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Med för Solna!
I över 20 år har Kristdemokraterna varit med och styrt Solna. Vi är det 
stabila och pålitliga borgerliga alternativet för dig som värnar starka 
familjer, låg skatt och valfrihet i välfärden. 

Vi jobbar för att små barn ska ha små barngrupper i förskolan. Samtidigt vill vi bevara och 
utveckla Solnas dagmammor och andra alternativa barnomsorgsformer, eftersom barn har 
olika behov!

Hur äldre behandlas säger mycket om ett samhälle. Vi ansvarar för att Solnas seniorer 
åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Och vi värnar valfriheten för att olika 
människor har olika behov!

Trygghet är en frihetsfråga. KD arbetar för att Solna fortsatt ska vara en trygg och hederlig 
stad att leva och verka i. Här ska alla våga röra sig fritt!

Det fi nns ingen naturlag som säger att Solnas nybyggnationer ska vara fyrkantiga 
modernistiska ”lådor”. Att bygga vackert är att bygga hållbart, eftersom vacker arkitektur 
möter mänskliga behov, i alla tider.

SOLNA



Kristdemokraterna Solna 

SolnaKD

@SolnaKD

Delar du våra värderingar?
Vi behöver dig! 

Engagera dig i 
Kristdemokraterna i Solna 

och lägg din röst på KD 
i valet den 11 september!

kd.nu/blimedlem

@SolnaSamuel@SolnaSamuel



Små barn behöver små 
barngrupper!
Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner 
barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet 
inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, 
föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och 
flerfamiljssystem. Förskolan ska erbjudas men inte vara obligatorisk.

Kristdemokraterna prioriterar mindre barngrupper med fler vuxna som har mer tid med 
barnen och kan lyssna, läsa sagor och rabbla bokstavsramsor. Solnas förskolor ska inte finnas 
i baracker, utan ha fräscha lokaler med kvalitativ utomhuslekyta för barnen. Förskolan ska 
kännas trygg för både barnen och föräldrarna.

Vi infriade löftet om en typförskola för små barngrupper som exploatörer utgår ifrån när de 
bygger nya förskolor. Vi har byggt om två förskolor per år för mindre barngrupper. Andelen 
medarbetare med pedagogisk utbildning i Solna har höjts till 90%. Nu finns alltså alla goda 
förutsättningar för att fortsätta öka personaltätheten och därmed minska barngrupperna.

Idag saknas en gemensam process för förskoleantagning för kommunala och privata  
förskolor. Därför kan föräldrar känna sig tvingade att tacka ja till första erbjudna plats, istället 
för den förskola man egentligen önskar. Staden behöver införa ett gemensamt och enklare 
system för att välja förskola.

Det finns politiker som vill genuscertifiera leksaker och könskvotera lektid. Det finns  
politiker som tycker att det viktigaste i förskolan inte är omsorg utan utbildning. Vi  
kristdemokrater håller inte med! En ledsen ettåring vill ha en trygg famn att krypa upp i,  
oavsett om det är en utbildad pedagog eller ej.

KD vill som inget annat parti bevara och säkerställa återväxten av Solnas dagmammor, även 
kallat pedagogisk omsorg. Familjedaghemmen ska kunna drivas på likvärdiga villkor. Vi vill 
införa kommunala dagmammor med en kommunal lokal, där alla stadens dagmammor kan 
träffas och samarbeta.



Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

SOLNA

Införa kommunala dagmammor, precis som det fi nns kommunala förskolor, för 
att säkerställa återväxten. Det ska även fi nnas en kommunal lokal där 
kommunala och fristående dagmammor kan träffas och samarbeta.
Förskolor inte ska fi nnas i baracker utan ha fräscha lokaler med kvalitativ 
utomhuslekyta för barnen.
Bevara och utveckla alternativa barnomsorgsformer, på likvärdiga villkor.
Minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi vill att barn som är tre år eller 
yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn.
Förenkla valet av förskola genom ett gemensamt antagningssystem för såväl 
privata som kommunala förskolor.



Kunskap, studiero och 
trygghet i alla skolor!
I Kristdemokraternas skola hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas efter. 
I Solna ska inga elever behöva bli hemmasittare. Att staden erbjuder egna 
särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av särskilt stöd är 
bra, men resursskolorna har en unik kompetens och erfarenhet. De måste 
ges villkoren för att kunna vara kvar. Särskilt begåvade elever ska ges det 
stöd och de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas ytterligare, 
genom till exempel profilklasser.

Kristdemokraterna tycker att skolan ska möjliggöra för varje enskild elev att förverkliga sin 
fulla potential. Eleverna förväntas anstränga sig, göra sitt bästa och ta ansvar för sitt 
skolarbete. 

Solnas elever har förbättrat sina kunskapsresultat och andelen elever som har uppnått  
kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet i årskurs 9 är nu högre än i riket. Vår  
målsättning kvarstår att samtliga elever ska få gymnasiebehörighet.

Studiero ska prioriteras medan stök, skolk och otrygghet ska motarbetas. Tydliga ord-
ningsregler med påföljder för elever som bryter mot dem skapar studiero. Förstör man sin 
skolmiljö genom exempelvis klotter så ska man medverka till att återställa skadan.  
Kristdemokraterna infriade vallöftet om tydliga ordningsregler för alla kommunala skolor, 
detta som ett stöd för rektorerna att luta sig mot.

Kränkningar och mobbning på sociala medier ökar. Det kan pågå under skoldagen och sedan 
fortsätta när eleven kommit hem. De flesta elever får goda värderingar hemifrån, vilket är 
ett motgift mot kränkande beteende. De som inte får det ska få värderingar förmedlade av 
skolan. 

Ungas psykiska ohälsa är ett samhällsproblem. Vi vill ge ökat stöd till behövande elever som 
ska få hjälp av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare. 

Utöver årliga investeringar i upprustningen av skolor och förskolor har en skolupprustnings-
fond på över en halv miljard kronor inrättats. Den har gått till upprustning av bland annat 
Råsunda skola, Ekensbergsskolan, Skytteholmsskolan, Parksskolan och Ulriksdalsskolan, så 
att Solnas lärare och elever får en fräsch och modern arbetsmiljö.



Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

SOLNA

Bevara Solnas resursskolor och stödja elever med särskilda behov.
Utmana och stödja särskilt begåvade elever genom t.ex. profi lklasser.
Stärka elevhälsan och motverka ungas psykiska ohälsa.
Säkerställa moderna, fräscha, och anpassade skollokaler samt lämpliga 
skolgårdar.
Införa daglig motion i skolan.
Värna valfriheten genom det fria skolvalet men bekämpa avarterna.
Skolavslutningen såklart ska kunna hållas i kyrkan.



Värdig äldreomsorg som 
präglas av valfrihet och 
kvalitet
Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där 
alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta 
över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer. 

Vi strävar ständigt efter att minska äldres ofrivilliga ensamhet. Genom WiFi för privat bruk på 
alla äldreboenden kan seniorerna hålla kontakt med nära och kära, läsa bloggar eller titta på 
streamingtjänster. Tekniken möjliggör nya förebyggande arbetssätt i form av videosamtal och 
digitala mötesplatser. Stadens populära utbud av seniorträffar, hälsoaktiviteter, generations-
överskridande möten och Väntjänsten är andra pusselbitar för att bryta ensamheten. 

Idag vill allt fler bo hemma självständigt med stödinsatser från en modern hemtjänst. Under 
mandatperioden har digitala lås installerats och digital nattillsyn införts. Det är exempel på 
moderna och smarta lösningar som kan bidra till mer självständighet, integritet och  
privatsfär för de äldre, och samtidigt vara kostnadseffektiva för kommunen.

Kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen är avgörande för att vi ska kunna fortsätta 
leverera bra vård och omsorg. Vi vill fortsätta arbeta för att öka medarbetarnas språkfärdig-
heter och kulturella förståelse, vilket är viktigt för att den äldre ska känna tillit till  
personalen. I Solnas kliniska träningscenter Metodikum repeterar och fördjupar medarbetare 
sina kliniska och teoretiska kunskaper, vilket ger en ökad trygghet för personal och brukare. 
Med vår strategi för kompetensförsörjning skapar vi en kultur för kontinuerligt lärande och 
rustar medarbetarna för framtida utmaningar i sina yrken.

Personal inom hemtjänsten arbetar mycket självständigt och möter många olika situationer. 
Därför bör hemtjänstpersonal erbjudas regelbunden reflektionstid under arbetstid.

Som anhörig kan man vilja få en inblick i hur mamma har det på boendet eller med hemtjäns-
ten. Det kan man få genom att göra det möjligt för anhöriga att ta del av social  
dokumentation.

Många av Solnas äldreboenden finns i äldre fastigheter. De är inte alltid anpassade för de 
verksamheter som finns i byggnaderna. Vi vill börja planeringen för ett nytt äldreboende. 
Solnas äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera boenden är i behov av 
teknisk uppgradering genom upprustning av lokaler, installering av solskydd och demensan-
passning av inre miljöer samt möbler. För att trygga elförsörjningen i händelse av ett ström-



avbrott ska det fi nnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden.

Alla landets regioner förutom vår egen har kommunaliserat hemsjukvården. Det borde vi 
också göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer.

SOLNA

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

Hemsjukvården förs över till kommunalt ansvar.
All personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på 
god svenska.
Äldreomsorgens medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska 
kunna välja den tjänstgöringsgrad som de själva önskar.
Utveckla Signalistens trygghetsboenden, med personal på plats.
Göra det möjligt för anhöriga att enkelt läsa den sociala dokumentationen för de 
som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
Hemtjänstpersonal i såväl kommunal som privat regi erbjuds regelbunden 
refl ektionstid under arbetstid.
Påbörja planeringen av ett nytt äldreboende och rusta upp befi ntliga boenden 
med fokus på lokaler, installation av solskydd, kyla och demensanpassning av 
inre miljöer och möbler.
Våra upphandlingar ska möjliggöra för ideellt driven och idéburen vård och 
omsorg att verka i Solna.
Det ska fi nnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden.



Alla kan behöva hjälp på 
traven ibland
Kristdemokraterna är partiet för personligt ansvar och individuell frihet, 
men också för solidaritet med de mest utsatta. Människan ska stå på egna 
ben, men när hon är som svagast ska hon få samhällets stöd och möjlighet 
att komma tillbaka.

De senaste 30 åren har ungas psykiska ohälsa fördubblats i Sverige. Antidepressiva läkemedel 
till barn fortsätter att öka. Självmorden bland unga har ökat med nästan 1% per år under hela 
2000-talet. Ungas psykiska ohälsa är ett av vår tids största samhällsproblem. Därför vill vi se 
fler vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin och stärka elevhälsan i skolan. Myndig-
heter ska samverka utifrån barnets bästa och inte myndigheternas organisation, så att barn 
och deras föräldrar som är i behov av hjälp ska få stöd i tid.

Ett tryggt hem är en viktig faktor för att främja barns psykiska hälsa och allmänna  
välmående. Vi vill införa en allmän föräldrautbildning som erbjuds alla blivande och  
nuvarande föräldrar, som också informeras om på BVC. För familjer som upplever konflikter 
finns det idag ett kostnadsfritt föräldraskapsstöd kallat Komet som riktar sig till föräldrar 
med barn i åldrarna 3-11 år. Genom att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn 
minskas bråk och konflikter hemma och i skolan. Vi vill utöka Komet-utbildningen även till 
föräldrar med barn upp till 18 år och även under sommartid. Kristdemokraterna drev igenom 
att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan kostnad. För att stötta  
familjer ytterligare vill vi även att det andra besöket ska vara kostnadsfritt.

Att vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara stressande och påfrestande. 
Det kräver ofta ett utökat föräldraansvar, kraft och energi. För dessa familjer vill Kristdemo-
kraterna införa möjligheten till ett extra stöd i form av en koordinator, som bidrar med stöd i 
kontakter med myndigheter, och därigenom avlastar så att vardagen kan fungera. 

Hedersrelaterat våld är en av de mest extrema formerna av förtryck. Även i Solna  
förekommer hedersförtryck och staden har tagit fram en strategi för att kunna upptäcka och 
stödja personer som utsätts. KD vill att staden fortsätter att aktivt motarbeta heders- 
förtryck genom alla dess verksamheter och tydligt markera att hedersvåld inte hör hemma i 
vår kommun. 

LSS är en frihetsreform, som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva med 
mer delaktighet, självbestämmande och respekt. Under mandatperioden höjdes  
habiliteringsersättningen, vilket stärker målgruppens ekonomi och ökar motiveringen att 
delta i daglig verksamhet. Genom tillkommande platser i exploateringsavtal vid nybyggnation 



fortsätter vi i Solna att möta behovet av ett nytt gruppboende för LSS vartannat år.

Behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa sker alltmer inom primärvården, varför 
regionen och kommunen behöver samarbeta mer. Vi vill att socialtjänstens familjebehandlare 
ska arbeta teambaserat med vården, gärna på plats på de vårdcentraler som har det 
förstärkta uppdraget från regionen.

Fältassistenter arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg samt på skol- och 
fritidsgårdar. De kan verka trygghetsskapande och relationsbyggande, och fånga upp 
ungdomar på glid. 

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

SOLNA

Främja ungas psykiska hälsa.
Erbjuda en allmän föräldrautbildning till alla Solnaföräldrar och utveckla föräld-
rautbildningen Komet. Föräldrautbildningarna ska även ges under sommaren.
Motarbeta hedersförtryck genom att personal inom barn- och utbildnings-
förvaltningen utbildas i att känna igen tecken på hedersnormer.
Införa två första kostnadsfria besök hos familjerådgivningen.
Se till att LSS-personer kan vara trygga med att få en bostad när de så behöver.
Införa en koordinator som kan stödja föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning.
Anställa fältassistenter som kan verka relationsbyggande med ungdomar.
Regionen och kommunen samarbetar teambaserat för en god behandling av 
psykisk ohälsa.



Trygghet är en 
frihetsfråga
Otryggheten ökar i Sverige, och Solna är inte förskonat från gängrelaterade 
brott, skjutningar och droghandel. Det är polisen som ska stävja och beivra 
brott. Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så 
att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra 
sig fritt.

Även om staten har ansvaret för polis och rättsväsende ska vi i kommunen göra allt vi kan 
för att skapa trygghet. Kristdemokraterna drev igenom införandet av en särskild trygghets-
samordnare som leder det operativa arbetet. Med inventerande trygghetsvandringar som 
utgångspunkt rustas stadsmiljön upp genom att åtgärda klotter, osäkra miljöer och bristfällig 
belysning. Vi kommer fortsätta ha ett särskilt fokus på Hagalund och Västra Skogen samt 
utveckla platssamverkan i Hagalund.

Forskning visar att samhället bör reagera snabbt vid klotter och skadegörelse för att 
förhindra att oönskat beteende eskalerar. Därför vill vi verka för att klotter ska saneras inom 
48 timmar i stället för dagens 72 timmar.

Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är 
framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de 
unga är av största vikt. Med vår politik får föräldrarna mer tid med sina barn. Och föräldrar 
som behöver stöd ska få den hjälp de behöver. Vi vill införa en allmän föräldrautbildning som 
erbjuds till alla föräldrar, som informeras om på BVC. För familjer som upplever konflikter har 
Solna ett kostnadsfritt föräldraskapsstöd kallat Komet för barn i åldrarna 3-11 år, som vi vill 
utvidga upp till 18 års ålder.

I Sverige har vi sett en ökning av ungdomsrån och även Solna är drabbat. Man ska kunna gå 
hem från fotbollsträningen eller köpcentret utan att vara rädd för överfall. Vid behov ska 
staden ta hjälp av ordningsvakter på särskilt brottsutsatta platser.



Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

SOLNA

Klotter och skadegörelse ska saneras inom 48 timmar.
Installera fler trygghetskameror på brottsutsatta platser.
Fortsätta skapa en levande och trygg stadsmiljö i alla stadsdelar, i samverkan 
med polis och lokala aktörer.
Vid behov ta hjälp av ordningsvakter på särskilt brottsutsatta platser.
Erbjuda en allmän föräldrautbildning till alla Solnaföräldrar och utveckla föräld-
rautbildningen Komet. Föräldrautbildningarna ska även ges under sommaren.



En levande stad där man 
känner sig hemma
Kristdemokraterna har arbetat för att ett program för arkitektoniska 
principer ska tas fram, så att Solna byggs på ett estetiskt tilltalande sätt. 
Det finns nämligen ingen naturlag som säger att Solnas nybyggnationer ska 
vara fyrkantiga modernistiska ”lådor”. Att bygga vackert är att bygga 
hållbart, eftersom vacker arkitektur möter mänskliga behov, i alla tider. 

Vi vill ge Solnaborna mer insyn och delaktighet, eftersom det är Solnaborna som ska leva och 
verka bland husen som byggs. Genom att använda moderna kanaler för dialog kan staden 
skapa en mer öppen och inkluderande planprocess. Det kan också göras med markanvis-
ningstävlingar i utvalda byggprojekt där arkitekter presenterar olika utformningsförslag och 
medborgarna röstar fram sin favorit. 

Solna är en attraktiv stad dit många vill flytta. Det gäller att bygga smart, snyggt, hållbart och 
med hänsyn till de som redan bor här. KD vill se bostadskvarter med blomstrande  
innergårdar, träd i stadsmiljön, blandade boendeformer och närhet till våra parker och  
trivsamma grönområden.

I Solna ska vi bygga familjevänligt och göra det möjligt för växande familjer att bo kvar. Många 
familjer flyttar till villa i grannkommuner när familjen växer. Vi vill att alternativ ska finnas i 
form av fler stora lägenheter. För vissa familjer kan en lägenhet på 150 m2 vara ett alternativ 
till villa, därför behöver fler stora lägenheter byggas. Det ska alltid finnas ett familjefrämjande 
tänk med i stadsplaneringen.

Den fysiska utformningen av våra offentliga rum kan få oss att känna otrygghet. För att få 
in ett brottsförebyggande tänk i stadsplaneringen vill vi att ny bebyggelse ska utgå ifrån 
Tryggare Sveriges principer BoTryggt2030. På så sätt kan vi bygga bort brott och bygga in 
trygghet. 

Järvastaden är en stadsdel med utvecklingspotential när det kommer till kollektivtrafiken. I 
andra kommuner har pilotprojekt med förarlösa elektriska skyttelbussar visat sig vara fram-
gångsrikt, något som kan lämpa sig för Järvastaden. Att få bygglov för renovering av en villa i 
t.ex. Råsunda eller Bergshamra är en onödigt komplicerad process. Det tycker vi 
kristdemokrater är fel och vi kommer därför att arbeta för att förenkla bygglovsprocessen 
för villaägare.

Solna ska fortsatt blanda upp stadsdelarna med bostäder, butiker och olika verksamheter, 



Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

SOLNA

Bygga bort otrygghet och bygga in trygghet enligt konceptet BoTryggt2030.
Bygga estetiskt och öka medborgarnas delaktighet genom nya sätt att 
engageras i planprocessen och t.ex. markanvisningstävlingar i utvalda projekt.
Det alltid ska finnas ett familjefrämjande tänk med i stadsplaneringen och 
byggas fler stora lägenheter och stadsradhus så att växande familjer kan bo 
kvar.
Utveckla tillgång till miljövänliga transportslag, cykel och gångbanor.
Planera för hållbarhet, energieffektivitet och långsiktig kvalitet.
Hitta nya innovativa lösningar för kollektivtrafiken i Järvastaden, t.ex. förarlösa 
elbussar.
Förenkla bygglovsprocesserna för Solnas villaägare.

så att det fi nns rörelse i områdena under hela dygnet. Man bör så långt det går bygga i en 
mänsklig skala, så att Solnaborna kan förhålla sig till sitt område och kalla det sitt hem.



Jorden är ett arv till  
kommande generationer 
För Kristdemokraterna är det viktigt att förvalta jorden hållbart och 
därigenom lämna över den i ett bättre skick till kommande generationer. I 
vårt Solna är trafiksystemen hållbara, energin fossilfri, bostadsmiljöerna 
sunda, den skadliga miljöpåverkan minskar och naturresurserna tillvaratas 
i ett kretslopp.

Norrenergi förser Solnas och Sundbybergs invånare och verksamheter med klimatsmart 
fjärrvärme och -kyla. Verket kommer att behöva byggas ut för att möta befolkningstillväxten. 
Vi ser möjligheten att kombinera utbyggnaden av pannor för fjärrvärme med produktion av 
el. 

Ungefär hälften av Solnas yta består av park, natur och vatten. Nationalstadsparken, våra 
tre naturreservat och övriga parker garanterar stadsnära naturområden och är viktiga för 
att bevara vårt nationella naturarv åt kommande generationer. De fyller en vital funktion för 
människors hälsa och rekreation och ska värnas och hållas rena. 

Solnas miljö har drabbats av skadliga främmande arter som ställer till med problem.  
Kanadagåsen och andra gäss förstör våra parkmiljöer genom att förorena stränder och  
vatten med sin spillning. Jättelokan och parkslide är exempel på invasiva växter som sprider 
sig snabbt och kan orsaka stora skador. För att bevara den biologiska mångfalden och värna 
våra naturmiljöer vill vi att staden förstärker sina ansträngningar och utrotar de invasiva 
arterna.

Under mandatperioden har Solna antagit en matstrategi som syftar till att stadens serverade 
måltider ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt, med höga krav på hänsyn till miljö 
och klimat, djurskydd och social hållbarhet vid upphandlingar. 



Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

SOLNA

Utrota invasiva och skadliga arter såsom kanadagäss, råttor, mördarsniglar, 
jätteloka och parkslide.
Bevara vårt naturarv och den biologiska mångfalden.
Fortsätta arbetet med renare vattendrag för god ekologisk och kemisk status.
Göra en bullerkartläggning. Den senaste skedde 2008 och sedan dess bor det 18 
600 fler personer i kommunen. Vi vill att kartläggningen ska ligga till grund för 
nya bullerdämpande åtgärder där det behövs, i form av bl.a. bullerplank.
Fortsätta arbeta för bättre luftkvalitet i känsliga områden genom bl.a. 
luftmätningsstationer.
I samband med Norrenergis utbyggnad även möjliggöra produktion av el. 
Norrenergi ska utveckla utbudet av fjärrkyla i Solna.



Företagande och 
integration – två sidor av 
samma mynt
Vi kan vara stolta över att Solna år efter år placeras som länets och landets 
högst rankade kommun inom näringslivsvänlighet. Människan har ett inre 
behov av att kunna arbeta och engagera sig för att ta ansvar för sig själv, sin 
familj, vänner och andra. Ett välfungerande näringsliv lägger också grunden 
för allas vår välfärd. 

Solnamodellen är motorn i stadens näringslivsvänliga, jobbvänliga och sociala arbete. Täta 
företagskontakter, individuell coachning och samverkan med Arbetsförmedlingen resulterar i 
matchning som alla vinner på. 

Solnamodellen har även visat sig vara framgångsrik för att få stadens nyanlända i arbete. Vi 
ska fortsätta erbjuda ett brett utbud av vuxenutbildningar, erbjuda SFI från dag ett och ha en 
högkvalitativ samhällsorientering för nyanlända. Kristdemokraterna vill att samhälls-
orienteringen fokuserar mer på värderingar, jämställdhet och sociala koder som gäller i 
Sverige. Ett år efter genomgången samhällsorientering ska relevant information repeteras 
och fördjupas med en uppföljning. Syftet är att genom reflektion och diskussion skapa bättre 
förutsättningar för integration.

Många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt efter pandemin. Att få 
en god start i arbetslivet och en första jobbreferens är oerhört viktigt. Därför vill vi satsa 
ännu mer på att erbjuda kvalitativa sommarjobb till Solnas unga; i samarbete med det lokala 
näringslivet.

Samhället är så mycket mer än det offentliga. Vi behöver ta vara på alla ideella organisationer 
och föreningar inom civilsamhället. Sociala företag ger människor möjlighet att jobba hundra 
procent av sin egen förmåga. För att uppmuntra detta vill vi ta fram regler för hur 
samverkan med ideella organisationer och sociala företag kan utformas genom idéburet 
offentligt partnerskap, IOP.
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Kommunalskatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt.
Följa upp samhällsintroduktionen efter ett år, och fokusera mer på värderingar, 
jämställdhet och sociala koder som gäller i Sverige.
Fortsätta erbjuda Solnaungdomar kvalitativa sommarjobb.
Ett regelverk ska utarbetas som möjliggör samverkan med ideella 
organisationer och sociala företag genom IOP.



Kultur och fritids-
möjligheter för ökad 
livskvalitet
Solnas fritidsområden ska vara mer attraktiva. Under mandatperioden fick 
Kristdemokraterna igenom att motionsspåret i Järvastaden blir ett elljus-
spår med anslutning till Sundbyberg. Det ökar tillgängligheten, tryggheten 
och viljan att ge sig ut och motionera. Vi vill att stadens motionsspår rustas 
upp, får bättre belysning och att fler små motionsspår anläggs.

Solna är en vattennära kommun, och det ska vi ta vara på mer än idag. KD har tidigare varit 
drivande i att få till strandbadet i Huvudsta strand, nu vill vi arbeta för att anlägga en bad-
plats i Frösundavik. Vi vill också se en inventering av placeringen av offentliga grillplatser, 
samt tillskapa fler sådana och bänkar i vatten- och skogsnära områden, som t.ex. i 
Järvastaden.

Vi tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till kultur- och 
fritidsaktiviteter. Därför vill vi införa ett system med fritids- och kulturcheck, som barn kan 
använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet. Det kommer att stödja fler 
privata initiativ vid sidan om den kommunala kulturskolan vilket bidrar till starkare 
självkänsla, bättre inkludering och integration. Enligt studier från Island har införandet av 
fritidscheckar minskat alkohol- och droganvändningen bland ungdomar. Kulturskolan ska 
fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra sitt utbud runt om i staden genom att möta 
elever i sina stadsdelar.

Biblioteket i Bergshamra tillämpar meröppet vilket ökar tillgängligheten till utbudet och 
lokalerna. Vi vill att man även inför meröppet på Solna stadsbibliotek.

Överjärva gård är ett värdefullt kulturarv och ett uppskattat besöksmål för Solnabor och 
andra tillresta. Ladugården är gårdens centrala mötesplats och färdigställdes redan 1825. Till 
ladugårdens 200-årsjubileum vill vi att det ska vara möjligt att göra någon typ av evenemang 
i ladugården. Vi vill att en plats viks på Överjärva gård där man kan hålla hästar permanent 
genom t.ex. stall och boxar.
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Förbättra motionsspåren genom att rusta upp, förbättra belysning och anlägga 
nya motionsspår.
Anlägga en ny badstrand i Frösundavik.
Inventera placeringen av grillplatser och anlägga nya i närheten av vatten och 
skog.
Införa meröppet även på Solna stadsbibliotek.
Införa en fritids- och kulturcheck, så att varje Solnabarn kan gå på kultur- eller 
fritidsaktiviteter.
Ladugården på Överjärva gård ska firas ståndsmässigt till sitt 200-årsjubileum 
år 2025. Hästar ska ha en permanent och självklar plats på gården med t.ex. 
boxar och stall.
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Delar du våra värderingar?
Vi behöver dig! 

Engagera dig i 
Kristdemokraterna i Solna 

och lägg din röst på KD 
i valet den 11 september!
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Familj, trygghet och en 
värdig ålderdom!


