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Miljöpartiet
i Solna 
Miljöpartiet de gröna i Solna är en lokalavdelning i Miljöpartiet. Vi är 

en del av Solnapolitiken sedan 1980-talet och stödet för vår politik 

har ökat över tid. Mandatperioden 2014-2018 har vi haft åtta mandat 

i kommunfullmäktige. Vi har drivit en vass oppositionspolitik och 

lyckats få igenom en hel del grön politik. Men vi vill mer. Solna har 

haft samma politiska styre i 20 år, nu är det dags för något nytt. Efter 

valet 2018 vill vi i Miljöpartiet vara en del av en majoritet som styr 

Solna i en hållbar och demokratisk riktning. Vi vill skapa en stad där 

fler vill och kan bo kvar. 

 

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som strävar efter en 

värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna 

för kommande generationer. Grunden i vår ideologi är omsorg om 

planeten och allt som lever här. Utan den basen finns inte förut-

sättningar för mänskligt liv. En grön samhällsanalys bygger på en 

helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vi vill 

bygga ett hållbart samhälle genom att föra en politik där vi lever 

inom naturens ramar, med insikt om det beroendet. Vi uttrycker det

kort genom våra tre solidariteter: 



Miljöpartiet i Solna  |  3

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• solidaritet med kommande generationer

• solidaritet med världens alla människor

Miljöpartiet uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet 

och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utma-

ningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med 

aktiv politik som gör skillnad i människors vardag. 

Vi vill att Solnas medborgare ska vara delaktiga i beslut som påver-

kar deras liv, och stärka demokratin på alla nivåer. Vi vill utveckla en 

stad där miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Vi ser att det finns mycket 

som behöver göras på ett annat sätt för att Solna ska vara en modern 

stad, där innovation driver fram hållbara lösningar. För att förstärka 

Solnas ekonomi är det nödvändigt att höja kommunalskatten som 

idag är Sveriges lägsta. På det sättet får vi medel för att investera i 

och utveckla Solna. I det här programmet beskriver vi vår politik

och hur vi vill bidra till en positiv utveckling både lokalt och globalt.
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En politik för 
kommande 
generationer 
Klimatfrågan är en av vår tids absoluta ödesfrågor. De närmaste 

åren måste vi vända trenden med klimatutsläpp om vi ska ha en 

chans att bromsa den globala uppvärmningen, vilket världens länder 

kom överens om i Parisavtalet. Det är en stor utmaning men det är 

möjligt. Det viktiga är att vi börjar nu! 

För att minska klimatpåverkan i Sverige och globalt behövs föränd-

ringar lokalt, där utsläppen sker. Vi vill se ett Solna där klimat-

hänsyn präglar stadsutvecklingen och att kommunen senast 2040 

blir fossilbränslefri. Då behövs bland annat en omställning till håll-

bara transporter. Vi vill storsatsa på utbyggnad av cykelvägarna och 

göra Solna till en riktig cykelstad. Även kollektivtrafiken behöver 

byggas ut och prioriteras, med en förlängning av tvärbanan och 

tunnelbanan, fler uppgångar och bussfiler. Maten som serveras i 

Solnas skolor, äldreboenden och andra offentliga kök behöver också 

bli mer hållbar. Vi vill se klimatsmart mat, minskat matsvinn, mer 

vegetarisk kost och säsongsbaserade råvaror.
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Samtidigt som vi ska bromsa den globala uppvärmningen ser vi 

redan idag effekter av ett förändrat klimat. Därför behöver vi också 

bygga ett Solna som är anpassat för nya förutsättningar. Att ta 

vara på naturens ekosystemtjänster genom att bevara och skapa 

nya gröna ytor som tar upp koldioxid, ger skugga vid värmeböljor 

och skyddar mot översvämningar blir allt viktigare för att klara mer 

extrema väderförhållanden.

Det finns flera andra miljöutmaningar som vi behöver hantera. I 

Solna finns problem med dålig luftkvalitet, förorenade vattendrag 

och buller från trafiken. Vi vill arbeta för betydligt mindre biltrafik 

och mindre avgaser i kommunen. För rena och friska vattendrag vill 

vi bygga dammar som renar vattnet och samtidigt bidrar till vackra 

stadsmiljöer.

Förslag för Solna

• Ställ om Solna till en fossilbränslefri kommun senast 2040.

• Anpassa infrastrukturen till de klimatförändringar som kommer.

• Bygg ut cykelinfrastrukturen kraftigt för ökad och säker

          cykling.

• Förbättra luften genom miljözoner, dubbdäcksförbud och 

trängselavgifter.

• Rena Solnas vattendrag genom fler dagvattenanläggningar.
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En modern 
stad som
hushåller med 
resurser 
Ekonomi handlar om hushållning med knappa resurser. Vi lever på en 

planet med begränsade resurser men vi lever som om de vore oändliga. 

Samtidigt ökar den ekonomiska ojämlikheten. Därför behövs det en ny 

ekonomisk politik. En hållbar ekonomi tar hänsyn till naturens ramar, är 

etisk, rättvis och styr samhället i rätt riktning. Det som smutsar ner ska 

kosta mer och det som bidrar till en bättre miljö ska kosta mindre. 

Genom vår konsumtion påverkar vi världen både nära och långt borta. 

Vi vill att kommunen som är en stor inköpare ska ställa hårdare och 

mätbara krav om miljö, etik och sociala villkor i alla upphandlingar. För 

att använda resurser mer effektivt behöver kommunen också införa 

ett kretsloppstänk i alla verksamheter. Det innebär att minimera avfall, 

återanvända och återvinna mer än idag. Vi vill också underlätta för alla 

Solnabor att återbruka och återvinna.



8  | Kommunpolitiskt handlingsprogram

Det ska vara lätt att göra rätt. Både människor och företag i Solna 

ska uppmuntras att fatta hållbara beslut. Därför vill vi att kommunen 

erbjuder hjälp och rådgivning om hur man kan leva hållbart i vardagen

oavsett det gäller mat, boende, energi, resor eller något annat. Vi 

tycker också att Solna ska samarbeta med de stora företagen som har 

etablerat sig här för att hitta smarta, moderna och innovativa

 lösningar för hållbarhet.

Kommunens finanser ska förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till

planeten och människor. Vi vill att Solna slutar investera i fossil energi 

och andra oetiska verksamheter. Istället ska pengarna placeras så att 

de bidrar till en bättre värld. Vi vill också investera i människor med 

en social investeringsfond, där pengarna används till förebyggande 

insatser. På så sätt får fler ett bättre liv utan utsatthet och utanförskap 

samtidigt som samhällets kostnader minskar. 

Förslag för Solna

• Ställ hårdare krav på miljö, etik och sociala villkor i upphandling.

• Inför kretsloppstänk i kommunen för att minska resurs-

          användningen.

• Öppna en miljötelefon där invånare kan få tips och råd om        

hållbara val.

• Placera kommunens pengar i hållbara verksamheter. 

• Inför en social investeringsfond för förebyggande insatser. 
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Grönt och 
långsiktigt 
byggande 
 

En växande stad behöver planeras med omsorg om dem som bor och 

arbetar här nu, men också om framtida generationer. Det är särskilt 

viktigt att skapa social sammanhållning och kommunal service i alla 

stadsdelar så att det inte bara byggs bostäder och kontor. Det behö-

ver finnas platser för möten mellan människor, för spontanidrott, 

parker, lokaler för kultur, skolor, butiker och restauranger. Idag släpar 

planeringen efter så att barn tvingas gå i förskola i tillfälliga baracker 

och vissa områden saknar grundläggande service.

Att bygga hus kräver mycket resurser och husen ska dessutom stå 

kvar i generationer. Därför måste vi bygga smart och hållbart. För 

att skapa en mångfald i stadsbilden vill vi också ge fler aktörer än de 

stora byggbolagen möjlighet att vara med och utforma Solna. Vi tror 

till exempel att arkitekttävlingar kan ge en större variation och mer 

fokus på nytänkande hållbara lösningar. 

Vi vill att fler hus ska byggas i trä, ett klimatsmart material. Växt-

väggar och gröna tak ska också vara en naturlig del av bebyggelsen.
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Husen ska vara energisnåla eller till och med bidra med mer energi

än de gör av med. Även Solnas befintliga byggnader behöver energi-

effektiviseras. För att ställa om till ett samhälle med hållbara energi-

källor krävs också en satsning på utbyggnad av solenergi. Vi vill att 

kommunen ska sätta upp solpaneler på skolor och förskolor och göra 

det lättare för Solnaborna att bygga solceller på sina hus. 

Vi vill att Solna ska vara en stad som lockar invånarna att vistas utom-

hus. Solna har stora och vackra naturområden, exempelvis den unika 

Råstasjön, som bidrar till rekreation och återhämtning för många. 

Kommunens naturreservat och grönområden ska värnas och utveck-

las. I vårt Solna gör vi också gaturummen trevligare genom att sätta 

människor, inte bilar, i centrum. Vi vill göra om stora genomfartsleder 

till inbjudande stadsgator med caféer, restauranger, grönska och 

mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Förslag för Solna

• Planera långsiktigt och för alla typer av samhällsservice i

         Solnas stadsdelar.

• Bygg hållbara lågenergihus i trä med gröna tak och fasader.

• Främja utbyggnad av solenergi i hela kommunen. 

• Värna och utveckla kommunens naturreservat och grön-

          områden. 

• Omvandla genomfartsleder till trevliga stadsgator. 
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En god start i 
livet 
Alla barn förtjänar en god start i livet med kärlek, trygghet, omsorg, en 

bra utbildning och en meningsfull fritid. Vi vill att alla förskolor i Solna 

ska ha små barngrupper och att klasserna i skolan ska bli mindre så att 

personalen hinner ge tid och uppmärksamhet åt varje barn. I mindre 

grupper får också både barn och vuxna en bättre arbetsmiljö. 

Vi vill ha en förskola och en skola där barn får alla viktiga verktyg och 

kunskaper de behöver. Vi tror att det behövs många åtgärder för att nå 

dit men en bred satsning på förskolans och skolans personal är grunden. 

Genom att locka och behålla kompetenta och inspirerande lärare till 

alla nivåer i skolan kan vi lyfta resultaten och elevernas självkänsla. Vi 

behöver också anställa fler lärare, speciallärare, specialpedagoger och 

kringpersonal som rastvakter och vaktmästare för att frigöra tid till att 

undervisa utifrån varje elevs behov.  

En viktig del i arbetet med att lyfta Solnas förskolor och skolor är att 

rusta upp lokalerna och skolgårdarna, och bygga nya där det behövs. 

Underhållet är eftersatt och vi ser att det krävs stora insatser för att 

skapa moderna, inspirerande och pedagogiska miljöer både ute och 

inne. Vägarna till skolan och fritidsaktiviteter ska vara trafiksäkra så att 

både barn och föräldrar kan känna sig trygga. Lekplatser ska vara väl-

skötta, kreativa och stimulerande.
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Allt fler unga mår dåligt på grund av otrygghet, stress, prestations-

ångest eller ensamhet. Unga HBTQ-personer är särskilt utsatta och 

det finns även unga som utsätts för hedersrelaterat våld eller annat 

förtryck. Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa 

och se till att alla barn kan få den hjälp de behöver. Vi vill satsa särskilt 

på elevhälsan och ungdomsmottagningarna samt att kommunen ska 

samverka med kvinnojouren.

 

Förslag för Solna

• Minska barngrupperna i förskolan och klasserna i skolan.

• Anställ fler lärare och mer kringpersonal i skolorna. 

• Rusta upp och renovera Solnas förskole- och skollokaler.

• Se till att alla barn har säkra vägar till skolor och fritids-

         aktiviteter.

• Ge bättre stöd till barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa.
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En stad där 
man vill bo 
kvar
Solna är speciellt på flera sätt. Kommunen är liten till ytan men

befolkningen växer snabbt, många flyttar in men många flyttar 

också härifrån. Befolkningen är ung och nästan alla bor i lägenhet. 

Det är också en internationell kommun. Här bor människor från 

många olika länder som invandrat eller flytt till Sverige, utländska

studenter och gästforskare. Det finns också ett stort antal företag 

och arbetsplatser i Solna.

Vi vill att Solna ska vara en kommun där alla kan trivas, en stad där 

man vill och kan bo kvar. Då måste det finnas bostäder. Länge har

det byggts nästan enbart bostadsrätter i Solna. Vi vill bygga fler 

hyresbostäder för människor i alla åldrar, med olika behov och förut-

sättningar. Vi vill också att nyanlända som har börjat bygga upp sina 

nya liv här ska kunna bo kvar.

En tidig kontakt med arbetslivet är en nyckel för att få jobb i framtiden. 

Därför vill vi att Solna ska erbjuda sommarjobb till alla kommunens 

unga, inte bara till en del. Vi vill också att det ska finnas fler platser i 

vuxenutbildningen. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidare-



16  | Kommunpolitiskt handlingsprogram



Miljöpartiet i Solna  |  17

utbilda sig för att få nya livschanser. Kommunen ska även vara 

en god arbetsgivare. Alla anställda ska ha schyssta villkor, en bra 

arbetsmiljö och ges möjlighet till kompetensutveckling.

I Solna ska det vara nära till aktiviteter, för både kropp och sinne. Vi 

vill bygga ett allaktivitetshus med plats för föreningsliv, kultur och 

idrott. Det ska vara en mötesplats för Solnabor i alla åldrar. Även 

biblioteken bör utvecklas till naturliga mötesplatser. Kulturskolan är 

viktig, barn ska kunna lära sig att spela ett instrument, dansa, sjunga 

eller spela teater. Vi vill också ha fler idrottsplatser för olika idrotter 

och skapa ett sportbibliotek där barn kan låna utrustning. Så ger vi 

fler möjlighet att idrotta, oavsett familjens ekonomi. 

Förslag för Solna

• Bygg fler hyresbostäder. 

• Ge nyanlända möjlighet att bo kvar i Solna.

• Erbjud sommarjobb till alla Solnaungdomar.

• Bygg ett allaktivitetshus med plats för föreningsliv, kultur och 

idrott.

• Skapa ett sportbibliotek för utlåning av idrottsutrustning.
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En trygg och 
öppen stad
Solna har länge utmärkt sig som en företagsvänlig kommun. Vi 

anser att det är dags att börja sätta människorna som bor här i

centrum. Vi vill att Solna ska vara en stad där alla har samma

möjligheter oavsett kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning 

eller funktionsvariation. Alla ska känna sig trygga, välkomna och 

delaktiga. Kommunens stöd ska finnas för den som behöver det. 

Vi vill stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 

i Solna. Vi tror att det blir lugnare och att fler mår bättre om vuxna 

finns där ungdomar rör sig, med nattvandring och grannsamverkan. 

Vi vill också att kommunen ska ge mer stöd till kvinnojouren för att 

arbeta både akut och förebyggande mot våld och förtryck i nära 

relationer.

I det Solna vi vill se är det lätt att hitta information om vad kommunen 

gör. Vill skapa mer öppenhet, transparens och insyn i verksamheterna 

och sätta stopp för hemliga avtal som försvagar demokratin. Det ska 

vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och Solnaborna ska 

ses som de medborgare de är, inte som kunder. 
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Vi vill att Solnaborna ska få vara med och påverka i viktiga och aktuella 

frågor. Därför behövs fler och bättre former för medborgardialog där 

Solnaborna kan göra sina röster hörda. Det behövs särskilda satsningar

på barn och ungas inflytande, till exempel genom ett ungdomsråd, så 

att de som bor och ska växa upp här i framtiden får mer att säga till om. 

Vill vi också prova konceptet medborgarbudget där Solnaborna får 

bestämma hur pengar ska användas, till exempel i en viss stadsdel eller 

ett projekt.

Förslag för Solna

• Öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.

• Anställ fältassistenter som jobbar uppsökande och finns där ung-

domar rör sig.

• Ge mer stöd till kvinnojourens arbete mot våld och förtryck i nära 

relationer.

• Ta fram en app för kontakt med kommunen, felanmälan och syn-

punkter.

• Utveckla medborgardialogen för att ge Solnaborna mer

          inflytande. 
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