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Grön politik handlar om att göra jorden till en bättre plats att 
leva på, för oss som bor i Solna och för dem vi delar planeten 
med, idag och i framtiden. 

 
Miljöpartiets politik vilar på tre ben 

 Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 
 Solidaritet med kommande generationer 
 Solidaritet med alla världens människor 

 
Miljöpartiet vill att Solna tar sin del av ansvaret i klimat- och miljöfrågan 
genom ett konkret klimathandlingsprogram. 
 
Miljöpartiet vill att Solna ska vara en stad, inte flera stadsdelsöar med 
barriärer emellan. 
 
Miljöpartiet vill att det ska vara tryggt och bra att leva och bo i Solna. Vi 
vill utveckla det sociala arbetet genom en social investeringsfond.  
 
Miljöpartiet vill att solnaborna ska ha bra möjligheter att påverka stadens 
utveckling också mellan valen. För detta behövs öppenhet och nya 
demokratiska arbetssätt som motverkar korruption. 
 
Miljöpartiet vill att Solna ska vara en öppen, levande, och grön stad, som 
sätter människan i centrum. Solna stad ska präglas av social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet samt god livskvalitet.  
 
För att förverkliga våra mål om ett trivsamt och hållbart Solna behöver vi 
slå vakt om livsmiljön och om våra barn och unga. De behöver förskolor 
och skolor med god kvalitet, tillgång till kultur och en fritid med bra 
innehåll.  
 
För att värna livsmiljön nu och för framtiden behöver Solna stad driva ett 
stort omställningsarbete för hållbarhet.  
 
Miljöpartiet tänker sig att vi ska arbeta utifrån fem sektorsövergripande 
ämnesområden 
 
1. Miljö och klimat  
2. Socialt ansvarstagande  
3. Likabehandling  
4. Internationellt arbete  
5. Demokrati 
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Klimat- och miljöfokuserad 
stadsutveckling  

 
Miljöpartiet vill att Solna ska vara EN stad, inte flera stadsdelsöar. Vi vill 
att Solnas stadsdelar växer samman och centreras kring gemensamma 
grönområden, kollektivtrafik, stadsgator och torg. Vi vill att byggnader i 
Solna ska energieffektiviseras och anpassas till klimatförändringarna. Vi 
vill att Solna ska förknippas med grön design – stadens grönområden ska 
bevaras, strandskyddet utökas och grönska anläggas såväl på tak, väggar 
och gårdar som längs vägar och i gångtunnlar. I Solna ska det vara enkelt 
att leva ekologiskt hållbart och Solna stad ska ställa klimat- och miljökrav 
på såväl byggnader som upphandlad verksamhet. Miljöpartiet anser att det 
är bråttom att påbörja omställningen. 
 
Natur- och grönområden  
Miljöpartiet vill bevara och anlägga grönska i Solna. Naturområden och 
parker är nödvändiga för miljön, den biologiska mångfalden, för trivseln 
och för hälsan. Miljöpartiet vill bygga en hög stad, det löser bostadskrisen 
och gör det möjligt att spara viktiga grönområden. Bevarandet av 
grönområden ska ske genom en noggrann kartläggning och en plan ska tas 
fram för anläggning av grönområden och gröna stråk.  Målet är att ingen i 
Solna ska ha längre än 300 meter till park eller grönområde. 

Råstasjön 
Miljöpartiet anser att naturvärdena i och omkring Råstasjön väger tyngre 
än behovet av att bygga bostäder just på denna plats. Området är unikt i 
sitt slag, ett stycke orörd natur helt nära storstadsmiljön. Vi vill göra 
området till ett naturreservat. 

Stränder 
Vattennära grönområden är uppskattade och ekologiskt viktiga. 
Miljöpartiet vill att alla oexploaterade stränder får ett tillräckligt skydd så 
att de bevaras för framtida generationer. 

 
Grönplan 
Miljöpartiet vill att Solna stad kartlägger stadens mindre grönområden och 
beskriver deras funktion och betydelse. I en grönplan ska det sedan göras 
klart hur områdena ska skyddas och skötas så att de kan användas på 
bästa sätt av solnaborna. 
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Stadens träd 
Träd och gröna växter renar miljön från damm och partiklar och tillverkar 
syre. De ger skugga och dämpar buller. Gamla träd har därtill både stora 
biologiska och kulturella värden. 
 
Miljöpartiet vill att staden håller god uppsikt över trädbeståndet, genomför 
årliga inventeringar och upprättar en trädplan för skötsel och 
återplantering av träd. 
 
Stadsodling  
Odling i staden är efterfrågad, en trend som kommer att växa både till nöje 
och till nytta. Odlingen kan ske i kolonilotter, i odlingslotter i 
parkområden, på bakgårdar, på balkonger och på tak. Miljöpartiet vill att 
Solna stad ger sitt stöd till utvecklingen av stadsodling. 
 
Gröna tak, väggar och gårdar 
Grön design innebär att man anlägger grönskande ytor av olika slag i eller 
intill bebyggelsen, något som är positivt för miljön på många sätt. Gröna 
tak, till exempel sedumtak, bidrar även till att dagvatten renas och tas om 
hand. Klängväxter längs väggar är ett annat sätt att öka grönytorna. Växter 
kan även planteras i särskilda behållare utmed väggarna.  
 
Miljöpartiet vill att staden ställer krav på entreprenörer att använda sig av 
grön design. Detta är extra viktigt i skolmiljöerna och vid våra 
äldreboenden. 
 
Sy ihop Solna 
Enköpingsvägen, Solnavägen, Frösundaleden, Armégatan samt bangården 
vid Hagalund skapar barriärer i staden. Detta vill Miljöpartiet ändra på 
genom omvandling till stadsgator och genom överdäckning. 
 
Stadsgator 
Istället för breda bilvägar för höga hastigheter ska det byggas stadsgator 
där det också ges plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Istället för att 
vara barriärer av asfalt och bilar erbjuder stadsgator en blandad trafik med 
betydligt lägre hastigheter. Stadsgatorna ska vara bebyggda med bostäder, 
kontor och lokaler för restauranger och butiker. Så kan de bli trivsamma 
och levande stadsrum för människor att röra sig i. 
 
Solnavägen omvandlas till Solna Boulevard 
I en särskild stadsutvecklingsplan, Solna Boulevard, beskriver vi hur 
Solnavägen kan omvandlas till en stadsgata/boulevard som kopplar 
samman Solna med Stockholms stad och samtidigt sammanför olika 
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stadsområden i Solna. Här finns också plats för 7000 nya bostäder och 
100 000 kvm kontor och verksamheter. I vår stadsutvecklingsplan visar vi 
även hur detta skulle kunna gestalta sig arkitektoniskt, se 
www.mp.se/solna. 
 
Överdäckning vid Bergshamra  
Överdäckning är en lösning för att läka den urbana miljön där vägar och 
järnvägar upptar värdefull mark, skapar barriärer, orsakar buller och dålig 
luft.  En  överdäckning  ”syr  ihop”  områden  och  kan  användas  till  
bebyggelse, gång- och cykelvägar samt vara spridningskorridor för djur 
och natur. 
 
Miljöpartiet vill prioritera överdäckning av Enköpingsvägen vid 
Bergshamra. 
 
Energieffektivisering 
Det är nödvändigt för klimat och miljö att minska energianvändningen. 
Det är viktigt att vi har en beredskap för en framtid med dyrare energi och 
krav på minimala utsläpp. De stora energislukarna i Solna idag är 
byggnader och transporter. 
 
Bygg klimat- och miljövänligt 
Miljöpartiet vill att staden ska ställa krav på hög miljö- och energistandard 
vid allt byggande. Bostadshus och kontorsbyggnader ska också vara 
utformade för en ekologiskt hållbar livsstil. Det ska vara lätt att spara på 
energin, att ta hand om sitt avfall för återbruk och att välja miljövänliga 
transporter. Staden ska inrätta en ekologisk controllerfunktion och 
övervaka att ny- och ombyggnation använder hög miljöstandard. 
 
Energieffektivisera befintliga byggnader 
Användningen av energi i byggnader och verksamheter skulle kunna 
minskas med 30 % om den idag mest effektiva tekniken användes. Solna 
stad kan bidra till denna omställning genom att ta ansvar för stadens egna 
byggnader, ge uppdrag till Signalisten om energieffektivisering och genom 
att informera bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och fastighetsägare om 
hur man kan minska energibehovet.  
 
Miljöpartiet vill att Stadshuset och kommunens skolor ska rustas upp till 
energieffektiva gröna portalbyggnader med solceller och solfångare på 
taken.  
 
 
 

http://www.mp.se/solna
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Renovera stadens skolor 
Miljöpartiet vill att staden tar fram en renoveringsplan för att 
energieffektivisera de egna byggnaderna och ge dem en hög miljöstandard. 
Arbetet måste ske systematiskt och vara genomgripande. Särskilt viktigt är 
det att renovera stadens skolbyggnader. Miljöpartiet anser att kommunens 
ombyggnadsarbete måste starta med skolorna.  
 
Gröna hyresavtal  
Stadens bostadsstiftelse Signalisten behöver genomföra ett omfattade 
program för att minska behovet av energi. Det finns många såväl stora som 
små åtgärder som ingår i detta. Det handlar om bra isolering, värme- och 
ventilationssystem, rörelsedetektorer för trapphus, snålspolande kranar 
mm. Miljöpartiet  föreslår  ”gröna  hyresavtal”  som  innebär  att  det  lönar  sig  
för hyresgästen att spara energi. Varje hyresgäst har då ett eget avtal för 
vatten, el och värme. 
 
Informera och inspirera med energirådgivning 
Miljöpartiet vill att staden utvecklar sitt arbete med energirådgivning till 
bostadsrättsföreningar och till fastighetsägare. Vi vill att staden anställer 
en miljöstrateg som bland annat arbetar med detta.  
 
Staden ska på olika sätt hjälpa fastighetsägare att investera i sol- och 
vindenergi, jordvärme och bergvärme. Detta kan exempelvis ske genom 
förenklade bygglovsprocesser och genom att man tillåter anläggningar på 
kommunal mark. 
 
EcoTeam för företagare 
Miljöpartiet vill att Solna stad bjuder in alla företagare till ett samarbete – 
EcoTeam - för minskad energianvändning. Staden ska bidra med 
expertkompetens och företagen kan inspirera varandra till energismarta 
lösningar. 
 
Samordna stadens transporter 
Miljöpartiet vill att staden ser över sina rutiner för beställningar och 
leveranser så att det totala transportbehovet minskar i kommunens 
verksamheter genom att transporter samordnas. 
 
Miljövänlig produktion av energi och värme 
Fjärrvärme producerad av biobränslen i form av energigrödor eller 
brännbart återbruksmaterial är en viktig källa för uppvärmning i Solna. 
Norrenergi, som idag ägs gemensamt av Solna och Sundbyberg ska även 
fortsatt prioritera miljö- och klimataspekter i sin produktion. Idag har 
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Norrenergi kunnat märka sina fjärrvärmeprodukter (och fjärrkyla) med 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. 
 
Solfångare och solceller 
Energikällor från sol kan byggas ut genom solfångare och solceller på 
lämpliga byggnader i staden. Miljöpartiet anser att Solna ska visa vägen 
genom att installera solenergianläggningar på kommunens byggnader. 
Skolorna skulle kunna bli portalbyggnader för framtidens energilösningar. 
Även stadshuset borde byggas om för både energiproduktion med sol och 
för energieffektivisering. 
 
Det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis kan köpa in el som är 
klassad som bra miljöval. Miljöpartiet menar att Solna kommun även ska 
kunna investera i vindkraft i andra delar av Sverige eller utomlands. 
 
Avfallshantering 
Återvinning av material och återvinning av energi och näring ur avfall 
begränsar klimatpåverkan och minskar gifter i miljön.  
Avfallshanteringen är en viktig del i stadens arbete för en hållbar 
utveckling. Men det är också viktigt att samtidigt arbeta för att minska  
konsumtionen  som leder till en ökad mängd avfall. 
 
Miljödesign ökar möjligheterna till återvinning  
Nya hus ska byggas så att hanteringen av avfall underlättas, t ex ska det 
finnas gott om utrymme i köken för källsortering. I äldre hus ska 
anpassningar göras så långt det är möjligt. I flerfamiljshus ska det även 
finnas rum för återbruk av möbler och saker. 
 
För textilier, farligt avfall och elektronikavfall ska staden se till att det finns 
insamlingsplatser som är lätt tillgängliga. 
 
Matavfall ska kunna sorteras och bli till kompost eller biogas. För storkök 
ska det finnas avtal om hur matsvinn ska minimeras och omhändertas. 
 
Minska nedskräpningen i Solna 
Miljöpartiet vill att Solna stad ska arbeta systematiskt för att minska 
nedskräpningen. Tillräckligt antal sopkärl och information om kostnader 
mm ingår i arbetet. Undersökningar av mängden skräp och om 
solnabornas attityder till nedskräpning ska göras. 
 
Mat - Klimatvänlig och god 
Solna kommun köper in mat till sina verksamheter. Det är viktigt att det 
finns en politiskt beslutad policy om de kvalitetskrav som ska gälla vid 
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upphandlingen av matvaror.  
 
Andelen ekologiska varor ska vara från 30 till 80 procent beroende på 
tidigare uppnådda mål. År 2030 ska nästan all mat vara ekologisk. Andra 
mål är säsongsanpassade livsmedel liksom djuretiska krav. Inköpen av rött 
kött ska minska. Matavfall ska samlas in separat och i avtalen ska det 
finnas med åtgärder för att minimera matsvinn och undvikande av 
onödiga transporter. 
Vi vill också att staden anställer kockar som är vana att göra kreativa och 
säsongsanpassade matsedlar. Vidare behöver staden ha kostkunskap inför 
upphandlingarna och för att kunna följa upp resultatet. 
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Trafik 

Miljöpartiet arbetar aktivt för att minska biltrafiken i och genom Solna. 
Stadens cykel- och gångbanor ska förbättras, utbudet av kollektivtrafik ska 
byggas ut och biltrafiken ska minska. Minskad biltrafik betyder mindre 
trängsel, mindre buller, högre livskvalité, förbättrad hälsa och mindre 
påverkan på det globala klimatet. 
 
Långa, ofta långsamma, bilköer och mycket trafik längs Storgatan, 
Armégatan, Frösundaleden, Solnavägen, Råsundavägen och 
Enköpingsvägen är inte trevligt och skadar solnabornas hälsa och 
livsmiljö. Att minska behovet av biltrafik är högt prioriterat av 
Miljöpartiet.  
 
Förbättra gångbanor och cykelbanor 
Miljöpartiet vill att staden tar fram ett program för utveckling och 
underhåll av stadens gång- och cykelbanor. De som kan och vill cykla ska 
kunna göra detta på ett säkert sätt i ett sammanhängande nät och med 
tillgång till servicestationer och bra cykelställ. Särskilt vill vi prioritera en 
cykelled på Solnavägen. Leden ska knytas an till såväl Stockholm som 
respunkter som Arenastaden, Sundbyberg, Kista och Sollentuna.  
 
Kollektivtrafiken behöver stärkas 
Bussar behöver få egna filer på Solnavägen, Frösundaleden, Armégatan 
och Storgatan. Bussar ska komma fram snabbt och smidigt– inte fastna i 
bilköer. Miljöpartiet vill ha ett system med stombussar från Stockholm city 
till Solna centrum.  
 
Miljöpartiet vill förlänga tvärbanan till Bergshamra och att den stannar i 
Frösunda och Ritorp. Då skulle den blå T-banelinjen knytas ihop med den 
röda i norr och med de norra pendeltågslinjerna. 
 
En ny tunnelbanelinje från Odenplan, via Hagastaden till Arenastaden är 
planerad. Miljöpartiet vill att en tunnelbanestation också öppnas vid 
Hagalunds industriområde.  
 
Miljöpartiet vill att det öppnas en pendeltågsstation i Huvudsta i samband 
med utbyggnaden av Citybanan och Mälarbanan. Denna station skulle 
kunna vara ett alternativ för många bilister. Huvudsta och det nya området 
vid Ekelunden skulle därmed bli mer attraktivt. 
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Minska biltrafiken i Solna 
Miljöpartiet vill se en hel rad åtgärder som gör det lättare för solnaborna 
och våra besökare att välja bort den egna bilen i olika sammanhang. I vår 
PM om klimat- och miljöfokuserad stadsutveckling beskriver vi detta mer i 
detalj se www.mp.se/solna. 
 
Här är några insatser för minskad biltrafik i Solna: 

 Utred hur trängselavgifter på Solnas vägar skulle kunna bidra till en 
minskning.  

 Effektivisera trafiken på huvudlederna genom kollektivtrafikkörfält 
och tidsreglerade körfält.  

 Öka antalet bilpooler.  
 Minska kraven på parkeringsnorm för bilar vid nybyggnation. 
 Skapa bättre möjligheter för fastighetsnära cykelparkering.  

 
Underlätta fossilbränslefritt 
Miljöpartiet i Stockholmsregionen har antagit ett mål om en klimatneutral 
Stockholmsregion 2030. I arbetet med att uppnå detta mål ingår en 
fossilbränslefri transportsektor. Solna kan underlätta en sådan 
omställning genom att se till att det finns el-stolpar för laddning av el-bilar 
och tillgång till fordonsgas inom kommunen. 
 
Buller 
Många i Solna upplever trafikbullret som det största miljöproblemet i 
staden både utomhus vid sin bostad och inomhus. Förutom genom 
minskning av trafiken, se ovan, kan bullret minskas genom 
hastighetsbegränsningar och genom byggande av bullerskydd. Även 
grönplanteringar kan användas som bullerdämpare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mp.se/solna
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Solnas stadsdelar &  Överjärva gård och Arenan 

Här nedan sammanfattar vi vad Miljöpartiet vill göra med Solnas olika 
stadsdelar och geografiska områden Mer text finns på www.mp.se/solna. 
Vi eftersträvar mer levande stadsdelar med bättre servicenivå och ett 
större utbud av aktiviteter på kvällstid, särskilt i områden där många unga 
människor bor som Arenastaden och Västra skogen. 
 
Järva 
Järva omfattar här Järvastaden, Råstahem, Agnesberg, Bagartorp, Nya 
Ulriksdal och Ritorp. 
 
Planera för ett lyft av hela Bagartorp tillsammans med de boende. Förtäta 
delar av Bagartorp. Förfina grönområdena i Bagartorp, gör bättre 
belysning och skapa områden för spontanidrott. 
 
Bygg samman Bagartorp med nya Ulriksdal genom torg och butiker på 
båda sidor om Ulriksdals pendeltågsstation. 
Omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata med tät bebyggelse och 
blandtrafik 
 
Renovera Signalistens bostadshus med fokus på energieffektivisering och 
grönska.  
 
Frösunda 
Bevara Råstasjön med omgivningar som ett naturområde för friluftsliv och 
biologisk mångfald. Utred hur området kan skyddas genom att göra om 
det till ett naturreservat. 
Öka kollektivtrafikförsörjningen till området och särskilt vid evenemang. 
 
Utför bullerdämpande åtgärder som förbättrar livskvalitén för de boende 
vid Solna station. 
 
Ordna uppställningsplats för bussar genom att bygga en ramp över en del 
av bangården. Börja planera för att på sikt överdäcka 
bangården/järnvägen. Miljöpartiet vill så småningom skapa en grön 
överdäckning som knyter samman Råstasjön och Järvakilen.  
 
Bergshamra 
Överdäcka Bergshamraleden med bostadsbebyggelse och naturbro. 
Bergshamra kan därmed bli en port in i Nationalstadsparken. Bostäderna 
ska inrymma seniorboende (60+) med ekologisk profil och 
studentlägenheter/rum. Med attraktiva seniorboenden kommer fler 
bostäder bli tillgängliga för yngre och barnfamiljer. 

http://www.mp.se/solna
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Både service och medborgarinflytande behöver bli mycket bättre. 
Miljöpartiet vill göra Bergshamra centrum och torget mer attraktivt och 
levande genom varsam förtätning och planering av butikslokaler, 
mötesplatser, kulturaktiviteter och bostäder. Vi vill utveckla bibliotekets 
verksamhet och inrätta ett medborgarkontor och verka för att kulturskolan 
får en filial i Bergshamra. 
 
Förläng tvärbanans sträckning från Solna station till Bergshamra och 
förbättra cykelbanorna till Solna centrum. 
 
Råsunda 
Gör Råsunda till ett pilotområde för energieffektiviseringar av bostäder 
ägda av bostadsrättsföreningar. Solna stad kan hjälpa föreningarna genom 
att upplåta mark och erbjuda stöd, information och inspiration till 
energisparåtgärder och till att skapa grön växtlighet på hus och gårdar. 
 
Hagalund 
Planera för ett lyft av hela området tillsammans med de boende. Börja med 
upprustning av Signalistens två hyreshus. Erbjud lokaler för olika lokala 
verksamheter. Genomför en varsam förtätning genom bostadsbyggande i 
området och upprusta områdets grönområden. 
 
Öka sammanlänkningen mellan Hagalund och Solna centrum. 
Underlätta tillgängligheten mellan Hagalund och Solna station genom en 
hiss från stationen  till  Blåkullaområdet,  ”Blå  hissen”. 
 
Skytteholm 
Gör Skytteholm till ett pilotområde för energieffektiviseringar av bostäder 
ägda av bostadsrättsföreningar. Solna stad kan hjälpa föreningarna genom 
att upplåta mark och erbjuda stöd, information och inspiration till 
energisparåtgärder och till att skapa grön växtlighet på hus och gårdar. 
 
Knyt samman Solna centrum med Hagalund, Råsunda och Skytteholm 
genom att bygga bostäder och kontor på parkeringsytorna kring centrum. 
 
Huvudsta  
Öppna en pendeltågsstation i Huvudsta i samband med nya Citybanan och 
Mälarbanan. Bygg om Armégatan till en stadsgata med start vid centrum 
och från kvarteren vid Huvudstavägen. Planera Huvudsta strand och Solna 
strand i samarbete med Sundbyberg. Omvandla Motorborgen till ett 
landmärke med nya funktioner till exempel kan man överväga 
studentbostäder på taket.  
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Miljöpartiet vill att staden tar ett helhetsgrepp om kvarteret Ekelund, 
området nedanför Västra skogen mellan Pampas Marina och Postens 
huvudkontor. Där finns möjlighet att bygga nya bostäder med närhet till 
naturskön miljö. 
 
Överjärva gård 
Miljöpartiet har långsiktiga ambitioner med Överjärva gård och vill att 
gården fortsätter att vara en kulturhistorisk oas. 

Överjärva gård ska vara ett inspirerande utflyktsmål och en mötesplats för 
verksamheter inom natur, miljö- och kultur. 

Kommunfullmäktige måste skjuta till resurser. Byggnaderna som är i 
dåligt skick i området måste få en byggnadsvårdsmässig restaurering. 
Återuppbyggnad ska ske i ursprunglig stil så långt det är möjligt med tanke 
på användningen. 

Miljöpartiet vill utöka gårdens verksamhet genom att: 1. Ge den nuvarande 
naturskolan större resurser. 2. Utöka möjligheterna att ha djur på gården, 
3. Utveckla museet och utställningsverksamheten inom områdena 
kulturhistoria och miljö, 4. Omvandla delar av gården till ett miljöcentrum 
med fokus på lösningar för storstadsmänniskor.  5. Satsa på att locka 
småföretag med kultur och miljöprofil till området. 6. Etable-ra ekologiska 
konferensmöjligheter. 

 
Arenan och Mall of Scandinavia 
Friends Arena har byggts nära ett av våra mest uppskattade grönområden 
– Råstablick. Med Arenan i sin närhet är det än viktigare att Råstasjön och 
det omgivande natur- och friluftsområdet får ett bra skydd mot 
exploatering. 
Viktigt framöver är olika åtgärder som minskar trafikproblemen och andra 
störningar i samband med evenemang. Specialbussar och särskilda 
trafikavgifter kan prövas. Miljöpartiet har som oppositionsparti hittills inte 
haft tillräcklig insyn i de olika frågorna kring byggandet och driften av 
Arenan. Detta vill vi ändra på. Vi anser att solnaborna ska få full insyn i 
vilka ekonomiska åtaganden som kommunen har tagit på sig i form av 
borgensförbindelser och täckning av underskott. 

Bygget av Mall of Scandinavia är vi kritiska till, då vi anser att så 
storskaliga handelsplatser inte är i linje med Solnas ambition att skapa 
levande stadsdelar.  Eftersom  ”Mallen”  nu  finns  ska  vi fokusera på 
miljöledningen och miljöcertifiering av byggnader och verksamhet. 
Möjligheten  att  få  använda  delar  som  ”offentligt  rum”  för  demokratiska  
ändamål ska också undersökas. 
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Social hållbarhet 

Miljöpartiet har tagit fram en särskild PM som social hållbarhet se vår 
hemsida www.mp.se/solna. 
 
Social investeringsfond 
Miljöpartiet vill inrätta en social investeringsfond som ska finansiera nya 
eller utbyggda och fördjupade stödjande verksamheter till barn och unga, 
till långtidsarbetslösa eller till människor i en socialt utsatt situation. 
Fonden ska vara en resurs för stadens olika förvaltningar och 
verksamheter. Lyckade projekt som fått stöd av investeringsfonden ska 
kunna lyftas in i den ordinarie verksamheten vid behov. 
 
Barn- och ungdomshandläggare och fältassistenter 
Närvarande vuxna som samarbetar i nätverk kan hjälpa många på ett bra 
sätt. Det är viktigt att vuxna arbetar aktivt för att fånga upp dem som 
behöver stöd tidigt. I tillägg till Trygghetsrådet behövs en barn- och 
ungdomshandläggare i kommunen som kan samordna insatser mellan 
olika förvaltningar. Solna stad behöver också anställa egna fältassistenter. 
Nätverksarbete kring våra ungdomar är viktigt. 
 
Unga brottsoffer 
Vi vill att staden tar ansvar för att hjälpa unga brottsoffer och inrättar ett 
stödcentrum tillsammans med polis och åklagarmyndighet. Ideella krafter 
är viktiga i detta arbete men samhället måste garantera att det finns en 
grundfinansiering för stödverksamhet av unga brottsoffer. 
 
Missbruk 
För att upptäcka missbruk tidigt krävs det att många vuxna kommer i 
kontakt med Solnas ungdomar. Bland annat därför behövs fritidsgårdar 
och fältassistenter. 
 
Sociala krav vid stadens upphandlingar 
Se särskild rubrik om upphandling. 
 
Nya livschanser 
Alla människor kan någon gång behöva samhällets hjälp. Det är då viktigt 
att känna trygghet. Genom att erbjuda nya livschanser skapar vi ett 
samhälle för alla. Varje individ ska ges flera chanser att förverkliga sin 
potential. I ett grönt Solna ska det finnas vägar in på arbetsmarknaden för 
alla. 

http://www.mp.se/solna
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Ett tillgängligt Solna 
En av fem medborgare i Solna har någon form av funktionsnedsättning. 
Det kan vara rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, psykisk 
funktionsnedsättning, allergi eller läs- och skrivsvårigheter. 
 
Solnas tillgänglighetsguide för funktionsnedsatta ska hela tiden 
uppdateras och kommunens arbete med ökad tillgänglighet ska påskyndas. 
Arbetet ska ske i samarbete med berörda handikapporganisationer. 
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Grön arbetsmarknad 

Den gröna omställningen av samhället som är nödvändig kommer att 
skapa  nya  ”gröna  jobb”  inom  teknik,  återvinning,  energibesparing  och  
inom tjänstesektorn. Solna stad ska på olika sätt bidra till att skapa ett gott 
företagsklimat i staden. 
 
Solna Greenhouse 
Miljöpartiet vill att Solna, tillsammans med de olika lärosätena i norra 
Stockholm, uppfinnarföreningar och organisationer som stödjer nya 
företag, undersöker intresset av att skapa en mötesplats – Solna 
Greenhouse - för personer med idéer till projekt, som kan testas och 
utvecklas. Dessa personer kan vara studenter vid lärosätena eller personer 
med olika bakgrund och erfarenheter som behöver få testa sin uppfinning i 
en kreativ miljö.  

Läs mer om gröna jobb och grön omställning på www.mp.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mp.se/
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Barn och unga 

När Solna stad ger stöd till barn och unga ska det ses som en investering 
för framtiden. Förebyggande arbete bidrar till att undvika framtida 
personliga tragedier och staden kommer också att undvika stora 
kostnader. Med synsättet om investeringar blir det lättare att motivera 
insatser även i ekonomiska kristider. 
 
Unga hbtq-personer 
Ungdomsstyrelsens  utredning  ”Hon,  Hen,  Han”  visar  att unga hbtq-
personer mår sämre än totalbefolkningen. Därför behöver personal inom 
skolan och inom fritidsverksamheter ha kunskap om hur de kan arbeta för 
att förebygga ohälsa. Det handlar om att motarbeta stereotypa könsroller 
och diskriminering. Rutiner ska tas fram för detta arbete och de ska följas 
upp regelbundet. 
 
Fritid 
En meningsfull och aktiv fritid är oerhört viktig för barns och ungas 
välbefinnande och personliga utveckling. Miljöpartiet vill värna den 
verksamhet för barn och unga som kultur- och fritidsförvaltningen 
ansvarar för. Idrott, kultur och föreningsliv ger positiva hälsoeffekter. 
Fritidsklubbarna ska värnas. 
 
Sommarjobb 
Kommunen bör ta in ungdomar som sommarjobbare där så är möjligt. Vi 
vill också att staden fortsätter det lyckade samarbetet med företag och ökar 
antalet sommarjobbsplatser på företag i Solna. 
 
Gratis naturskola för Solnas skolor 
Miljöpartiet vill att alla barn i Solna ska få ta del av 
utbildningsprogrammet vid naturskolan vid Överjärva gård utan att 
förskolan/skolan ska behöva betala extra avgifter. 
 
Idrott och lekplatser 
Det är extra viktigt att staden satsar på våra idrotts- och 
fritidsanläggningar i takt med att staden växer. Vid planering av nya 
bostadsområden ska utrymme finnas för spontanidrott. Detta kan gälla 
fotboll, basket, skateboard, utomhusgym mm. På samma sätt är det viktigt 
med upprustade och säkra lekplatser. 
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Förskola och skola 

Skolan är en investering i framtiden 
Eftersom förskolan och skolan är så viktiga för vår framtid ska insatserna 
här ses som sociala investeringar. Med ett sådant tänkande blir det lättare 
att motivera resurser till skolan även i ekonomiska kristider.  
 
Skollokaler 
Kommunens skolor och förskolor ska genomgå ett systematiskt 
renoveringsprogram med fokus på energieffektiviseringar och grönska. 
Skolgårdar med grönska och utrymme för kreativa lekar ska eftersträvas. 

 
Valfrihet och information 
Miljöpartiet vill att alla barn ska ha möjlighet att välja en skola i sitt 
närområde. Vi värnar om stadens kommunalt drivna skolor och vill att 
friskolor ska kunna åläggas ett visst områdesansvar.  
Det är viktigt att alla skolor och förskolor presenteras på ett likvärdigt och 
enhetligt sätt på stadens hemsida. Det ska vara möjligt att jämföra skolor 
genom att få del av föräldrautvärderingar år från år. 
 
Förskola 
Miljöpartiet vill arbeta för en höjd kvalitet i barnomsorgen. Barn och 
föräldrar ska kunna känna sig trygga och uppskatta Solnas förskolor. 
Miljöpartiet menar att det ska finnas olika former av barnomsorg – alla 
barn passar inte i samma slags förskolemiljö. 
 
Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper, högre 
personaltäthet, fler platser och nya pedagogiska grepp ska följas.  
 
Högre personaltäthet ska finnas för barn med särskilda behov och för barn 
med svenska som andraspråk. 
 
Barn till föräldralediga ska ha rätt att vistas på förskolan 30 timmar per 
vecka och det ska finnas förskolor som är öppna dygnet runt för föräldrar 
som arbetar natt eller utanför ordinarie arbetstid. 
 
Giftfria förskolor 
Miljöpartiet vill att samtliga förskolor i Solna görs fria från skadliga 
kemikalier så snart som möjligt och att miljödiplomering av förskolorna 
påbörjas.  
 
Bakgrunden är att barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga 
kemikalier. Genom miljödiplomering sätts mål om att gifter inte ska finnas 
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i barnens vardag genom att endast använda miljömärkta hygienprodukter, 
att kemikalier i förskolemiljön kartläggs, att de saker som medför risk 
fasas ut, samt att en högre andel ekologisk mat serveras och att maten 
tillagas lokalt. 
 
Fritidshem 
Fritidshemmen är viktiga för de yngre barnens utveckling. Miljöpartiet 
satsar på en ökad personaltäthet så att barnen kan vistas i en trygg miljö 
med stöd av pedagogiskt utbildad personal.  
 
Vi menar att det ska finnas en verksamhetsansvarig person centralt i 
staden som ansvarar för fritidshemmens verksamhet och för 
fritidspedagogernas arbetssituation. 
 
Skola 
En bra och jämlik skola är en av grundpelarna för en demokratisk och 
hållbar samhällsutveckling. Solna ska garantera barn och unga rätten till 
en likvärdig utbildning med god kvalitet. Detta vill vi åstadkomma genom 
duktiga lärare och bra skolmiljöer både inomhus och på skolgårdarna. 
Tillgång till bra pedagogiskt material är en förutsättning för bra 
skolresultat.  
 
Barnen i Solna klarar sig i stort sett bra, men resultatet skulle kunna bli 
bättre med särskilda stödinsatser. Målet måste vara att 100 % av 
grundskoleeleverna är behöriga till gymnasiet och att varje elev som börjar 
gymnasiet ska klara sin utbildning.  
 
De som inte klarar sin gymnasieutbildning måste få extra stöd för att 
kunna komma ut på arbetsmarknaden. Genom samarbete mellan lärare 
och skolor kan det pedagogiska stödet utvecklas. 
 
Särskilt stöd till elever 
Elever som är i behov av särskilt stöd får inte missgynnas när det gäller val 
av skola. Därför föreslår Miljöpartiet en riktad skolpeng så att elever med 
störst behov får en större skolpeng. 
 
Lita på lärarna och låt rektor vara rektor 
Rektorn måste ges möjlighet  att  ”vara  rektor”  dvs.  ansvara  för  det  
pedagogiska ledarskapet och för tydlighet i organisationen.  
Lärarna måste ges tid att se varje elev och resurser att bedriva en god 
undervisning. Vi ska visa lärarna förtroende och ge dem frihet att använda 
sig av sina kunskaper och sin erfarenhet. Då kan onödigt administrativt 
arbete undvikas. 
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Lärarnas roll måste uppvärderas och kollegialt samarbete uppmuntras.  
Samverkan mellan olika skolor behöver öka. Särskilt duktiga eller erfarna 
lärare ska få möjlighet att inspirera sina kollegor. 
 
Miljöpartiets ambition är också att ge lärarna konkurrenskraftiga löner. 
 
Fler resurspersoner i skolan 
Det finns behov av vaktmästare, fritidspedagoger, kuratorer, skolsköterska 
och personer med socialt samordningsansvar för att skolorna ska fungera 
och kunna erbjuda elever och lärare en så bra pedagogisk arbetsmiljö som 
möjligt.  
 
Elevinflytande 
Elevernas inflytande och delaktighet i skolarbetet blir allt viktigare högre 
upp i årskurserna. Skolverket har tidigare kritiserat Solna för brister i 
elevinflytande. Miljöpartiet menar att det måste följas upp om de åtgärder 
som redovisats för Skolverket har lett till några förbättringar.  
 
Ett förslag är att öppna upp för elevrepresentanter i ledningsgruppen på 
gymnasienivå. 
 
Flerspråkighet 
Till Solna invandrar människor med tillgång till många olika språk. Att 
kunna flera språk är en fantastisk resurs som ska värnas och uppskattas 
också av samhället. 
 
Undervisning  i  modersmål  och  ”svenska  som  andraspråk”  är  viktiga  
faktorer som stödjer barns utveckling till harmoniska, kompetenta och 
kreativa individer. Miljöpartiet vill därför att staden anställer flerspråkiga 
pedagoger både i förskolor och skolor. 
 
Vi vill erbjuda förskoleverksamhet på finska eftersom Solna är ett 
förvaltningsområde för finska som nationellt minoritetsspråk. 
 
Skolans arbetsmiljö  
När skolornas arbetsmiljö försämras ökar också skadegörelsen. Det blir en 
ond cirkel. Därför är reparation och underhåll av skollokalerna högsta 
prioritet för Miljöpartiet. Ta fram och genomför ett program för 
renovering av samtliga skolbyggnader. Bristen på helhetssyn och planering 
av det löpande underhållet har lett till resursslöseri och oplanerade akuta 
reparationer. 
 
Vikten av gröna skolgårdar kan inte nog och detta behov ska finnas med i 
all planering och i underhållsplanerna. Nybyggda skolor och förskolor ska 
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ha stora, kreativa och gröna gårdar med gott om utrymme för lek och 
utforskning. 
 
Grön skolväg 
Miljöpartiet vill att Solna stad gör en genomgång av alla skolvägar och 
satsar resurser på att göra dem säkra, attraktiva, gång- och cykelvänliga 
och i största mån bilbefriade.  
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Äldreomsorg 

De solnabor som är äldre och som behöver stöd av sam samhället ska 
erbjudas god service. Det handlar om service i hemmet, om trevliga 
mötesplatser och lämpliga boenden. 
 
Seniorbostäder och trygghetsboende 
Tilldelningen av seniorbostäder ska ske utifrån behov. Vi vill att 
seniorbostäder ska byggas både som hyresrätter och bostadsrätter. Vi vill 
att staden ska erbjuda trygghetsboenden där det finns tillgång till särskild 
service i form av hemtjänst och vård. 
 
Äldreboenden med mötesplatser, djur och natur 
Särskilda mötesplatser för äldre, gärna i anslutning till seniorbostäder, 
trygghets- och äldreboenden är viktiga för att motverka ensamhet. Staden 
ska ansvara för att det ordnas olika aktiviteter både för kroppen och för 
hjärnan. Tillgång till grönområden och till trädgårdar eller odlingsrabatter 
är viktigt för hälsa och välbefinnande.  
 
För många är också närheten till djur viktigt för hälsan. Miljöpartiet 
strävar efter att man ska använda sig av natur och djur inom 
äldreomsorgen i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmuntrar dem som 
vill starta olika profilboenden med djur och natur inom äldreomsorgen. 
 
Mångfald och profilboenden inom äldreomsorgen 
Inriktningen på äldreboenden kan vara olika, t ex kan boenden profilera 
sig inom olika språkgrupper och kulturella riktningar. När man blir äldre 
kan man tappa svenskan om den är ens andraspråk och äldreboendet blir 
då förstås skrämmande. Likaså kan andra grupper vilja vara på boenden 
med särskild inriktning. Organisationen ”hbt-seniorer” har framfört 
önskemål om ett renodlat hbtq-boende inom Stockholms län. Kompetens 
ska dock finnas på alla boenden så att hbtq-personer ska slippa ett 
fördomsfullt bemötande. 
 
Läkemedel och risker med felmedicinering  
Läkemedel kan vara livräddande och bidra till ett gott liv. Därför är det 
viktigt att de inte råkar i vanrykte pga. felanvändning. Många studier har 
visat att felaktig läkemedelsanvändning orsakar många 
sjukhusinläggningar och framförallt gäller detta äldre personer. Det kan 
vara för hög dosering, fel medicin eller att man får mediciner som inte 
passar ihop. Kommunen ska därför kräva att det görs regelbundna 
läkemedelsgenomgångar på våra äldreboende. 



För ett grönare Solna, Kommunalt handlingsprogram MP Solna 2014-2018 | 24 
  

 

Kultur 

Kultur berikar människor och ger oss en känsla av sammanhang som får 
oss att må bättre. Kultur skapar gemenskap och kreativitet. Miljöpartiet 
vill utveckla Solnas kulturprofil. 
 
Låt kulturen flytta till Solna 
Solna har varit bra på att locka företag till staden. Vi vill att Solna stad ska 
bli lika duktiga på att locka hit kulturinstitutioner. Kultur är en motor för 
positiv tillväxt och gynnar människors välmående.   
 
Matmuseum 
När Nya Karolinska Sjukhuset, Karolinska sjukhuset och Life Science 
Center utvecklas behöver Solna stad knyta an till detta område. Vi vill 
verka för att ett matmuseum öppna i anslutning till Solnavägen och 
Hagalunds industriområde. Det höjer statusen i området, bidrar till en god 
stadsutveckling och knyter an till frågor om hälsa.  
 
Aktivitetshus 
Det behövs andra mötesplatser än shoppingcentrum i Solna. Vi skulle vilja 
skapa ett aktivitetshus med rum för kultur, idrott och föreningsliv riktat 
till alla åldrar och en bred målgrupp i Solna. Kultur och idrott under 
samma tak. Solnas många företag skulle kunna vara delaktiva i skapandet 
och stödja ett sådant aktivitetshus.  
 
Biblioteken ska värnas och utvecklas 
Våra bibliotek är en unik resurs öppen för alla. Bibliotekens verksamhet 
skulle kunna utvecklas vidare för att nå medborgarna med information i 
olika frågor. Bibliotekens roll som mötesplats kan också utvecklas liksom 
samverkan mellan bibliotek och skola. 
 
Bidrag till organisationer 
Vi vill att kommunen ställer tydliga krav när bidrag ges till organisationer. 
Vi vill också att satsningarna fördelas rättvist mellan olika områden och 
med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 
 
Kulturskolan 
Kulturskolan i Solna ska få ökade resurser så att avgifterna ska hållas låga. 
Miljöpartiet vill att den verksamhet som är riktad till förskolor och 
grundskolor ska vara avgiftsfri. Kulturskolan behöver också nya 
funktionella lokaler. 
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Fritidsgårdar 
Solna stad ska garantera att det finns fritidsgårdar i alla stadsdelar. De ska 
ha lokaler och budget för att bedriva en meningsfull verksamhet. 
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Likabehandling 

Miljöpartiet vill att stadens arbete ska genomsyras av likabehandling, dvs. 
ingen ska utsättas för diskriminering av något slag. I begreppet ingår även 
allt jämställdhetsarbete och att förutsättningarna ska göras likvärdiga 
oberoende av könstillhörighet. 
 
Miljöpartiet värnar om det arbete som utförs av kommunens 
Likabehandlingskommitté. Vi vill att kommitténs uppdrag utökas till att 
kontrollera följsamhet till Barnkonventionen i de beslut som tas av staden. 
 
Mångfald berikar 
Miljöpartiet vill att människor som behöver ska få stanna i Sverige.  Vår 
grundinställning är att mångfald berikar och att människor som kommer 
till Sverige är en resurs – inte en belastning.  På riksnivån och i EU-
parlamentet driver vi frågorna om en generös invandringspolitik. Sverige 
ska vara en plats som människor vill flytta till för att arbeta, studera och 
forska. I Solna kan vi underlätta för invandrare genom att erbjuda bra 
bostäder. Det ska finnas fler hyresrätter att tillgå än idag. Staden ska också 
se till att den språkundervisning som erbjuds är av bra kvalitet. Likaså ska 
flerspråkighet betraktas som en merit i jobbsammanhang i kommunens 
verksamheter inom skola, äldreomsorg mm. 
 
Lika rätt 
Miljöpartiet vill att Solna ska ha mål för allas lika rättigheter och att dessa 
följs upp kontinuerligt. Staden ska aktivt främja aktiviteter som gör oss 
medvetna om normer, maktstrukturer och könsroller som behöver 
ifrågasättas. Skolorna ska ha likabehandlingsplaner och eleverna ska vara 
aktiva när planerna utarbetas. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet i staden. Ett verktyg för att 
lyckas i jämställdhetsarbetet kallas ”jämtegrering”. Basen i detta är 
könsuppdelad statistik som kan hjälpa oss att upptäcka strukturella 
orättvisor. Miljöpartiet vill att arbetet med ”jämtegrering” utvecklas i 
Solna och att uppföljningen sker anslutning till budget- och 
bokslutsarbetet. 
 
Jämställdhet ska också analyseras i stadens verksamheter såsom 
exempelvis snöröjning, trafikplanering, dialogprocesser vid detaljplaner, 
medborgardialoger och i äldrevården.  
 
Miljöpartiet vill att stadens förskolor och skolor ska bedriva en 
genusmedveten pedagogik.  
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Antidiskriminering 
Diskriminering är ofta följden av värderingar som genomsyrar stora delar 
av samhället. Sådan diskriminering försvårar livet för alla som inte passar 
in i en viss norm.  
 
Diskriminering kan man komma åt genom ett strukturerat och uthålligt 
informations- och diskussionsarbete. 
 
Vid upphandlingar kan man införa en antidiskrimineringsklausul om att 
avtalet ska kunna sägas upp om det visar sig ett företag har diskriminerat 
någon. Exempel på frågor som kan vara aktuella är: Har människor  
särbehandlats negativt pga. etnicitet?  Bedöms kvinnors och mäns 
omvårdnadsbehov på ett likvärdigt sätt inom omsorgen? Får samkönade 
par samma hjälp som andra i familjerådgivningen? 
 
Hbtq-certifiering 
Likabehandlingskommittén ska få i uppdrag att verka för hbtq – 
certifiering av verksamheter i staden som en viktig del i arbetet mot 
diskriminering. 
 
Positiv särbehandling 
Vi vill att kommunen vid anställning använder så kallad positiv 
särbehandling. Detta innebär att det kön som är underrepresenterat ska få 
företräde till en tjänst vid i övrigt likvärdiga meriter. 
 
Våld i nära relationer 
Personer som utsatts för våld i en nära relation ska skyndsamt erbjudas ett 
boende av kommunen för att slippa bo tillsammans med våldsutövaren. 
Kommunen ska utse kontaktpersoner som kan hjälpa till vid 
överlämnandet av barn mellan föräldrar som har delat vårdnad och där det 
förekommit våld mellan föräldrarna. 
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Upphandling som verktyg för hållbarhet 

Solna ska göra affärer som stärker stadens utveckling 
Solna stad är en av de kommuner i Sverige som har högst andel 
upphandlad verksamhet. Dessutom köper kommunen in en stor mängd 
varor och tjänster av olika slag. Normaltillståndet ska vara att man vid 
upphandlingar använder sig av miljökrav och sociala krav och, i de fall då 
det är relevant, etiska krav. 

Miljöpartiet vill att staden styr den offentliga upphandlingen mer kraftfullt 
och arbetar strategiskt. Staden ska bland annat formulera genomtänkta 
krav, samt ha en noggrann och kontinuerlig uppföljning. Detta kan skapa 
långsiktiga vinster för både Solnaborna och klimatet.   

Genom ambitiösa upphandlingar kan vi även åstadkomma en 
inkluderande arbetsmarknad, jobb till unga och till människor som länge 
varit utan jobb, ett jämställt samhälle, minskade transporter, mindre 
utsläpp och mindre gifter. 
 
För mer detaljer hänvisas till en motion från MP som finns på vår hemsida 
www.mp.se/solna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mp.se/solna
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Studentpolitik 

Studenter är en stor och viktig grupp i Solna. Miljöpartiet tycker att Solna 
kommun ska ta sitt ansvar för att de ska trivas i staden med sitt boende 
och sin fritid. För frågor om studiemedel med flera studentpolitiska frågor 
hänvisar vi till miljöpartiets politik på riksnivån. 
 
Bostad 
Vi vill att det ska byggas både studentlägenheter och hyresrätter med låga 
kostnader. Bostadsstiftelsen Signalisten ska ta ett särskilt ansvar i detta. 
Pampashuset skulle kunna rymma studentlägenheter liksom taket på 
Motorborgen.  
 
Miljöpartiet föreslår att stadens bostadsstiftelse Signalisten har särskilda 
studentkontrakt där kraven på årsinkomst är lägre än vad som annars 
krävs.  
 
Ekonomi och fritid 
Miljöpartiet vill att socialtjänsten i Solna ska behandla studenter som 
söker försörjningsstöd på samma villkor som andra sökande. Studenten 
ska ha samma rätt till individuell prövning som alla andra invånare i 
kommunen. 
 
Solna kommun bör se till att studenter får tillgång till rabatterade 
motionsmöjligheter. 
 
Resor 
Bra kollektivtrafik och bättre cykelvägar är särskilt viktigt för 
studentgruppen, se avsnittet om trafik. 
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Internationellt arbete 

Solna kommun har en internationell kommitté av förtroendevalda som ska 
samordna och lägga fast ramarna för stadens internationella arbete.  
 
Miljöpartiet värnar kommunens internationella arbete. Solna är med i ett 
antal internationella projekt och nätverk och har flera vänorter.  
 
Solnas internationella kommitté deltar aktivt i Stockholmsregionens 
europaarbete och har i uppdrag att utveckla demokratifrågorna och 
förhindra antidemokratiska krafter.  
 
Miljöpartiet anser att det internationella arbetet är viktigt ur 
demokratisynpunkt och att internationella kontakter har betydelse för 
Solnas näringsliv och för de globala miljöfrågorna. 
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Öppenhet och demokrati i Solna 

Miljöpartiet vill säkra stadens demokratiarbete, ge Solnaborna goda 
möjligheter att delta i stadens beslutsprocesser och aktivt verka mot mutor 
och korruption.  
 
Miljöpartiet vill ge alla i Solna möjlighet att påverka nutidens och 
framtidens Solna. För mer detaljer om våra förslag för att stärka 
demokratin i Solna hänvisas till vår hemsida www.mp.se/solna.  
 
För att övervaka och utveckla det demokratiska arbetet vill vi att staden 
inrättar en demokratikommitté av förtroendevalda. 
 
Medborgardialog och medborgarförslag 
För att fånga in frågor som solnaborna tycker är viktiga vill Miljöpartiet att 
medborgarna ska ha förslagsrätt till kommunfullmäktige och i 
kommunens nämnder.  
 
Folkinitiativ 
Enligt lag finns nu möjlighet att få frågan om en lokal folkomröstning i en 
viss fråga prövad av kommunfullmäktige om minst 10 % av befolkningen 
begär detta. Miljöpartiet vill att kommunen informerar medborgarna om 
denna möjlighet. 
 
Rådslag 
Rådslag är ett komplement till folkomröstningar. Med anpassade rådslag i 
vissa stora eller lokalt viktiga frågor ges solnaborna möjlighet att delge 
kommunen sina åsikter. Rådslag skulle kunna göras via internet med hjälp 
från biblioteken till dem som har behov av detta. 
 
Ungdomsinflytande och rösträtt från 16 år 
Miljöpartiet vill öka ungdomars påverkansmöjligheter genom att göra 
elevråden på gymnasie- och högstadieskolorna till remissinstanser till 
exempel i detaljplaneärenden. 
 
Miljöpartiet vill att Solna ska hemställa hos regeringen om att sänka 
rösträttsåldern till 16 år i det kommunala valet i Solna. Detta skulle ge fler 
unga människor möjlighet att påverka politiken och sannolikt bidra till 
större hänsyn till barn och unga i de politiska besluten. 
 
Ta pulsen på Solnas demokrati 
Det finns nu sätt att mäta hur Solnas demokrati fungerar. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett mätinstrument, en 

http://www.mp.se/solna
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”Demokratibarometer”,  som  mäter  styrkor  och  svagheter  i  en  kommuns  
demokratiarbete. Miljöpartiet vill att Solna stad genomför en sådan 
demokratimätning. 
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