
  

MED FAMILJEN  

I FOKUS 
 

Kristdemokraterna Solnas förslag 

för ett bättre Solna 2018-2022 

 

Facebook: facebook.com/kristdemokraterna 
Instagram: @kristdemokraterna, @SolnaKD 
Twitter: @kdriks, @SolnaKD @SolnaSamuel 

Webbplats: solna.kristdemokraterna.se 
E-post: solna@kristdemokraterna.se 



 

 

 

 2 

Med familjen i fokus! 
 

Kristdemokraterna är partiet som vill stärka familjen, det civila samhället och medborgarnas 

egenmakt. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser 

och som vet att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är med starka familjer i 

ett starkt samhälle, med växande företag och ett rikt föreningsliv – där våra kärnvärden hålls 

levande – som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.  

 

Vi kristdemokrater formar vår politik utifrån en kristen människosyn och värdegrund om alla 

människors lika och okränkbara värde. Vårt mål med politiken är ett samhälle som ger varje 

människa möjlighet att förverkliga sin fulla potential, där det råder samhällsgemenskap och 

där människor bemöts med respekt och värdighet.  

 

Solna ska byggas underifrån, med enskilda människors och familjers vardag som 

utgångspunkt. Familjen är samhällets viktigaste byggsten och vi kristdemokrater vill erbjuda 

valfrihet och ökat utrymme i människors privatekonomi genom låg skatt. Mår man bra och 

har tid för sina nära och kära, presterar man också bättre. Människors livskvalitet och 

familjens ställning är därför avgörande för stadens och Sveriges framtida utveckling.  

 

Kristdemokraterna har som inget annat parti familjen i fokus. Vi arbetar för att skapa 

förutsättningar för fler jobb och mer företagande så att fler solnabor kan komma i arbete och 

vi försvarar valfriheten i barnomsorgen. Det ska vara så enkelt som möjligt att få sin vardag 

att fungera. Kristdemokraterna är familjens röst och vi arbetar för att det ska bli lättare att 

kombinera arbetsliv och familjeliv. De ska inte behöva stå emot varandra. Vi vill helt enkelt 

underlätta livspusslet.  

 

Kristdemokraterna är dessutom alternativet i Alliansen som satsar på en skola med ordning 

och kunskap i fokus. Vi är partiet som arbetar för att minska barngrupperna i Solnas 

förskolor och som ser till att mormor har det bra inom stadens äldreomsorg. Därför behövs 

vår politik i Solna och i hela landet också de kommande åren.  

 

En röst på Kristdemokraterna gör skillnad – rösta KD i valet den 9 september!  
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1. Starkare familjer – valfrihet och 

låg skatt 

 

Solna ska byggas underifrån, med den enskilda människan som utgångspunkt och familjen 

som den viktigaste byggstenen. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en 

förutsättning för ett väl fungerande Solna. Eftersom ingen familj är den andra lik är det vår 

utgångspunkt att familjen och andra nära gemenskaper själva ska ha makten att utforma den 

egna vardagen. Politikernas uppgift är inte att detaljstyra familjen utan att ge den goda 

förutsättningar och stöd vid behov. 

 

Idag slits föräldrar mellan stora förväntningar inom såväl arbetslivet som familjelivet. 

Kristdemokraterna arbetar för att det ska bli enklare att få ihop livspusslet. Vi vill att 

kommunen ska erbjuda två kostnadsfria besök hos familjerådgivningen, för att sänka 

tröskeln för att söka hjälp. Det bör informeras brett om möjligheten till familjerådgivning 

redan när familjen kommer i kontakt med mödra- eller barnavårdscentral. Det är inte 

ovanligt att en familj upplever utmaningar och oväntade svårigheter exempelvis efter ett barn 

har fötts och då är det viktigt att kommunen kan hjälpa till. Ett tidigt förebyggande arbete 

som stärker familjerna kommer att komma alla parter i samhället till godo på längre sikt. 

 

Kristdemokraterna är garanten i Alliansen för valfrihet i barnomsorgen. För oss är det 

självklart att familjerna i Solna ska kunna välja mellan barnomsorgspeng, flerfamiljssystem, 

dagmammor, öppen förskola och fristående förskolor. Tack vare landets lägsta 

kommunalskatt får Solnas familjer mer pengar i plånboken och därmed en större frihet. 

Starka familjer är en vinst för Solna. Vi är det parti som står upp för familjens egenmakt mot 

politiker som mer än gärna fattar beslut ovanför människors huvuden när det kommer till 

det allra mest privata – nämligen hur du som förälder ordnar den egna vardagen.  

 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Barnomsorgspeng ska införas – de familjer som inte vill ha sina barn i 

förskolan ska kunna få en barnomsorgspeng motsvarande 6 000 kronor för att vara 

hemma med sina barn upp till tre års ålder.  

 Införa kostnadsfri familjerådgivning – kommunen ska erbjuda två 

kostnadsfria besök hos familjerådgivningen till de familjer som är i behov av det.  

 Stärka öppna förskolan – öppna förskolor ska erbjuda stöd och gemenskap till 

hemmaföräldrar och ska berika barnets viktiga hemmatid med pedagogisk omsorg. 

Vi arbetar också för öppna förskolor med fokus på äldre barn.  

 Bevara Solnas dagmammor – familjedaghemmen ska fortsatt finnas som 

alternativ för Solnas barnföräldrar. De ska arbeta med rättvisa villkor och Solna bör 
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verka för att informera om möjligheten med familjedaghem samt rekrytera fler 

dagbarnvårdare till kommunen.  

 Bibehållen låg skatt – Sveriges lägsta kommunalskatt gör att Solnas föräldrar får 

behålla mer pengar i plånboken.  
 

2. Små barn behöver små barngrupper 

 

En förskola med hög kvalitet och där barnen sätts i centrum är avgörande för att föräldrarna 

ska känna sig trygga att lämna sina barn, därför är det viktigt att det på förskolan finns goda 

vuxna förebilder som barnen kan utveckla förtroende för. Därför är det viktigt att skapa 

förutsättningar för att barnen ska bli sedda av de vuxna, oavsett vilken typ av barnomsorg 

barnet har. Och avsett om barnomsorgen behövs på dagen eller natten. Det behövs vuxna 

som har tid och ork att lyssna, trösta, bära, läsa sagor, rabbla bokstavsramsor och göra allt 

det där som barn behöver – även när föräldrarna är på jobbet.  

 

Kristdemokraterna är partiet för valfrihet åt familjen – men också för bättre kvalitet i 

förskolan. Vi arbetar genomgående för att skapa förutsättningar för mer tid med barnen. Det 

finns andra som anser att förskolan ska lägga resurser på att genuscertifiera barnens 

leksaker, könskvotera lektid eller revidera barnböcker ur ett radikalfeministiskt perspektiv. 

Det finns också de som anser att det viktigaste med förskolan inte är omsorg utan utbildning. 

De sista tenderar att prioritera större barngrupper och högre andel högskoleutbildad 

personal framför mer tid med barnen och mindre barngrupper. Under mandatperioden 

2014–2018 har vi bland annat minskat barngruppernas storlek och fattat beslut om en 

typförskola som ska ligga till grund för nya förskolor, med syftet att visa på hur Solna stad 

önskar att förskolor ser ut – med ett fokus på små barngrupper.   

 

Vi anser att det ska finnas minst en förskollärare i varje barngrupp som ska leda 

verksamheten. Men en röst på KD är i första hand en röst för mindre barngrupper och ökad 

personaltäthet, det vill säga mer tid för barnen. Det spelar ingen roll hur hög utbildning 

personalen har om de inte har tid med barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett 

gott arbete i stadens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver 

mest.  
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Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Minska barngruppernas storlek – barngruppernas storlek i förskolan ska 

minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper ska 

fastställas. Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga 

erbjuds flera timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg. 

 Minska den administrativa bördan – personalen ska prioritera tid med barnen.  

 Beakta barnens anknytningsprocess – förskolan ska arbeta på ett sätt som tar 

hänsyn till de minsta barnens anknytningsprocess och ger barnen tid att känna sig 

trygga.  

 Barnomsorg under obekväm arbetstid ska kunna erbjudas också i 

hemmet – föräldrar med arbeten på obekväm arbetstid ska också ha rätt till bra 

barnomsorg.  

 Göra det enklare att välja förskola – kösystemet till förskolan ska göras  mer 

lättbegripligt och enkelt.  

 

3. Solnas skolor – ordning, kunskap och 

trygghet i fokus 

 

Kristdemokraterna anser att skolan har två huvudsakliga uppgifter. Dels att stimulera 

elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, 

tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. När det 

fungerar som bäst ska skolan både förmedla kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och 

kunskap som utvecklar förmågan till tankar om dygder och etik. Skolan ska främja ett 

klassiskt bildningsideal men också vara vägledande i frågan om digitalisering.  

 

Det kan inte finnas någon annan målsättning än att samtliga av Solnas elever ska bli 

godkända på nationella proven och få gymnasiebehörighet. För att detta ska vara möjligt att 

åstadkomma krävs en skola som har kunskap och ordning i fokus. Det krävs också att elever 

som har det svårt i skolan ges uppmärksamhet, vilket kan underlättas med fler 

specialpedagoger och mer sommarskola. För att bidra till en god hälsa och 

koncentrationsförmåga vill vi arbeta för daglig fysisk aktivitet i skolan. Erfarenheter från där 

det har prövats – både nationellt och i Solna – visar på goda resultat.    

 

Det är ett faktum att engagerade föräldrar ger bättre skolresultat, medan barn med 

frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. Solnas föräldrar måste därför ta sitt 

ansvar, men inte enbart genom att se till att deras barn gör sina läxor. De måste också 

förmedla att skolan är viktig, att dess regler är till för att följas och att andra elever ska 

bemötas med respekt. Vår familjepolitik för mer tid för barnen skapar också förutsättningar 

för bättre skolresultat och mindre psykisk ohälsa bland barnen. Därför vill vi stärka 
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elevhälsans förebyggande arbete. Alla elever ska vid behov snabbt komma i kontakt med 

specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare. Skolan måste bli bättre 

på att fånga upp elever som utsätts för mobbing eller inte mår bra. Solnas lärare är duktiga 

på detta, men vi vill att staden som ett komplement tar vara på ideella krafter i form av 

exempelvis en ”klassmormor”. För vissa elever kan det vara en mindre tröskel att anförtro sig 

till en ”klassmormor” och berätta om vederbörande har problem eller far illa. 

Kristdemokraterna i Solna vill se en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. 

 

För att inspirera eleverna till en god skolgång och att tidigt få en förståelse för arbetslivet vill 

vi att skolan har ett nära samarbete med näringslivet, vilket borde vara naturligt i Sveriges 

mest näringslivsvänliga kommun.   

 

Dåliga attityder, skolk och otrygghet i skolan ska motarbetas. Värdegrundsarbete för att 

motverka dåliga attityder och beteenden är viktigt, samt tydliga ordningsregler med påföljder 

för den som bryter mot reglerna är avgörande för att skapa bättre ordning och reda. För en 

god arbetsmiljö är det också viktigt med fräscha och rena lokaler. De elever som medvetet 

förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan. Under 

de senaste mandatperioderna har Alliansen gjort satsningar på skolmiljön, men mer finns att 

göra – inte minst när det kommer till skolornas toaletter.  

 

Det fria skolvalet är för oss en självklarhet. Rätten att välja mellan kommunala och fristående 

skolor är viktig för att varje elev ska få möjlighet att hitta en skola med en inriktning där man 

själv får komma till sin rätt.  

 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Stärka elevhälsan – ge ökat stöd till de som behöver och prioritera elevernas 

möjlighet att snabbt få hjälp av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog 

eller skolläkare. 

 Öka undervisningen, ha tidig uppföljning och erbjuda sommarskola – 

läsinlärning ska vara i fokus; elever som inte klarar målen ska erbjudas sommarskola. 

 Införa tydliga ordningsregler i skolan – den elev som förstör skolmiljön ska 

medverka till att återställa skadan.  

 Skolan ska ta vara på näringslivet – ett nära samarbete ska finnas mellan skolan 

och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller studiebesök, föreläsningar och 

lärlingsutbildningar för äldre elever. Att få läxhjälp på företag skulle motivera Solnas 

elever ytterligare. 

 Införa daglig motion – organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i 

skolan.  
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 Öka vuxenstöd i skolan – vi arbetar för en ”klassmormor” i skolan, som har som 

uppgift att utgöra ett komplement till lärarna när det kommer till att stödja eleverna 

och upptäcka om de far illa. 
 

4. Jobb och företagande – Sveriges 

bästa företagsklimat  

  

Ett välfungerande näringsliv är grund för vår välfärd och Solnas fortsatta utveckling. Att ha 

ett jobb att gå till är också nyckeln till egenmakt för såväl familjer som enskilda och det ger 

arbetsgemenskap och samhörighet. Solna har för tionde året i rad utsetts till kommunen med 

bäst företagsklimat. Det är en bekräftelse på att vi gör mycket rätt. För att skapa 

förutsättningar för starkare familjer och bästa tänkbara uppväxtvillkor för Solnas unga måste 

vi dock fortsätta vårt arbete för fler jobb och mer företagande – det är nämligen inte politiker 

utan företag som skapar arbetstillfällen.   

 

Solna ska utveckla sitt framgångsrika arbete med att få fler i arbete inom ramen för 

Solnamodellen. Individuell kartläggning och coachning, täta företagskontakter för att 

underlätta matchning och samverkan med såväl arbetsförmedlingen som andra kommuner 

har gett goda resultat. Stadens arbete med att få nyanlända i arbete har också varit 

framgångsrikt. Vi ska därför också fortsätta med ett brett utbud av vuxenutbildning för den 

som behöver omskolning, samt säkerställa god kvalitet på etableringsinsatser som Svenska 

för invandrare (SFI) och samhällsorientering för nyanlända.  

 

För att underlätta för unga som söker arbete har vi framgångsrikt satsat på sommarjobb 

genom samarbete med lokala arbetsgivare och näringslivet och det ska vi fortsätta med. 

Företag ska både kunna erbjuda sommarjobb och medfinansiera stadens 

sommarjobbsinitiativ. 

 

Det bästa sättet att skapa fler jobb är ett företagsklimat där människors idéer, kreativitet och 

entreprenörskap får blomstra. Solna har idag tjänstegarantier för att förtydliga kommunens 

service gentemot företagen liksom utmaningsrätt, vilket innebär att staden också låter 

företag utföra och utveckla välfärden. Vi har också företagsrådgivning och företagslots. Det 

finns dock mer att göra för att förbättra företagsklimatet. Vi behöver förenkla och förtydliga 

rutinerna för upphandling så att även mindre företag kan konkurrera. Vi vill också att Solna 

kännetecknas av snabbare handläggning vid tillståndshantering av ansökan om bygglov och 

serveringstillstånd. 
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Kristdemokraterna i Solna arbetar för att: 

 Utveckla Solnamodellen – staden ska fortsätta att utveckla sitt framgångsrika 

arbete med att få fler i arbete genom individuell coachning, matchning och 

samverkan.  

 Skapa fler sommarjobb för Solnas ungdomar – ökade resurser och fortsatt 

samverkan med lokala arbetsgivare.  

 Utveckla företagsrådgivningen – staden ska uppmuntra och stödja alla solnabor 

som vill starta företag. Likaså ska Solnas skolor uppmuntra till och stödja 

entreprenörskap. Samarbetet med Nyföretagarcentrum över kommungränserna ska 

utvecklas. 

 Bra service – stadens företag ska bland annat genom företagslotsen få bra service 

genom tydlig upplysning om kommunala föreskrifter och tjänstegarantier samt bra 

information om tillståndshantering.  

 Handläggning ska gå snabbare – det ska vara snabbt och enkelt att få ansökan 

om bygglov eller servicetillstånd behandlad. 
 

5. Bostäder och infrastruktur – en 

levande stad 

 

Solna är en mycket snabbt växande stad i en storstadsregion. Det är positivt att många vill 

bosätta sig i vår stad för att arbeta, studera, bilda familj och på så vis forma sin framtid. 

Bostadsbristen och trångboddheten i stockholmsregionen är dock välkänd, därför tar vi 

ansvar för bostadsförsörjningen i regionen genom att utveckla staden. Under de senaste 

mandatperioderna har flera nya stadsdelar vuxit fram, exempelvis Arenastaden, Hagastaden 

och Järvastaden. Vi är stolta över det arbete som har gjorts.  

 

Kristdemokraterna tänker fortsätta att ta ansvar för bostadssituationen och tillväxten i 

regionen, men Solna kan inte endast bygga för framtida invånare. Det måste också byggas 

smart, snyggt och med hänsyn till människor som redan bor här. Vi förespråkar blandade 

boendeformer och anser att Solna på ett bättre sätt måste ta ansvar för underhåll och 

energieffektivisering av befintliga fastigheter. Det handlar om att skapa en trevligare stad och 

om att ta långsiktigt socialt och ekonomiskt ansvar.  

 

Solna måste utvecklas strategiskt så att vi formar en levande stad. Hur städer och samhällen 

planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När den goda staden 

planeras vill vi ha ett modernt perspektiv och sträva efter långsiktig kvalitet och ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella 

värden. Det är också viktigt att vi ger goda förutsättningar för miljövänliga transportslag som 

exempelvis cykel. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, 
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bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas 

för en levande stadsmiljö som dessutom bidrar till en trygg stadsmiljö. 

En av entréerna till Solna som också gränsar till det nya naturreservatet kring Råstasjön är 

Råsta strandväg. Den har idag flera mörka partier och vi vill därför satsa på bättre belysning 

och andra lämpliga åtgärder för att öka tryggheten. Vi ser också en möjlighet att göra kloka 

kopplingar till naturreservatet från Råsta strandväg och på så sätt tillgängliggöra 

naturreservatet ytterligare. 

 

Vi vill se fler bostadskvarter med blomstrande innergårdar, öppna gator med butiker och 

samhällsservice och färre punkthus. Vi arbetar också för att säkerställa solnabornas närhet 

till stadens parker och trivsamma grönområden och kommer därför att arbeta för att staden 

utvecklar en god balans mellan antal bostäder och attraktiva platser för utomhusaktivitet för 

både barn och vuxna. I våra planer ingår såväl parker som idrottsanläggningar. 

 

Men en växande stad ställer inte endast krav på bostäder och utbyggd service, utan också på 

infrastruktur. I en så företagstät stad som vår är god kollektivtrafik ett måste och solnabor 

och besökare  ska ha tillgång till goda kommunikationer. En viktig och betydelsefull 

investering är utbyggnaden av gula linjen som kommer att gå från Odenplan till Arenastaden. 

Solnas snabba tillväxt har dock inneburit påfrestningar för oss som bor här. Många upplever 

trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken, varför vi kommer att verka för att bredda gång- 

och cykelbanor samt beakta trängselproblematiken vid nybyggnation. 

 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Solna ska vara en levande stad – bostadskvarter med blomstrande innergårdar, 

öppna gator, blandade boendeformer och närhet till parker och trivsamma 

grönområden.  

 Befintliga fastigheter ska underhållas bättre – långsiktigt ekonomiskt ansvar.  

 Utveckla planen för cykel- och gångbanor – för snabba, säkra och miljömässiga 

transporter samt en bättre stadsmiljö. Såväl större gångstråk som cykelbanor ska 

sopsaltas.  

 Bygga för trygghet – i planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten 

påverkas, så kallade ”trygghetsbeskrivningar”.  

 Göra Råsta strandväg tryggare – Råsta strandväg ska få bättre belysning för att 

öka tryggheten och ska sammankopplas bättre med naturreservatet.   
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6. Natur och fritidsmöjligheter – för 

ökad livskvalitet  

 

Solna är en storstadskommun med parker och natur som erbjuder fantastiska 

fritidsmöjligheter, men dessa måste bevaras för framtiden. Vid utvecklingen av staden anser 

Kristdemokraterna att det är av hög vikt att solnabornas närhet till natur och andra 

grönområden beaktas. Av denna anledning har vi under mandatperioden inrättat ett 

naturreservat kring Råstasjön. 

 

Solnas parker och grönområden ska utvecklas, men också ska hållas rena, trygga och snygga. 

Kristdemokraterna i Solna vill förbättra stadens renhållning, både vad gäller nedskräpning 

och snöröjning. Under mandatperioden har insatser gjorts för att öka tömningsfrekvensen av 

papperskorgar och flera smarta papperskorgar har installerats.  

 

Vi vill göra stadens fritidsområden mer attraktiva. Stadens motionsspår i bland annat 

Järvastaden och Bergshamra kan förbättras både när det kommer till underhåll och 

belysning. Det ökar tillgängligheten och viljan att ge sig ut att motionera. Solnas 

grönområden kan utnyttjas mer effektivt. Kristdemokraterna anser att en vattennära 

kommun som vår ska ta tillvara på de stora möjligheter till strandbad som miljön erbjuder. 

Under mandatperioden var vi därför drivande för att få till stånd ett strandbad vid Huvudsta 

strand liksom ett strandbad som planeras i Frösundavik eller i annan del av Brunnsviken. Vi 

vill också se fler offentliga grillplatser med bänkar i vatten- och skogsnära områden i Solna, 

samt grillplatser i lämpliga områden såsom till exempel i naturen nära Järvastaden.   

 

Frihet och tillgänglighet är avgörande om stadens utbud av fritidsmöjligheter ska utnyttjas 

effektivt. Därför vill vi se en större frihet i kulturverksamheten och att föreningar får 

möjlighet att bedriva fritidsklubb.   

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Förbättra motionsspår – rusta befintliga spår, förbättra belysning och anlägg nya. 

 Bevara grönområden och anlägga fler badstränder – Solnas naturområden 

ska bevaras, renhållningen ska förbättras och närheten till stadens vatten ska 

utnyttjas genom att anlägga badplats i Brunnsviken. 

 Låta föreningar bedriva fritidsklubb – föreningar ska ges möjlighet att bedriva 

fritidsklubb med ekonomisk kompensation i form av en fritidspeng motsvarande 

kostnaden för barn i kommunens verksamhet.  

 Uppmuntra valfrihet i kulturverksamheten – kulturpengen ska följa varje 

barn till den verksamhet som han eller hon vill utöva. 
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 Skapa fler grillplatser – Solnas friluftsområden ska kompletteras med grillplatser, 

såväl i närheten av vatten som till skog. 
 

7. Brottsförebyggande – för en tryggare 

stad 

 

Solna upplevs överlag som en trygg stad, men det finns fortfarande saker som skapar 

otrygghet. Precis som i övriga landet drar sig också solnabor för att vistas ute på sena kvällar 

eller är rädda att drabbas av inbrott. Det är oacceptabelt – att brottsligheten breder ut sig ska 

aldrig ses som oundvikligt och måste motarbetas kraftfullt. Kristdemokraterna vill ta ansvar 

för den vändningen. Solna ska vara en trygg och hederlig stad att växa upp i, där såväl barn 

som vuxna och äldre ska våga röra sig fritt. Det är en frihetsfråga.   

 

Att vända den negativa trenden inom polisen kommer att ta tid. För att täcka upp den 

allvarliga bristen vill vi se över möjligheten att anställa kommunala ordningsvakter att 

patrullera särskilt utvalda platser i staden. En ordningsvakt kan aldrig ersätta en polis, men 

kan underlätta för polisen att hinna med sina uppgifter. 

 

En annan viktig åtgärd som kan minska brottsligheten och öka tryggheten är 

kameraövervakning på brottsutsatta platser. Det skulle möjliggöra att fler brott kan klaras 

upp och förhindra att nya begås. Vi har också uppmuntrat till grannsamverkan i kommunen 

och under mandatperioden tagit fram en grannsamverkansbil för att underlätta 

grannsamverkansarbetet.  

 

Vägen till att skapa ett tryggare Solna börjar redan i skolåldern. Det är i tidig ålder som barn 

kan lära sig goda värderingar. Det är också i den åldern som förtroendet för polisen byggs 

upp, varför vi vill se att polisen regelbundet besöker Solnas skolor och lär känna eleverna. På 

så sätt blir polisen en naturlig del i deras vardag.  

 

Under denna mandatperiod har vi haft ett stort fokus på trygghetsfrågor. Staden har 

förbättrat belysningen i en mängd gångtunnlar och andra mörka platser som upplevts som 

otrygga. Ett av våra vallöften 2014 var att införa en Näpo-jogg i motionsspåren, vilket idag 

har blivit verklighet. Polisen i Solna-Sundbyberg motionerar regelbundet med synliga 

kännetecken i stadens motionsspår, för att på så sätt sprida trygghet och avskräcka 

potentiella gärningsmän.  
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Vi vill att stadens trygghetsarbete kompletteras med en trygghetssamordnare, vars uppgift 

ska vara det mer operativa arbetet medan säkerhetschefen fokuserar på det övergripande 

strategiska arbetet.  

 

Ett återkommande trygghetsproblem i Solna är klotter och skadegörelse. Polisens resursbrist 

får bland annat till följd att insatser mot skadegörelse inte görs i tillräcklig utsträckning. 

Nedklottrade fasader och tunnlar skapar en otrygg känsla och upplevs otrivsamt. 

Kristdemokraterna har under denna mandatperiod dubblerat antal klottersaneringsteam och 

vi vill verka för att klotter ska vara åtgärdat inom 48 timmar efter anmälan.  

 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Staden bör anställa en trygghetssamordnare – stadens trygghetsarbete 

behöver förstärkas med en mer operativ tjänsteman.  

 Öka kameraövervakningen – kameraövervakning på brottsutsatta platser 

möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.  

 Se över behovet av kommunala ordningsvakter – staden ska utreda behovet 

av att komplettera polisens närvaro med ordningsvakter.  

 Hålla Solna rent från klotter – klotter och skadegörelse ska saneras inom 48 

timmar istället för dagens 72 timmar. 

 Låta barnen lära känna polisen – polisen ska besöka Solnas skolor och andra 

verksamheter med barn och ungdomar regelbundet. 
 

8. Socialt ansvar – solidaritet med 

Solnas utsatta  

 

Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Vi är partiet för personligt ansvar och 

individuell frihet, men också för ansvar för samhällets mest utsatta. Människor ska ges 

möjlighet att stå på egna ben, men då de är som svagast ska de också veta att de kan få 

samhällets stöd.  

 

Det offentliga har en viktig roll att spela, men i Sverige tenderar civilsamhällets vilja och 

möjlighet att hjälpa till att glömmas bort. Staden bör därför agera som en länk mellan ideella 

organisationer som vill hjälpa och personer som är i behov av hjälp. Samhället är så mycket 

mer än det offentliga. 

 

Solnas välfärd ska först och främst rikta sig till samhällets mest utsatta – det vill säga till de 

fattiga och hemlösa, de mest brottsutsatta, missbrukarna och barnen som lever i utsatthet. 

Det är också viktigt att undanröja hinder för personer som annars lätt riskerar att hamna i 
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utsatthet som kunde ha undvikits. Solna ska därför samverka med handikapporganisationer 

för att förebygga och åtgärda stadens brister.  

 

Andelen människor som är beroende av försörjningsstöd i Solna är låg, vilket är bra, men det 

kräver företag som anställer och ett nära samarbete med näringslivet. Därför är arbetet med 

Solnamodellen oerhört viktigt. Staden ska erbjuda budgetrådgivning, hyresrådgivning och 

skuldrådgivning, och stadens bostadslösa ska dessutom erbjudas ”tak-över-huvudet-garanti”. 

Det innebär att hemlösa ska erbjudas plats på ett akutboende eller få härbärge och att ingen 

ska behöva sova utomhus, så länge man inte uppför sig våldsamt eller hotfullt. Vi vill också 

införa den framgångsrika modellen ”bostad först” för hemlösa med missbruksproblematik. 

Syftet är att den hemlösa redan före behandling ska erbjudas ett hyreskontrakt. Därefter ges 

möjlighet till frivillig behandling i hemmet. Missbruk kan undvikas om personen får insatser 

tidigt i processen. Därför måste proaktiva insatser få en större plats i Solnas sociala arbete.  

 

Några av samhällets mest utsatta personer är de som blivit utsatta för brott. Ett brott som har 

fått alldeles för lite uppmärksamhet är hedersvåldet. Det är oacceptabelt att personer i 

Sverige lider under hedersförtryck. Alliansen i Solna har därför beslutat att staden ska ta 

fram en strategi mot hedersrelaterat våld, för att effektivt kunna motarbeta hedersförtrycket.  

 

För ett brottsoffer kan det vara mycket värdefullt att få tala med en medmänniska. Vi har 

därför arbetat för att en brottsofferstödjande person ska finnas utplacerad på Solna 

polisstation vid vissa tider i veckan. Vi vill också arbeta för ökade anslag till 

brottsofferjouren, stödcentrum för unga brottsoffer och relationsvåldscentrum.   

 

Ett av vår tids största samhällsproblem är den allt växande psykiska ohälsan bland unga. 

Därför vill vi se fler vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin och vi arbetar för en 

elevhälsogaranti där Solnas elever garanteras hjälp redan från första dagen. Det viktigaste är 

dock att minska risken för att psykisk ohälsa ska uppkomma. Många unga far illa av 

konflikter i hemmet, vilket inte sällan beror på bråk om tid och pengar, varför det är viktigt 

att skapa utrymme i människors privatekonomi. Kristdemokraternas familjepolitik syftar 

därför också till att stötta föräldrarna i att skapa ett tryggt hem för sina barn. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en frihetsreform. Vi vill 

arbeta för fler LSS-lägenheter i Solna där de boende också ska få ett större inflytande över 

hur lägenheten ska utformas. Vi vill att en person med LSS ska uppleva så stor frihet som 

möjligt.  
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Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Stoppa hedersvåldet – stadens strategi mot hedersrelaterat våld ska 

implementeras i kommunens verksamheter; Origo (länets gemensamma 

resurscentrum mot hedersrelaterat våld) ska stärkas. Personal inom förskola, skola 

och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik. 

 Skapa LSS-boenden med större valfrihet – större hänsyn till personliga 

önskemål ska ges personer med LSS vid utformning av lägenhet.  

 Minska missbruket – Solna stad ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka 

risk- och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande. Särskilt fokus 

ska läggas på barn och unga.  

 Ge bättre brottsofferstöd – ökade anslag till brottsofferjour, stödcentrum och 

relationsvåldscentrum för både män och kvinnor.  

 Införa Bostad först – den hemlösa bör redan före behandling erbjudas ett 

hyreskontrakt. Behandling erbjuds sedan i hemmet.  
 

9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och 

kvalitet  

 

Kristdemokraterna är det parti som idag ansvarar för Solnas äldreomsorg. Vår drivkraft är att 

åstadkomma en trygg äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och delaktighet, där 

den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om 

stadens äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och även om 

vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills. 

 

Under den gångna mandatperioden har vi Silviacertifierat alla stadens demensboenden. Det 

innebär att alla anställda – från vaktmästare till chefer – utbildats av Silviahemmet för att 

lära sig hur man på bästa sätt bemöter personer med demenssjukdom.  

 

Men vi vill mer. Vi vill att Solnas äldre ska ha möjlighet att ännu enklare än idag få ta del av 

hemtjänstinsatser. Vi tror inte att man vänder sig till kommunen och ber om hjälp med att 

duscha om man inte behöver hjälp med det. Vi vill därför se över riktlinjerna för att 

möjliggöra för äldre att själva kunna söka insatser för omvårdnad, städning, handling, 

trygghetslarm och liknande utan föregående biståndsprövning. Den äldre ska kunna vända 

sig till en godkänd hemtjänstutförare direkt. 

 

Lagen om valfrihet (LOV) används i Solnas äldreomsorg och de äldre ges därigenom större 

möjligheter att själva välja vilket äldreboende de vill bo på och vilken hemtjänstutförare som 

ska komma på besök och utföra tjänster i det egna hemmet. När de rödgröna vill strypa 

valfriheten så värnar vi den. Vi är övertygade om att valfriheten innebär en ökad känsla av 
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trygghet för den som är i behov av stadens omsorg och för att förenkla valen inom 

valfrihetssystemet ska det finns offentliga kvalitetsjämförelser.  

 

Ensamhet bland äldre ett problem. En enkel åtgärd för att minska risken för ensamhet är att 

samtliga äldreboenden under nästkommande mandatperioden installerar Wi-Fi, för att äldre 

ska ges möjlighet att enklare kommunicera med sina anhöriga. 

 

Ny teknologi skapar möjligheter inom äldreomsorgen. Det bör Solna ta vara på och arbeta 

aktivt med att implementera och använda sig av välfärdsteknologi som till exempel 

rörelsesensorer i den dagliga verksamheten för såväl brukare, anhöriga som personal.   

 

Det ska vara tryggt att bli äldre i Solna. Därför byggs nu stadens första trygghetsboende i 

Huvudsta, och ett är under planering i Bergshamra. Det är boenden för äldre solnabor som 

saknar behov av vård- och omsorgsboende men som ändå önskar ett tillgängligt boende med 

utrymmen för gemenskap och tillgång till personal vissa tider på dygnet. Det kommer också 

att behövas ett nytt äldreboende senast 2025, vilket bör byggas i norra Solna. 

 

Samtalen om att ta över hemsjukvården från Landstinget ligger för närvarande på is. 

Reformen har genomförts i i hela landet bortsett från Stockholms län. Vi ser att det skulle 

leda till flera fördelar för den äldre, och vi önskar därför att Solna tillsammans med länets 

övriga kommuner så snart som möjligt tecknar avtal med Landstinget om att ta över 

hemsjukvården. Allt i syfte att nå en personcentrerad omvårdnad väl avpassad för den 

enskildas behov. Samtalen behöver tas upp igen snarast. 

 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Göra det enklare att söka hemtjänstinsatser – Solnas äldre ska kunna söka 

hemtjänstinsatser utan föregående biståndsprövning.   

 Bygga ett nytt äldreboende – ett nytt äldreboende bör byggas i norra Solna 

 Solna bör ta över hemsjukvården från landstinget – alla län i Sverige utom 

Stockholms län har tagit över hemsjukvården. Det möjliggör närmare omvårdnad för 

den enskilda och färre besök från olika aktörer. 

 Införa mer välfärdsteknologi i äldreomsorgen – ta vara på teknikens 

möjligheter för en tryggare, mer aktiv och delaktig äldreomsorg. 

 Erbjuda Wi-Fi på stadens äldreboenden – samtliga av Solnas äldreboenden ska 

ha tillgång till Wi-Fi.   

 Öka promenader och utevistelse – staden ska arbeta aktivt för att äldre solnabor 

oftare kommer ut på promenader eller andra hälsofrämjande aktiviteter. 
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10. En fungerande integration – för ett 

gemensamt Solna 

 

Solna ska vara en öppen och inkluderande kommun. Vi är en stad med blomstrande 

näringsliv, universitet och forskning med kontakter och anställda från hela världen. Denna 

möjlighet ska välkomnas och värnas.  

 

En levande samhällsgemenskap är avgörande för att alla solnabor ska känna delaktighet och 

vilja ta ansvar för hela samhället. En gemenskap där man inte bara vill hjälpa sina närmaste 

utan också andra är avgörande för ett gott samhälle. Den är också viktig för en fungerande 

integration. Om integrationen misslyckas är det en stor risk att det skadar 

samhällsgemenskapen. Parallella samhällen försämrar förtroendet mellan medmänniskor 

och slår sönder samhällsgemenskapen. Den vägen får vi inte vandra och därför är det 

angeläget att samhällsorienteringen för nya svenskar utökas med mer fokus på det svenska 

samhällets skrivna och oskrivna regler. 

 

Integration är ett växelspel. Det ställer krav på oss att vara inkluderande, men också på att de 

som kommer hit har en vilja och drivkraft att bli en del av sitt nya land och acceptera de 

grundläggande värderingar vårt land vilar på. Det måste vara en förutsättning att de som 

kommer till Sverige snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning, något som tack 

vare vårt medvetna arbete med Solnamodellen har fungerat bra. Solnamodellen är stadens 

eget sätt att få personer långtifrån arbetsmarknaden att komma i arbete och är en nyckel för 

en effektiv integration. För att öka möjligheten för fler att komma i jobb vill vi införa 

vårdserviceteam i äldreomsorgen, vilket innebär att nyanlända eller andra personer 

långtifrån arbetsmarknaden erbjuds arbetsträning. Detta skapar dels en ingång på 

arbetsmarknaden, dels avlastar det i stadens undersköterskor i deras arbete.  

 

Det är viktigt att sända en tydlig signal om att integration börjar från dag ett och därför ska 

såväl svenskundervisning som sysselsättning ingå även för asylsökande. Om nyanlända inte 

kan få ett arbeta i privat sektor är det viktigt att staden tar vara på arbetskraften och anställer 

personer som står långtifrån arbetsmarknaden, exempelvis i vårdserviceteam. 
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Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Utveckla Solnamodellens integrationsarbete – Solnamodellens arbete för 

integration ska utvecklas.   

 Samhällsorientering bör ha fokus på värderingar – samhällsorienteringen 

ska utökas med mer undervisning om värderingar, jämställdhet och sociala och etiska 

koder i Sverige. 

 Ta vara på arbetskraften – kommunen ska vara en förebild när det gäller att 

anställa personer som står långtifrån arbetsmarknaden. Vårdserviceteam i 

äldreomsorgen är ett exempel på en bra möjlighet för nyanlända att via enkla jobb 

snabbt komma i arbete samtidigt som teamen underlättar vårdens övriga 

medarbetare.  

 Införa SFI från dag ett – språket är nyckeln till integration, varför undervisning i 

svenska ska börja från dag ett. 

 Involvera civilsamhället – samhället är större än det offentliga och det är därför 

viktigt att staden uppmuntrar och underlättar för civilsamhället att hjälpa till i 

integrationsprocessen. 
 

11. En bra miljö – för Solnabornas 

framtid  

 

För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken en bärande del av ideologin. Det innebär att 

vi ska förvalta jorden på ett hållbart sätt och lämna över den i ett lika bra eller bättre skick till 

nästa generation. Vi kristdemokrater i Solna vill fortsätta att bygga upp ett samhälle där 

skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, 

bostadsmiljöer sunda och naturresurserna tas tillvara i ett kretslopp.  

 

Vikten av god kost ska inte underskattas. Därför arbetar vi kristdemokrater utifrån 

målsättningen att maten som serveras i stadens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och 

vara giftfri. Vissa varor innehåller mer bekämpningsmedel än andra. Vi vill därför att staden 

gör kloka inköp av utvalda ekologiska varor. Vi har även inom stadens äldreomsorg medvetet 

prioriterat svenskt kött till våra äldre, vilket innebär att djuren har haft drägliga 

levnadsförhållanden och att antibiotikahalten är låg.  

 

Elbilar blir allt vanligare och minskar utsläppen, vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. För att 

underlätta för fler elbilar vill vi se att det lika naturligt som parkeringsplatser också planeras 

ett antal laddstolpar i samband med alla nya bostadsprojekt i staden. På samma sätt vill att 

staden tar mer hänsyn till montering av solceller på fasader och tak vid nybyggnation. 
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Frisk luft och rent vatten måste värnas. Under mandatperioden har vi bland annat skapat 

dagvattendammar som renar vattnet och satt upp en luftmätningsstation i staden för att 

kunna utreda luftkvaliteten och vid behov ta till åtgärder. 

 

Belysning som innehåller kvicksilver är miljöfarlig och bör bytas ut. Vi vill att det ska sättas 

upp till exempel LED-belysning för att ha en långsiktig och miljömässig bra lösning. På de 

platser där det är lämpligt arbetar vi för att belysningen ska vara rörelsestyrd. 

 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:  

 Prioritera giftfri mat - Solna stad ska inom sina verksamhetsområden sträva efter 

att köpa in livsmedel med låg antibiotikahalt och göra kloka inköp av utvalda 

ekologiska varor.  

 Införa laddstolpsnorm vid bostadsprojekt – skapa fler laddstolpar för elbilar.  

 Öka solenergi vid nybyggnation – vid planering av nybyggnation måste 

möjligheten till solceller på fasader och tak tas tillvara på ett mycket bättre sätt än 

idag.  

 Solna ska ha frisk luft och rent vatten – fortsatta insatser för att säkra en god 

miljö i staden genom fler dagvattendammar mätning av luftkvaliteten och vid behov 

ta till åtgärder.  

 Öka den rörelsestyrda belysningen i staden – smart belysning spar energi och 

ökar tryggheten. 
 


