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Tā tiek vadīta Solna
Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā Solna tiks vadīta. Politiskā vīzija ir tāda,
ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai pilsētai, kas aug, attīstās, un tādas pašas iespējas ilgtermiņā
nodrošina tās iedzīvotājiem. Pilsētas raksturiezīmes ietver drošību un atvērtību, kā ietvaros izaugsmes iespējas
tiek sniegtas jebkuram. Pilsētai jāpiedāvā zināšanas, radoša attieksme un kāre pēc piedzīvojumiem, kas
paaugstinās reģiona pievilcību.
Pilsētas dome (Kommunfullmäktige) ir augstākais lēmējorgāns un tās deputāti katru ceturto gadu tiek
vēlēti vispārējās vēlēšanās. Padomē ir 61 deputāts. Laika posmā no 2019. gada līdz 2022. gadam piecas
vadošās partijas – Moderāti, Liberāļi, Vides partija, Centra partija, Kristīgie demokrāti ––ieņem 35 no 61
padomes deputātu vietām, kamēr– Sociāldemokrātiem ir 15, Kreisajai partijai 6 un Zviedrijas demokrātiem 5
vietas. Padome ir atbildīga par vispārīgiem stratēģiskiem lēmumiem. Tā, piemēram, lemj par pilsētas
budžetu, pasākumu plānu, municipālajiem nodokļiem, pilsētas politiskajām organizācijām, to vadību un
locekļiem, kā arī tiem, kuri tiks izraudzīti par deputātiem un viņu aizvietotājiem.
Domes administrācija (Kommunalstyrelsen)ir pilsētas vadošais izpildorgāns. Tā vada, organizē un
uzrauga pilsētas kopējo darbību. Tā sagatavo projektus domei un piedāvā, kāds lēmums deputātiem būtu
jāpieņem. Domes administrācija kopā ar komitejām arī atbild par domes lēmumu izpildi.
Komitejas atbild par dažādām atbildības sfērām. Tādām kā pirmskolas izglītības iestādes un skolas, vecu
cilvēku un cilvēku ar ierobežotām funkcionālajām spējām aprūpi, sociālais dienests un bāriņtiesa, atbild arī
par kultūru un brīvā laika nodarbēm, darba tirgus izveides un integrācijas iniciatīvām tāpat arī pieaugušo
izglītību, pilsētas apbūvi, vides un veselības aizsardzību, tehniskajiem un komunālajiem pakalpojumiem,
aizbildniecību un vēlēšanu administrēšanu.
Pilsētas darbības pārrauga pašvaldību uzņēmumi, fondi un struktūrvienības. To pārraudzībā ir, piemēram,
dzīvojamās mājas, siltuma ražošana un izplatīšana, ūdens un kanalizācija, kā arī glābšanas dienests. Lielākā
daļa deputātu ir brīvā laika politiķi, kuriem viņu politiskie uzdevumi ir jāpilda paralēli viņu pamatdarbam.
Departamentu priekšniekiem un politisko frakciju vadītājiem politiskā darbība ir pilna vai nepilna laika
nodarbošanās.
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Solnas funkciju nodrošināšana
Ikdienas funkcijas pilsētā nodrošina pilētas pārvaldes iestāžu un uzņēmumu darbinieki. Darbinieki ir
politiski neatkarīgi un viņu uzdevums ir veikt darbu tā kā to ir izlēmusi vadība un komitejas. Pilsētai ir vairāk
kā 2000 darbinieku un aptuveni 60% to tiem strādā ar bērniem un jauniešiem pirmskolas izglītības iestādēs
un skolās. Gandrīz 20% strādā ar veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālajām spējām, tai
skaitā veicot veselības un ilgtermiņa aprūpi, pansionātā un grupu izmitināšanas vietās, kā arī ir personīgie
asistenti. Nedaudz mazāk par pusi no pilsētas funkcijām tiek nodrošinātas, noslēdzot līgumus ar privātajiem
uzņēmumiem. Privātie uzņēmumi tostarp nodarbojas ar vecu cilvēku un cilvēku ar ierobežotām funkcionālajām spējām aprūpi, pieaugušo izglītību, telpu uzkopšanu, ēdināšanu, kā arī ar ielu un ceļu tīrīšanu.
Bērniem un jauniešiem privātie uzņēmumi piedāvā izglītību privātskolās un privātajos bērnudārzos.
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Solna un Eiropas Savienība
Dalība Eiropas Savienībā (ES) ietekmē Solnas pilsētu. Apmēram 55% no visām lietām domes sēžu plānā ir
tieši vai netieši ietekmētas ar lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā. Pilsēta piedalās Eiropas tīklā,
projektos un veic cita veida sadarbību, lai attīstītu uzņēmējdarbību pilsētā un sagatavotu bērnus un jaunatni
nākotnei.
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Iepazīsti Solna.
• Solna tiene una ubicación estratégica entre el centro de Estocolmo y el aeropuerto internacional de Arlanda.
• Solnai ir stratēģisks izvietojums starp Stokholmas centru un Arlandas starptautisko lidostu;
• Solna ir viena no Zviedrijas visātrāk augošajām pašvaldībām un šeit tiek būvētas sešas jaunas pilsētas daļas;
• Pilsētas daļā Arenastaden atrodas Friends arēna, Skandināvijas lielākā multifunkcionālā arēna, kā arī Ziemeļeiropas lielākais iepirkšanās centrs Mall of Scandinavia; Daudzi lieli uzņēmumi ir izvēlējušies pārcelt darbību
uz šejieni un tiek lēsts, ka aptuveni 30 tūkstoši darbinieku strādās Arenastaden 2020. gadā. Šajā pilsētas daļā arī
atrodas dzīvojamās mājas, restorāni, viesnīcas un citi pakalpojumu sniedzēji.
• Uz robežas starp Solna un Stokholmu tiek būvēta pilsētas daļa Hagastaden ar universitātes ēku Nya (Jaunā)
Karolinska Solna un Karolinska Institūts, viena no labākajām pasaules medicīnas universitātēm. Šeit tiek
attīstīts augsti specializētas aprūpes un pasaules vadošais biozinātniskais izpētes centrs, dzīvības zinātnes, lai
uzlabotu cilvēku veselību;
• Solna ir Zviedrijas trešā mazākā pašvaldība platības ziņā. 1/3 no Solnas platības ir zaļā zona un 1/3 no Karaliskā
Nacionāla pilsētas parka, šeit atrodas pasaules pirmais Nacionālais pilsētas parks;
• Solnā ir apmēram 80 000 iedzīvotāju. Tiek rēķināts, ka 2030. gadā iedzīvotāju skaits pārsniegs 100 000;
• 98% no Solnas iedzīvotājiem dzīvo daudzģimeņu mājās;
• 30% iedzīvotāju ir ārzemēs dzimuši;
• Solna 4 500 bērnu iet bērnudārzā, 8 000 skolnieku pirmskolas izglītības iestādēs un pamatskolā, un aptuveni
1 600 apmeklē vidusskolu.
• 60% no Solnas iedzīvotājiem ir pēc vidusskolas izglītība;
• 1050 Solnas vecie cilvēki saņem aprūpi mājās un ap 600 dzīvo sociālajos aprūpes centros;
• Solnā ir aptuveni 10 000 uzņēmumu un 90 000 darbavietu. Katru dienu apmēram 80 000 cilvēku brauc uz
Solnu strādāt no blakus esošajām apdzīvotajām vietām un 30 000 brauc no Solnas;
• Solna ir uzņēmumiem draudzīgākā pašvaldība un viena no vadošajām Zviedrijas pašvaldībām sporta jomā;
• Solnā atrodas pasaulē vecākā funkcionējošā militārā augstskola Karlberg;
• Šeit atrodas trīs karaliskās pilis. Hāgas pilī dzīvo kroņprincese ar ģimeni;
• Solnā atrodas Zviedrijas vecākais rokoko teātris Confidencen un Filmstaden – gan kino vēsturiska vieta, gan
moderns kino un mēdiju centrs.
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Pašvaldību un reģionālā autonomija (pašvaldība)
Zviedrijā ir 21 reģions kā arī 290 pašvaldības un Solnas pilsēta ir viena no tām. Pašvaldības atbild par
komunālo pakalpojumu sniegšanu pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, kas ietekmē viņu ikdienu. Viss
no pirmskolas, skolas un vecu cilvēku aprūpei līdz pilsētas plānošanai, atkritumu pārstrādei un parku
kopšanai. Reģioni galvenokārt atbild par veselības aprūpi, sabiedrisko transportu, kā arī par reģionālo
izaugsmi un attīstību. Apgabalu un pašvaldību autonomija ir zviedru demokrātijas stūrakmens un ir
ierakstīta konstitūcijā. Autonomija jeb pašvaldība nozīmē to, ka lēmumi tiek pieņemti tuvu tiem
cilvēkiem, kurus tie skar un tiek pieskaņoti viņu prasībām. Tas izvirza pilsoņus priekšplāna un ir labi gan
demokrātijai, gan efektivitātei. Pašvaldību galvenais ienākumu avots ir nodoklis, kurus maksā pašvaldības
iedzīvotāji. Katru gadu vēlākais līdz novembrim dome izlemj, cik liels būs šis nodoklis. Citu ienākumu
starpā ir valsts pabalsti, maksa par bērnudārzu un veco ļaužu aprūpi, īres ienākumi un naudas
noguldījumu procentu ienākumi. Lielākās budžeta pozīcijas ir bērnudārzi un skolas, veco ļaužu un
cilvēku ar ierobežotām funkcionālajām spējām aprūpe, kā arī sociālais dienests.

solna.se
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