark. Så får vi resurser till skolan och kraft att hjälpa människor när de 
 behöver det som mest. 

Pehr Granfalk, 
kommunstyrelsens ordförande
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Ordning och reda  
i stadens ekonomi
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Ett Solna som utvecklas kräver en ansvarsfull politik som hushållar med 
skattebetalarnas pengar och säkrar överskott i stadens ekonomi. Vår starka 
ekonomi gör det också enklare för jobb att växa fram, eftersom företag och 
verksamheter kan lita på att stadens service och satsningar håller hög kvalitet 
över tid.

Nästa mandatperiod kommer vi att behöva göra omfattande investeringar i Solnas välfärd. Det är bara 
möjligt med en god ekonomi. Vi behöver bygga skolor och förskolor, investera i flera olika boenden för våra 
äldre och ta höjd för stora idrottsinvesteringar. Det är bara möjligt att göra i en stad som har ordning i sin 
ekonomi.

Det ska vara tryggt för företag att växa, anställa och etablera sig i Solna. Det ska vara tryggt att köpa en 
bostad här. Men det har krävts ledarskap och prioriteringar för att hålla ihop Solnas ekonomi. Moderaterna 
i Solna är noga med att respektera budgettak och att ha tillräckliga överskottsmål för att kunna möta 
framtida utmaningar. I grunden handlar det om att prioritera välfärdens kärna.

Vi kommer aldrig att ställa ut löften som saknar finansiering till solnaborna, utan gör i stället avvägningar av 
behoven som finns utifrån hur Solna utvecklas. Vi får tillväxten att betala investeringar som ny tunnelbana 
och nya skolor och vi ser till att de som behöver får hjälp ut i jobb.

”Vi kommer aldrig att ställa ut löften som saknar finansiering till solna- 
borna, utan gör i stället avvägningar av behoven som finns utifrån hur 
Solna utvecklas.”

ORDNING I EKONOMIN SÅ ATT SKATTEN KAN FORTSÄTTA VARA LÅG
Vi tycker det är bra att solnaborna får behålla mer av sin lön. Solnaborna lever i en av världens dyraste 
storstadsregioner. Det gör att de ekonomiska marginalerna är små för många. Skatten är den största 
utgiften för nästan alla hushåll.
 
Moderaterna vänder sig mot de rödgrönas löften om allt till alla. De går fram med höjda parkeringsavgifter 
och bjuder över varandra med skattehöjningar. Detta trots att staden går med överskott.
 
Med alliansstyre i Solna har kommunen under 20 år byggt upp en stark ekonomi med ett lågt utanförskap. 
Tack vare att Solna har en välskött ekonomi, en effektiv organisation och prioriterar välfärd framför bidrag 
kan vi ha fortsatt låg skatt. 

Vi lovar att hålla ordning i Solnas ekonomi så att skatten kan vara fortsatt låg.

EXTERN FINANSIERING AV TUNNELBANEUTBYGGNADEN
Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan börjar i Solna. Tack vare Moderaterna och våra allianskollegor 
kommer nya gula linjen att gå från Odenplan via Hagastaden till Hagalund och vidare mot Arenastaden.

Det är en av de största och viktigaste investeringarna som görs i Solna och den bidrar med tillväxt i hela 
regionen. Satsningen möjliggör fler bostäder och nya arbetsplatser i anslutning till miljövänligt resande.  
En utbyggd tunnelbana avlastar även trafiken i Solna och bidrar till bättre luftkvalitet.
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”Vi lovar att Solnas del i finansieringen av gula linjen inte ska belasta  
skattebetalarna, Pehr Granfalk (M).” 

Vårt löfte är att stadens del på 1 250 miljoner kronor fullt ut finansieras av externa aktörer, så att kostnaden 
inte hamnar i knät på solnaborna. Det är möjligt tack vare Solnas goda företagsklimat, där företag som 
investerar i Solna också är med och finansierar tunnelbaneutbyggnaden. Solnaborna får därmed bättre 
kollektivtrafik helt betald av tillväxten i stället för via skattsedeln.
 
700 av 1 250 miljoner kronor har redan säkrats genom extern finansiering och återstående 550 miljoner 
kronor lovar Moderaterna ska finansieras fullt ut på samma sätt.

UTJÄMNINGSSKATTEN
Utjämningsskatten är Solnas snabbast växande utgift. Den ligger i dag 830 miljoner kronor per år, vilket är 
mer än hela Solnas äldreomsorg. Om inget görs beräknas den att år 2030 vara uppe i två miljarder om året. 
Vi Moderater vill att utjämningsskatten ska bli mer rättvis i stället för att gå till storstäder som Göteborg och 
Malmö eller andra tillväxtregioner som har goda förutsättningar att klara av sin egen ekonomi.

Ta ansvar för en politik som håller ordning och säkrar  
överskott i stadens ekonomi.

Investera i välfärden genom skolor och förskolor, flera olika 
 boenden för våra äldre och ta höjd för flera stora idrotts- 
investeringar.

Behålla låg kommunalskatt.

Jobba för att göra den kommunala skatteutjämningen mer rättvis 
för Solnas skattebetalare.

Bygga ut tunnelbanan och se till att den finansieras externt.  
700 av 1 250 miljoner kronor har redan säkrats och återstående 
550  lovar Moderaterna ska finansieras fullt ut på samma sätt.

Att de som bygger i Solna ska vara med och finansiera de sociala 
åtaganden staden har, exempelvis sociala lägenheter och  
anpassade boenden. 
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Utjämningsskatt

Vård och omsorg för äldre

Grundskola, fritidshem  
och särskola

Förskola 

Individ- och familjeomsorg

Vård och omsorg för personer 
med funktionshinder

Gymnasieskola och 
gymnasiesärskola

Kultur och fritid

Stadsgemensamt  
(inkl. politik, revision)

Miljö, hälsa  
och räddningstjänst

Gator, parker  
och stadsbyggnad

Vuxenutbildning inklusive 
svenska för invandrare

Integration och  
arbetsmarknadsåtgärder

833 565

675 694
 

657 062

507 214

233 198

229 566

166 688

146 260   

124 360

40 620

35 456

28 138

11 764
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Total:

Tack vare att Solna har en välskött ekonomi, en effektiv organisation och prioriterar  
välfärd framför bidrag kan vi ha fortsatt låg skatt och ordning på Solnas ekonomi.
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Jobb före bidrag
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Solna ska ha en tydlig arbetslinje och vägen till jobb ska vara kortare än till 
bidrag. Antalet familjer som lever på bidrag minskar för varje år och Solna är den 
kommun i Stockholms län som har lägst bidragsberoende. Vi vill fortsätta stötta 
människor till egen försörjning.

”Vägen till jobb ska vara kortare än till bidrag och fokus ska ligga på att 
stötta människor till egen försörjning.”

Solna är en av de kommuner 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.

För oss moderater är arbetslinjen central. 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. 

Att jobba med näringslivsklimat, fokusera på arbetslinjen och säkra en ekonomi som främjar tillväxt är 
viktigt för fler jobb och därmed möjligheten att bryta utanförskap. Så säkras pengar till skolan, tryggare  
och grönare boendemiljö och högre kvalitet i äldreomsorgen.

FLER I ARBETE GENOM ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT
Jobben blir fler när företag kan växa och anställa. Därför vill Moderaterna i Solna ha ett bra företags klimat. 
Solna har utsetts till Sveriges näringslivsvänligaste kommun tio år i rad och nyföretagandet är alltid högt i 
staden. Att jobba med näringslivsklimat och främja tillväxt är viktigt för att bryta utanförskap och säkerställa 
framväxten av nya jobb.

Att jobben blir fler innebär att fler solnabor kan försörja sig själva och att staden aktivt kan jobba med att 
matcha människor mot den lokala arbetsmarknaden. Så hjälper vi fler från bidrag till jobb. I Sverige kan 
det ta år för människor att få jobb genom arbetsförmedlingen, medan snittiden till egen försörjning för en 
solnabo som deltar i Solnamodellen är ett par månader.

Solna har tack vare sin tillväxt i dag fler jobb i kommunen än invånare. Tack vare Arenastaden med Mall of 
Scandinavia i spetsen och flera andra tillväxtområden har 10 000 arbetstillfällen vuxit fram i Solna under 
mandatperioden 2015 – 2018. På senare år har även antalet sommarjobb tredubblats, från 100 till 300, 
mycket tack vare bra samarbete med lokala företag.

Resultatet är att Solna i dag har fler människor som jobbar och betalar skatt till omsorg och skola samtidigt 
som kostnaderna för bidrag minskar. 

I SOLNA SKA INGEN FASTNA I LÅNGTIDSARBETSLÖSHET
Solna är en av de kommuner som har lägst utanförskap och som är bäst på att hjälpa människor till ett 
arbete. Varje år går allt fler solnabor från bidrag till egen försörjning, och i Solna är vi särskilt bra på att få 
ungdomar och utrikes födda i jobb.

Genom Solnamodellen har Solna utvecklat en metod som med individuella insatser matchar arbetslösa 
mot jobb som passar. God kännedom om den lokala arbetsmarknaden resulterar i att vi matchar ut två av 
tre deltagare i arbete.
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Nu vill vi ta nästa steg och Solnamoderaterna lovar att Solna ska bli en av Sveriges bästa kommuner på att 
få ut långtidsarbetslösa i arbete.
 
Människor som hamnat långt från arbetsmarknaden har många gånger svikits av samhället och behöver 
extra stöd. I moderaternas Solna ska kommunen alltid hjälpa människor när de behöver det som mest.

Solna har Sveriges bästa företagsklimat och här finns goda förutsättningar att få ut långtidsarbetslösa i 
arbete.

2017 startade Solna stad tillsammans med arbetsförmedlingen ett pilotprojekt med syftet att hjälpa 
långtidsarbetslösa solnabor att komma ut på arbetsmarknaden. Under 2017 fick 71 procent av del-
tagarna egen försörjning. Kunskaperna från projektet har resulterat i en effektiv metod för att hjälpa 
långtidsarbetslösa och nu vill vi göra arbetet mot långtidsarbetslöshet permanent.

DEN SOM KAN JOBBA SKA JOBBA
Solna ska ha en tydlig arbetslinje och vägen till jobb ska vara kortare än till bidrag. Moderaternas politik 
ska fokusera på att stötta människor till egen försörjning. Den som kan försörja sig själv har ett ansvar att 
göra det. 
 
Därför vill vi ställa krav på att arbetslösa deltar i insatser för att komma tillbaka i arbete. Genom att våga 
ställa krav och tillämpa nolltolerans mot bidragsfusk ser vi till att människor som hamnar i utanförskap får 
stöd och hjälp att komma tillbaka till egen försörjning.

Moderaternas arbetslinje minskar utanförskap och gör så att Solna håller ihop. Det är viktigt för fortsatt 
minskad segregation, låg skatt och fler i jobb. Det är så vi tillsammans utvecklar Solna till en ännu bättre 
stad att leva, verka och bo i.
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LIKA FÖR ALLA – INGEN FÖRTUR FÖR NYANLÄNDA I BOSTADSKÖN
De som kommer till Solna har samma rättigheter och skyldigheter som andra. Vi hjälper dem komma i 
arbete, men de får inte en gräddfil i bostadskön. I Solna gäller lika för alla.
 
Solna tar ansvar för de flyktingar som anvisas hit och erbjuder språkundervisning, yrkesutbildning och 
övriga verktyg för att de ska komma in i samhället. Efter etableringsfasen har de dock ett eget ansvar för 
att hitta jobb och bostad.

I Solna har vi varit framgångsrika på integrationsområdet och de som anvisas till oss får bra förutsättningar 
att börja sitt nya liv i Sverige. Vi hjälper människor som kommer hit att hitta jobb och Solna har därför legat 
bland de tre bästa kommunerna i Sverige när det kommer till att få flyktingar i arbete. 

Tack vare en väl fungerande arbetslinje har Solna rankats som en av två stora kommuner i Sverige med 
minskad segregation, enligt SCB. Samtidigt som Solnas befolkning tillhör topp tio i andel utrikesfödda är 
arbetslösheten bland dem hälften så stor som i en genomsnittlig kommunen.
 
De rödgröna kommer med förslag om att ge Solnas flyktingar permanenta bostadskontrakt trots att det 
finns en bostadskö. Vi tycker i stället att det ska vara lika för alla.

Solna ligger på fjärde plats i antal hyresrätter per invånare i Stockholms län och många nya är på gång. 
Men som hyresmarknaden fungerar i dag är det lång kö till dessa. En generell förtur i bostadskön tar inte 
hänsyn till att många av de nyanlända har kraft och förmåga att klara sig själva. Vi tror inte på generella 
gräddfiler.

Vi tror att man ska ge stöd och hjälp till människor efter deras behov och förmåga. Den synen har lett till 
att Solna är den enda kommunen i Stockholms län som minskat hemlösheten bland barnfamiljer. Vi har 
faktiskt halverat den, samtidigt som den ökat i övriga Stockholm.

I moderaternas Solna ska nyanlända få ett jobb i stället för förtur i bostadskön. Nyanlända erbjuds 
språkundervisning, yrkesutbildning och övriga verktyg som behövs. Sen har de liksom andra ett eget 
ansvar att hitta jobb och bostad.

Att Solna fortsatt ska vara företagsvänligt, så att staden  
utvecklas med fler jobb.

Prioritera att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka till egen  
försörjning.

Genom bra företagsklimat och samarbete med näringslivet stötta 
människor att komma i arbete och ytterligare minska bidrags-
beroende i Solna.

Ställa krav på att alla som kan jobba också ska jobba och tillämpa 
nolltolerans mot bidragsfusk.

Erbjuda nyanlända språkundervisning, yrkesutbildning och övriga 
verktyg som behövs. I moderaternas Solna gäller jobb i stället för 
förtur i bostadskön.

Att Solna ska fortsätta fokusera på att få ut flyktingar i arbete.  
Vi ligger redan bland de tre bästa i landet.
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Stadsutveckling för
ett trivsammare Solna
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Solna ska vara en grön och hållbar stad som klarar av att kombinera tillväxt  
med närhet till grönområden och minskad klimatpåverkan.  

För solnaborna innebär stadsutvecklingen inte bara mer trivsamma boendemiljöer, utbyggd handel och 
närservice utan också bättre möjligheter till hållbart resande. Solna har under flera år toppat tidningen 
Fokus rankning ”Bäst att bo”. Solna har också blivit årets Superkommun enligt tidningen Dagens Samhälle, 
samtidigt som kommunens medborgarundersökningar visar att allt fler solnabor är nöjda med att bo i 
kommunen.

Det är Solnas tillväxt som möjliggör en hållbar stadsutveckling, där grönområden görs tillgängliga och 
närheten till vatten förbättras så att fler kan trivas.

Fler kan bo i Solna tack vare att Moderaterna tar ansvar för bostadsbyggandet, vilket också leder till 
mervärden. Vi ska fortsätta rusta upp parker och gatumiljöer, öka belysningen och skapa trevligare 
gångtunnlar, så att det blir snyggare och tryggare för alla som bor här. En stadsdel som Hagalund för-
ändras till att bli en ny mittpunkt med utbyggd kollektivtrafik och service i takt med att Solna förtätas.

Vi vill att fler ska få möjlighet att bo i Solna. Vi är en av de kommuner som bygger mest i bostadsbristens 
Sverige. Olika boendeformer ska erbjudas, och som komplement till de hyres- och bostadsrätter som 
byggs ska möjligheten att bygga småbostadshus i form av villor undersökas. När Solna växer ska servicen 
till solnaborna byggas ut i en takt som speglar behov och efterfrågan. 

EN HÅLLBAR GRÖN STAD
Moderaterna vill genomföra ett miljöpaket för att vårda och utveckla våra grönområden och säkerställa att 
staden växer hållbart.

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 grönområden och minskad miljöpåverkan.

Samtidigt som staden växer har vi inrättat Råstasjöns naturreservat som är Solnas tredje, efter Igelbäckens 
och Ulriksdals. Dessutom har det investerats i förbättrad vattenkvalitet samtidigt som trevliga parkmiljöer 
har anlagts där Solnas dagvatten hanteras.

En tät stad möjliggör också hållbart resande med kollektivtrafik och goda cykelförbindelser.
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Solna stad ska hålla ner koldioxidutsläppen genom att förse  
Solnaborna med närmare 100 procent klimatneutral fjärrvärme.

Vi ska utveckla våra grönområden och anlägga parkmiljöer.

Råstasjöns naturreservat ska vårdas och utvecklas som ett  
vackert natur- och rekreationsområde.

Vi ska förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och investera kring 
Brunnsviken, Edsviken och Ulvsundasjön för att minska miljö-
föroreningar och övergödning.

Vi vill anlägga flera nya dagvattendammar för att minska att 
 miljögifter sprids. Det är också ett bra sätt att anlägga trevliga 
parkmiljöer i våra bostadsområden.

Under nästa mandatperiod vill vi satsa på att förbättra städning 
och skötsel av utemiljöer så att Solna blir grönare, snyggare  
och tryggare.

I Solna ska tillväxt gå hand i hand med hållbar utveckling, 

och för att säkerställa den inriktningen även nästa  

mandatperiod lovar Moderaterna ett miljöpaket:
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BÄTTRE FRAMKOMLIGHET I SOLNA
Solna är en kommun som växer när människor söker sig hit för att bo och jobba, vilket ställer krav på bra 
resmöjligheter. Moderaterna anser att Solna måste göra stora satsningar på utbyggda kommunikationer de 
kommande åren inom alla trafikslag.
 
Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar utan vet att båda delarna behövs för att människors 
vardag ska fungera i ett växande Solna. Inte minst är cykelvägar viktiga för framtidens uthålliga trafik-
system. Moderaterna har jobbat fram en cykelplan för Solna som ligger till grund för att fler ska kunna ta 
cykeln till jobbet och för ökad kvalitet på cykelvägnätet.

Den moderatledda Alliansen har i två steg förhandlat fram en sträckning av den nya gula tunnelbanelinjen. 
Från Odenplan till Hagastaden, Hagalund och vidare mot Arenastaden kommer gula linjen att dras med 
byggstart 2019. I nästa steg vill vi se en fortsatt utbyggnad vidare till Bergshamra.
 
Vi vill också säkerställa så att Solna får ökad turtäthet vid Ulriksdal och Solna station, samtidigt som 
försöket med skip stop avskaffas.
 
Även busstrafiken är viktig. I norra Solna, framförallt Järvastaden, vill vi moderater stärka busstrafiken med 
tätare avgångar, särskilt på helgerna. Genom centrala Solna vill vi att nya stombusslinjer dras för att öka 
framkomligheten och minska genomfartstrafiken.

I Huvudsta vill vi att Mälarbanan ska överdäckas från Frösundaleden till Nybodagatan. Det leder till minskat 
buller och bättre luftkvalitet samtidigt som det möjliggör en ny pendeltågsstation. Längs överdäckningen 
av Mälarbanan kan en ny gata, Oskarsrolänken, dras för att avlasta trafiken på Storgatan och Armégatan.

Vi moderater vill också att Solna station utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt som möjliggör 
smidiga byten mellan trafikslag. Vi vill däcka över delar av spårområdet för trivsamma och tillgängliga ytor 
som rymmer en ny stationsbyggnad och ett ökat serviceutbud med fler caféer, kiosker och restauranger.

 

MODERATERNA VILL GENOM ETT FRAMKOMLIGHETSPAKET:

Säkra upp utbyggnaden av gula linjens tunnelbana.

Däcka över spåren genom Huvudsta.

Möjliggöra ny pendeltågsstation i Huvudsta.

Bygga Oskarsrolänken längs med överdäckningen av Mälarbanan 
för bättre framkomlighet i Huvudsta.

Säkerställa ökad turtäthet på pendeltåget och avskaffat skip stop.

Stärkt busstrafik i Järvastaden och fler stombusslinjer genom 
centrala Solna.

Utveckla Solna station till en attraktiv knutpunkt som möjliggör 
smidiga byten mellan trafikslag.
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Överjärva gård
Överjärva gård ska utvecklas till ett attraktivt besöks
mål genom att de historiska byggnaderna fylls med 
verksamheter som kan locka en bred publik.

Raoul Wallenbergskolan
Låg och mellanstadieskolan Raoul Wallenberg som 
nyligen byggdes i området behöver kompletteras med ett 
högstadium.

Ny idrottsplats
Anlägga en ny idrottsplats i Järvastaden med tre fotbollsplaner.

Råstasjön
Råstasjöns naturreservat ska vårdas och utvecklas  
som ett vackert natur och rekreationsområde.

Nytt bostadsområde
Hagalunds industriområde kommer att bli  
ett trivsamt bostadsområde med handel,  
närservice och ny kollektivtrafik. 

Ny skola i Huvudsta
Uppföra en ny modern skola i Huvudsta  med 
fullstor idrottshall och ett eget tillagningskök.

Nytt bostadsområde
I Huvudsta planerar vi för ett bostadsområde intill Pampas Marina, där vi hoppas  
möjliggöra en ny uppgång från Västra skogens tunnelbana ner mot vattnet. 

Exempel på hur Moderaterna  

vill skapa ett trivsammare Solna
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Nytt trygghetsboende
Vi vill bygga ett nytt trygghetsboende i anslutning till Bergshamra torg för att underlätta 
för äldre bergshamrabor att bo kvar i sin närmiljö med ett anpassat boende.

Södra Bergshamra
Utveckla Södra Bergshamra med ett uppfräschat och bättre 
belyst torg med en ny matbutik och nya bostäder.

Ny simhall
Vi kommer under mandatperioden inviga 
en ny simhall som uppfyller solnabornas 
behov av rekreation, motion, simunder
visning och babysim.

Solna stationsområde
Solna stationsområde ska utvecklas till en attraktiv  
och trygg knutpunkt som möjliggör smidiga byten  
mellan trafikslag. 

Solnavägen
Solnavägen ska förvandlas till en grönskande 
stadsgata med trivsamma och säkra gång och 
cykelvägar som binder ihop Solna med Stock
holm.

Ny tunnelbana
Från Odenplan kommer gula linjen att gå via Hagastaden 
till Hagalund och vidare mot Arenastaden.
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VIKTIGA STADSUTVECKLINGSPROJEKT 
Under nästa mandatperiod vill Moderaterna bland annat arbeta med tre stadsutvecklingsområden och lika 
många  tunnel banestationer längs gula linjen: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Här kommer 
bostäder, jobb och kommunal närservice att växa fram.

Längs med hela Solnavägen vill vi fortsätta arbetet med att göra den till en grön promenadgata med tät 
bebyggelse och verksamheter i bottenplan. Solnavägen ska bli en entré till Solna med bättre gång- och 
cykelvägar, så att den utvecklas från en genomfartsled för bilar till en promenadgata för solnabor.

Råsundas attraktionskraft för såväl boende som företag ska fortsätta växa. I kvarteren där gamla Rå sunda-  
  stadion låg växer Råsunda torg fram som en ny mittpunkt där vi vill se nya lekytor, ett sommarcafé 
och nya parkmöbler. Moderaterna vill att centrala Råsunda utvecklas med service, butiker, café- och 
restaurangverksamheter. För att ytterligare stärka stadsbilden vill vi undersöka möjligheten att bygga 
ytterligare villor i Råsunda där det lämpar sig.

Centralvägen invid Solna Centrum ska lyftas med torghandel och kaféer. Detta tillsammans med ett trygg-
hetslyft för Solnaplan med övervakningskameror som ökar trivseln kring en av Solnas knutpunkter för 
kollektivtrafik.

Solna har startat ett utvecklingsarbete av Bagartorp med förnyelsen av Bagartorps Centrum. I nästa steg 
vill Moderaterna utveckla Enköpingsvägen till en gata med mer stadsliknande karaktär, där nya bostäder 
bidrar till känslan av en sammanhållen och levande stadsmiljö.

Överjärva gård vill vi utveckla till ett attraktivt besöksmål med restaurang, café, utställningar och marknader 
samtidigt som vi bevarar områdets kulturhistoriska värde. Med fler verksamheter kan nödvändiga 
investeringar göras för att lyfta hela området kring Överjärva gård.

I Huvudsta planerar vi för ett bostadsområde intill Pampas Marina, där vi hoppas kunna möjliggöra en ny 
uppgång från Västra skogens tunnelbanestation ner mot vattnet. Här vill Moderaterna utveckla en trivsam 
boendemiljö som utnyttjar närheten till vatten.

Vi vill utveckla en helt ny stadsdel i Stora Frösunda som ersätter ersätter Biliatomtens parkeringsyta. En 
mer levande boendemiljö skulle dessutom utveckla området i Haga norra till en trevlig port in till Solna.

Moderaterna vill fortsätta arbetet med att lyfta Bergshamra som stadsdel. Bland annat genom att ut  veckla  
Södra Bergshamra med ett uppfräschat och bättre belyst torg, som inrymmer en ny matbutik och  fler 
bostäder. Vi ser också att Björnstigen kan utvecklas till en stadsgata med nya bostäder och kantstens-
parkering. Vi vill bygga ett nytt trygghetsboende i anslutning till Bergshamra torg för att underlätta för äldre 
bergshamrabor att bo kvar i sin närmiljö med ett anpassat boende. Vattentornet i Bergshamra kan även 
snyggas till med konstnärlig utsmyckning för ett trevligare inrtryck. Vi vill också bygga en bro för gång- och 
cykelväg över Ålkistan.

Dessutom vill vi fortsätta utveckla Arenastaden och förbättra för boende i området. Vi vill bygga en ny 
förskola i stadsdelen och ett utegym mot Råstasjön. Kommunikationerna kommer att förbättras med ny 
tunnelbana från Dalvägen, och gångbron mot Frösunda ska sträcka sig hela vägen till Ballongberget.
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Sommarcafé

Byggnad

Parkmöbler

Plats för lek

Lekyta

Lekyta

Lekyta

Lekytor

Idrotts
gatan

Torgyta med 
lekskulpturer Grusyta 

för boule

Nya träd i mitten  
av torget

Såhär kan vi göra fler platser  

tryggare och snyggare runtom i Solna

VISION FÖR  
RÅSUNDA 

TORG
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ENKLARE FÖR UNGA ATT FLYTTA HEMIFRÅN
Vi vill att den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten ges möjlighet att bygga 1 000 hyresrätter de 
kommande åren. Men vi värnar om att utbyggnaden sker i en takt som inte riskerar att drabba hyres-
gästerna med höjda hyror. Vi vill fortsatt satsa på att ha en särskild ungdomskö som underlättar för 
solnaungdomar att flytta hemifrån.

I Solna finns 20 procent av Stockholms läns studentbostäder och därmed större möjligheter för unga att 
bo här. Solna ligger också fyra bland länets kommuner, sett till andelen hyresrätter, under 2018 och 2019 
kommer Solna att bygga fler hyresrätter än bostadsrätter.

UTBYGGT IDROTTSUTBUD
Moderaterna vill se ökade möjligheter för motion och idrott. Solna är i dag en av Sveriges främsta idrotts-
städer och genom de många idrottsföreningarna får solnaborna tillgång till ett brett utbud av idrott. Idrotten 
ger upphov till glädje för många människor och gör att fler kan leva ett friskare liv. Vi värnar om ett idrottsliv 
där resurser främst riktas mot barn och unga. 

Solna kommer under mandatperioden 2019 – 2022 att inviga en ny simhall i nära anslutning till Arenastaden, 
som tillgodoser solnabornas behov av rekreation, motion, simundervisning och babysim. Den kommer att 
innehålla tio banor i en 25-metersbassäng.

Vi vill bygga en ny idrottsplats i Järvastaden med tre nya fotbollsplaner i området Krossen. Idrottsplatsen 
blir ett värdefullt tillskott för idrottande barn och ungdomar såväl i området som för andra boende i Solna.

För ytterligare möjligheter till rekreation och rörelse vill vi utveckla Solnas strandpromenader till trygga 
joggningsstråk med bättre belysning och fler utomhusgym.
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ETT RIKT KULTURUTBUD
Solna ska vara en levande stad som ger solnabor och besökare möjlighet till en aktiv fritid och ett rikt 
kultur liv. Moderaterna vill särskilt prioriterar att Solnas barn och ungdomar erbjuds ett rikt fritidsutbud och 
föreningsliv.

I takt med att Solna växer måste därför stadens kulturutbud utvecklas. Vi behöver profilerade fritidsverksam-
heter för ungdomar som attraherar många, samtidigt som vi vill skapa fler barn- och ungdoms aktiviteter  
på stadens bibliotek. 

Fortsätta att bygga ett Solna med fler trivsamma boendemiljöer 
och tillgängliga grönområden. 

Säkerställa att tillväxt och en hållbar utveckling går hand i hand 
genom ett miljöpaket under nästa mandatperiod.

Genomföra ett framkomlighetspaket med förbättrade kommunika-
tioner och utbyggd kollektivtrafik. 

Satsa på att bygga ut Solnas idrottsutbud med en simhall och tre 
fotbollsplaner i anslutning till en ny idrottsplats i Järvastaden.

Att Signalisten ges möjlighet att bygga 1 000 hyresrätter  
de kommande åren.
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Kunskapsfokus  
i skolan
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Att höja kvaliteten i skolan är den viktigaste framtidsuppgiften. Skolan ska präglas  
av trygghet och fokus på kunskap. Vi ser nu förbättringar i skolan. Solnas nionde-
klassare presterar bättre än genomsnittet på nationella prov. I likhet med övriga 
Sverige har Solna dock för många elever som inte klarar grundskolan med full-
ständiga betyg. 

Moderaterna vill göra en stor kunskapssatsning, baserad på bästa tillgängliga forskning och erfarenhet, 
och med en kunskapsstrategi jobba för att alla barn ska klara skolan. Målet för kunskapsstrategin är att 
alla solnaungdomar ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.

BRA LÄRARE OCH EN TRYGG SKOLMILJÖ
Under de senaste åren har andelen legitimerade lärare ökat med cirka 25 procent och satsningar har gjorts 
på bland annat digitalisering, bibliotek och bättre inomhusmiljö. Vår utgångspunkt är att skickliga lärare 
är avgörande för skolresultaten. Lärare rekryteras med bra arbetsmiljö och höga löner. Därför vill vi lägga 
fokus på detta. Samtidigt är delar av skolans lokaler fortfarande slitna och vi vill, förutom att bygga nya 
skolor, investera i att förbättra alla skolors lokaler.

En lugn arbetsmiljö är också en förutsättning för att elever ska kunna koncentrera sig på att läsa, skriva 
och räkna. Lärare ska ha tillräckliga förutsättningar att hålla lugn och ro i klassrummet och Solna ska 
förstärka arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Skolan ska alltid stå på de utsattas sida och 
det ska aldrig vara den som drabbas av kränkande behandling som tvingas flytta.
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NY SKOLA I HUVUDSTA OCH ETT HÖGSTADIUM I JÄRVASTADEN
Huvudsta behöver en ny och modern skola som möter kraven på framtidens undervisning. Det är viktigt  
i en fortsatt växande och attraktiv stad att utbyggnaden av skolor möter befolkningstillväxten.
 
Den nya skolan i Huvudsta ska vara en modern anläggning som inrymmer en fullstor sporthall, ett tillagnings-
kök och lokaler för fritidsverksamhet.
 
I Järvastaden, som i dag tillhör Solnas mest populära stadsdelar för familjer, vill vi moderater öppna ett 
högstadium. Låg- och mellanstadieskolan Raoul Wallenberg som nyligen byggdes i området behöver 
kompletteras med ett högstadium.
 
Bra, tillgängliga och trygga skolor ska vara en självklar del i Solnas boendemiljöer när staden utvecklas.

TRYGG OCH TILLGÄNGLIG BARNOMSORG MED VALFRIHET
I Solnas förskolor ska barnen vara trygga, ha roligt och lära sig mer. Moderaterna har lyckats minska 
barngrupperna i förskolan och vi vill fortsätta arbetet med att göra dem ännu mindre under kommande 
mandatperiod. Kunnig och engagerad personal är nyckeln, därför vill vi stärka rekryteringen. Förskolor 
runtom i hela Sverige har haft problem som också drabbat Solna, men vi ser nu hur våra förskolor blir 
bättre och det vill vi förstärka ytterligare.

Solna växer och nya förskolor ska etableras. Det ska gå att kombinera jobb med barn, därför är det viktigt 
att det finns förskolor nära hemmet och i nära anslutning till kollektivtrafiken.

Regeringens förslag om vinsttak finns kvar som ett hot mot Solnas skolor och barnomsorg. Moderaterna 
slår vakt om valfriheten och kommer göra allt för att säkerställa så att den finns kvar. I Solna ska det vara 
elever och föräldrar som väljer skola och förskola, inte politiker.
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Att kunskapsuppdraget stärks så att alla elever kan klara  
skolan och nå sin fulla potential. 

Attrahera bra lärare med höga löner och en god arbetsmiljö. 

Bygga en ny skola i Huvudsta, öppna högstadium i Järvastaden 
och fortsätta investera i bättre skollokaler.

Upprätthålla ordning och reda i Solnas skolor och förstärka 
 arbetet mot mobbning och kränkande behandling.

Etablera nya förskolor i en takt som möter ett växande Solna.
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I Solna ska  
alla känna sig  

trygga
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Solna är tryggare än många andra städer, vilket bekräftas av den trygghets under-
sökning som gjorts. I takt med stadens utveckling har fler stadsdelar, handel och 
ny infrastruktur vuxit fram, vilket bidragit till en snyggare och tryggare stadsmiljö 
med liv och rörelse. 

Moderaterna har satsat mycket på bättre belysning, rustade gångtunnlar och en utemiljö som blandar 
stadskänsla med gröna kilar och trevliga promenadstråk. Vårt arbete med framtidens Solna präglas av en 
tydlig vision om hur boendemiljöer ska bli bättre och tryggare för fler.

Men nationella misslyckanden med polisen och integrationen har gjort att otryggheten känns också i vår 
stad. När övriga samhället sänder signaler om ökad brottslighet och otrygghet vill vi vara tydliga med att vi 
inte accepterar en sådan utveckling. Goda krafter ska aldrig behöva stå tillbaka på grund av regeringens 
passivitet och misskötsel av rättsväsendet.

FLER POLISER I SOLNA 
Moderaterna lovar att jobba för fler poliser i Solna och att stärka det brottsförebyggande arbetet.

Moderaterna är partiet för lag och ordning och vi vill ha fler poliser till Solna. Med polissatsningen om  
5,6 miljarder som Moderaterna föreslår på riksplanet skulle Solna kunna få ett 30-tal fler.

Redan i dag har Solna ett samverkansavtal med polisen lokalt, vilket bland annat ger ökad polisiär närvaro 
på gator och torg som kompletteras med regelbundna trygghetsvandringar för att identifiera otrygga 
platser samt vidta lämpliga trygghetsåtgärder.

TRYGGHETSSÄKRA FLER PLATSER MED TRYGGHETSKAMEROR, BÄTTRE BELYSNING 
OCH ORDNINGSVAKTER
I Solna har Moderaterna satsat på fler trygghetskameror och vi driver frågan om att kunna sätta upp  fler utan 
att söka tillstånd från länsstyrelsen. I dag står byråkratiska processer i vägen för solnabornas trygghet. 
Bergshamrabiblioteket blev av med stökiga besökare genom övervakningskameror och kring Friends arena 
kan tryggheten öka avsevärt, framförallt vid fotbollsmatcher då det ibland blir stökigt.

Tillsammans med polisen vill vi moderater identifiera och sätta in insatser för ökad trygghet på platser 
som solnaborna upplever som otrygga. Med trygghetskameror, bättre belysning och ordningsvakter kan 
vi trygghetssäkra fler platser. En tryggare stadsmiljö skulle innebära att fler kvinnor vågar röra sig utomhus 
under dygnets alla timmar.

”Trygghetssäkra fler platser med kameror, ordningsvakter och belysning.”

I Solna har vi infört ett trygghetsråd för att stärka trygghetsarbetet. Genom regelbundna trygghets-
vandringar kan vi uppmärksamma otrygga platser och anpassa insatser efter behov. Särskilt otrygga 
platser kan behöva övervakningskameror, klippta buskage eller i vissa fall väktare under vissa tider.
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SNABBSPÅR FÖR UNGA KRIMINELLA OCH BÄTTRE STÖD TILL UNGA BROTTSOFFER
Vi vill se snabbare lagföring av ungdomar som begår brott i syfte att få bort dem från kriminalitet i ett tidigt 
skede.
 
En snabbare hantering av rättsprocessen skulle också ge bättre möjligheter till upprättelse för brottsoffer. 
Solna har i dag ett särskilt stöd för ungdomar som utsätts för brott och det vill vi moderater säkra upp även 
under nästa mandatperiod.

Genom sociala insatsgrupper kan vi också ingripa och förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell 
livsstil.

STÄRKT ARBETE MOT HEDERSVÅLD OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER
Moderaterna vill fortsätta stärka arbetet med kvinnofrid generellt och specifikt mot hedersrelaterat våld. 
Vi ska säker ställa att alla kvinnor som utsätts för relationsvåld får ett bra stöd. Kvinnofridsbarometern rankar 
i dag Solna som topp fem i Stockholms län, vilket bland annat beror på att området prioriteras av oss 
moderater.

Människor som drabbas av hedersvåld och förtryck tillhör en särskilt utsatt grupp. För att motverka 
eventuell förekomst av problemet pågår nu arbetet med att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 
förtryck och våld. Det är oacceptabelt att unga flickors och kvinnors frihet begränsas för att deras familjer 
vill upprätthålla sin så kallade heder. 

Hedersrelaterade fall ska prioriteras och Solna ska ha en fungerande samverkan mellan socialtjänst, polis, 
skola och sjukvård.

MOTVERKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
I Solna har vi en strategi för att motverka våldsbejakande extremism. Syftet är att förhindra att människor 
radikaliseras och begår våldshandlingar med ideologiska eller religiösa syften. Vi har ett åtgärdspaket att 
sätta in vid behov och erbjuder en oroslinje som anhöriga kan använda sig av. Framförallt är vi tydliga med 
att nolltolerans råder mot våldsbejakande extremism, vilket exempelvis innebär att vi inte ger bidrag eller 
hyr ut lokaler till tveksamma organisationer.
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Ha cirka 30 fler poliser i Solna, vilket kan bli möjligt med  
Moderaternas förslag om 5,6 miljarder nationellt för att få fram  
10 000 nya poliser.

Ha snabbare lagföring för unga kriminella. Begår ungdomar 
 all varliga brott måste det få konsekvenser, samtidigt som 
 brottsoffer ska få snabbare upprättelse.

Ge ett bra stöd till unga brottsoffer.

Trygghetssäkra fler platser med kameror, ordningsvakter  
och  belysning. 

Stärka arbetet mot hedersförtryck och relationsvåld.

Tillämpa nolltolerans mot våldsbejakande extremism.
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I Solna ska man  
kunna åldras med  

värdighet
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Solna ska vara en trygg stad att åldras i. Det är än mer viktigt nu när våra äldre 
blir fler. Man ska kunna leva ett bra liv i Solna på ålderns höst, och efter som 
staden bland annat erbjuder bra kollektivtrafik och närhet till många grön-
områden är förutsättningarna goda. 

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till 
självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser 
ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla 
som behöver den.

I Solna väljer man därför sin omsorg efter tycke och smak. Här får man välja bort det som inte passar och 
bestämma över sitt eget liv.

FRIHET ATT VÄLJA HEMTJÄNST OCH ÄLDREOMSORG 
Moderaterna värnar om äldre solnabors möjlighet att göra egna val och bestämma över sina liv. Därför är 
det viktigt med fortsatt möjlighet att både välja och välja bort olika utförare inom äldreomsorgen. Att själv 
kunna fatta beslut om vem som hjälper dig i hemtjänsten eller vilken profil ditt äldreboende ska ha, handlar 
om egenmakt. Vi moderater vill stärka de äldres inflytande över hur omsorgen utförs och skapa större 
utrymme för egna önskemål.

”Moderaterna kommer alltid att stå för solnabornas rätt att välja hem-
tjänst eller äldreboende. Därför ser vi med oro på de rödgrönas förslag 
som begränsar möjligheten att driva företag inom välfärden.”

Därför ser vi med oro på de rödgrönas förslag som begränsar möjligheten att driva företag inom välfärden. 
Tas alternativen bort försvinner valmöjligheterna som många äldre solnabor uppskattar. Vänstern röstar 
systematiskt emot våra förslag om valfrihet på området och är kritiska till verksamheter i privat regi.

HÖG KVALITET I OMSORG 
Kvaliteten inom äldreomsorgen i Solna är och ska vara hög. Vi ligger långt fram ifråga om uppföljning av 
kvaliteten i äldreomsorgen för att säkerställa att våra äldre får god vård och omsorg i tid. När man som 
äldre inte kan eller orkar själv ska man vara trygg med att kommunen finns där.

Vi moderater vill också stärka stödet för anhöriga som behöver vända sig till kommunen. Vi vill erbjuda 
samtal där man kan gå igenom vilken hjälp som finns att söka och underlätta kontakten med kommunen 
genom en tydlig kontaktväg. Detta i kombination med professionellt stöd kan underlätta vardagen för 
många och samtidigt höja kvaliteten i omvårdnaden.

STÖD TILL ÄLDRE ATT KUNNA BO KVAR HEMMA
Moderaterna vill underlätta så att fler äldre kan bo kvar hemma med det stöd som de behöver. Genom att 
vi gör före byggande hembesök vid både 80 och 90 års ålder kan vi förutse behov och rikta rätt stöd i rätt 
tid till våra äldre.

För att ytterligare underlätta erbjuder vi en bra hemtjänst med valfrihet och kompletterar den med en 
fixarservice, där äldre kan få hjälp med enkla saker som att byta glödlampor. Vid behov gör vi anpassningar 
av bostaden som borttagande av trösklar och lister. Dessutom vill vi ha en förenklad biståndsbedömning 
av sådant som städning och tvättning som behövs för att få vardagen att fungera.
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För Moderaterna är det viktigt att äldre känner sig trygga med att de får stöd och hjälp att bo kvar hemma 
så länge de önskar och klarar. När orken inte längre finns så hjälper kommunen till med plats på boende. 

NYA BOENDEN FÖR ÄLDRE
För att ytterligare stödja de äldre vill vi att det byggs fler nya trygghetsboenden. Det är en boendeform för 
äldre som klarar sig själva i hemmet men som kan behöva ett mer anpassat boende.

Planer finns på två nya trygghetsboenden i Solna och vi hoppas förverkliga ännu fler. Första boendet är 
Palsternackan i Huvudsta med rum för 77 äldre och inflyttning under 2019. Det andra planeras i anslutning 
till Bergshamra torg. Genom att erbjuda bostäder med närhet till gemensamhetslokaler, enklare vård och 
annan service underlättar vi för äldre att bo kvar i sin närmiljö. 

Dessa trygghetsboenden har nära till gemensamhetslokaler, enklare vårdutbud och annan lämplig service. 
Sammantaget erbjuds en mix av boendeformer för olika behov och skeden i livet. Planer finns även på ett 
seniorboende för nästa mandatperiod.

Vi vill också se fler seniorboenden som är vanliga lägenheter med inriktning på äldre. Ett sådant projekt 
planeras i Bergshamra med 100 lägenheter. Seniorboenden ska vara ett komplement till trygghetsboenden 
för äldre som klarar sig helt själva.

Behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende finns också i Solna då staden växer och vi får fler äldre  
invånare. En lämplig plats för ett vård- och omsorgsboende är Bagartorp och under kommande 
mandatperiod vill vi därför att det planeras för ett sådant.

DIGITALISERING
Vi ska arbeta med att utveckla kvaliteten ytterligare genom digitaliseringen. Många nya hjälpmedel kan 
underlätta vardagen för många av våra äldre med videosamtal och andra digitala kommunikationssätt.  
Vi kan öka tryggheten för många äldre med digitala lås så att de vet vem som besöker dem och när under 
dagen. Kan man ersätta nattlig tillsyn med en videolösning, kan man lägga sig utan att känna att personal 
behöver komma hem och störa under natten.  

MOTVERKA ENSAMHET
Vi moderater vill inte att äldre ska känna sig ensamma i Solna. Vi behöver därför fortsätta arbetet för 
att  minska ensamheten bland våra äldre genom uppsökande verksamhet och genom att engagera 
frivilligorganisationer. Via seniorträffar och hälsoprojekt kan vi skapa mötesplatser, som bidrar till att  
ge ensamma äldre ökad livskvalitet och högre social samvaro.
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Erbjuda frihet att välja och välja bort både hemtjänst  
och  äldreomsorg. 

Att Solna ska ligga långt fram med att följa upp kvaliteten  
i äldreomsorgen.

Förenkla för äldre att bo kvar hemma och stärka stödet  
till de anhöriga.

Bygga flera sorters boenden för Solnas äldre som möter olika 
 behov.

Tillvarata digitaliseringens möjligheter att göra äldreomsorgen 
bättre.

Motverka ensamhet bland Solnas äldre genom att erbjuda senior-
träffar och uppsökande verksamhet samt arbeta förebyggande 
med äldres hälsa.



UTGÖRS AV  EN TREDJEDEL  GRÖNYTA OCH  HAR TRE NATUR-RESERVAT.ÄR EN AV TVÅ  
KOMMUNER DÄR 
SEGREGA TIONEN  MINSKAR I SVERIGE,  

ENLIGT SCB

BLIR FÖRST UT  

MED ATT FÅ UT- 

BYGGD TUNNELBANA  

I OCH MED NYA  

GULA LINJEN.

HAR BLAND  

DE LÄGSTA  

CO2-UTSLÄPPEN  

PER CAPITA  

I SVERIGE  

(12:E PLATS).

HAR BLAND DE  
MEST JÄMSTÄLLDA  

LÖNERNA HOS  
KOMMUN ANSTÄLLDA.  

DET  FÖRELIGGER  
NÄSTAN INGA LÖNE-

SKILLNADER MELLAN  
KÖNEN.

HAR LÅG ARBETSLÖS- 
HET BLAND BÅDE UNGA,  

ÄLDRE OCH INVANDRARE.  
UNGDOMSARBETSLÖS- 

HETEN ÄR MER ÄN  
DUBBELT SÅ HÖG I  

SVERIGE SOM I SOLNA.
ÄR SVERIGES  FÖRETAGSVÄNLIGASTE KOMMUN FÖR TIONDE ÅRET I RAD.

HAR SVERIGES LÄGSTA 
KOMMUNALSKATT PÅ  

17,12 KRONOR. FÖR EN  
VANLIG SOLNAFAMILJ  

SOM ARBETAR GER DET  
5 000–15 000 KRONOR  
MER PER ÅR JÄMFÖRT  

MED MÅNGA ANDRA  
STOCKHOLMSKOMMUNER.

HAR 20 PROCENT  

AV STOCKHOLMS LÄNS  

STUDENTBOSTÄDER OCH 

FJÄRDE FLEST HYRES- 

 RÄTTER I LÄNET PER 

 INVÅNARE – HÄR ÄR DET  

ENKLARE FÖR FLER ATT  

HITTA ETT FÖRSTA  

BOENDE!

BETALAR 830 MILJONER KRONOR ÅRLIGEN I  UTJÄMNINGSSKATT  SOM BLAND ANNAT  GÅR TILL DE RÖDGRÖNA  KOMMUNERNA MALMÖ OCH  GÖTEBORG.

VISSTE DU 
ATT SOLNA:

INTRESSANTA FAKTA  
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