Solnan kaupunki
– Johdanto

Näin Solnaa hallitaan
Kaupungin luottamushenkilöillä on lakien ja asetusten puitteissa suuri

vapaus päättää Solnan hallinnosta. Poliittisen vision mukaan Solnan pitää
olla elävä ja turvallinen kaupunki, jossa yhdistyvät kestävä kehitys ja hyvä
taloudenhoito tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Kunnanvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja edustajat sinne

valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Kunnanvaltuustossa on 61
paikkaa. Enemmistön muodostavat toimikaudella 2010-2014 Maltillinen
kokoomus, Kansanpuolue liberaalit, Keskustapuolue ja Kristillisdemokraatit,
joilla on yhteensä 36 paikkaa kunnanvaltuustossa. Oppositioon kuuluvat
Sosiaalidemokraatit, Ympäristöpuolue vihreät ja Vasemmistopuolue, joilla
on 25 paikkaa. Kunnanvaltuusto vastaa kokonaisvaltaisista strategisista
päätöksistä. Se päättää esimerkiksi kaupungin toimintasuunnitelmasta
ja talousarviosta, kunnallisveron suuruudesta, yleissuunnitelmasta,
kunnanhallituksen ja lautakuntien.

Kunnanhallitus on kaupungin johtava toimeenpanoelin. Se johtaa,

koordinoi ja valvoo kaupungin toimintaa kokonaisuudessaan. Se valmistelee
kunnanvaltuuston menevät asiat ja tekee niistä valtuustolle päätösesitykset.
Kunnanhallitus vastaa myös yhdessä lautakuntien kanssa valtuuston
tekemien päätösten toteuttamisesta.
Lautakunnat vastaavat kukin omasta toimialueestaan, kuten esikoulu,

koulu, vanhustenhuolto ja toimintarajoitteisten hoiva, sosiaalipalvelut ja
perheoikeus, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta, työmarkkinatoimenpiteet
ja aikuiskoulutus, rakentaminen, ympäristön- ja terveydensuojelu,
yliholhoojatoiminta sekä vaalihallinto.

Osa toiminnasta hoituu kunnallisten yhtiöiden, säätiöiden ja
kuntaliittojen toimesta. Tämä koskee esimerkiksi asuntoja, kaukolämmön
tuotantoa ja jakelua, vesihuoltoa ja viemäröintiä sekä pelastuspalvelua.
Useimmat luottamushenkilöt ovat osa-aikapoliitikkoja, jotka hoitavat
poliittisia tehtäviään varsinaisen työnsä ohella. Kunnanneuvokset ja
ryhmänjohtajat hoitavat poliittista tehtäväänsä täysi- tai osapäiväisenä työnä.

Solnan toiminta
Kaupungin päivittäisiä toimintoja hoitavat kaupunginhallintojen ja yhti-

öiden työntekijät. Työntekijät ovat epäpoliittisia ja heidän tehtävänään on
huolehtia, että työ tehdään lautakuntien ja hallitusten päättämällä tavalla.
Kaupungin palveluksessa on lähes 2 000 työntekijää, joista 60 prosenttia
työskentelee lasten ja nuorten parissa esikouluissa ja kouluissa. Vajaat 20
prosenttia työskentelee vanhusten ja toimintarajoitteisten parissa, muun muassa kotipalvelussa, hoivakodeissa, ryhmäasunnoissa sekä henkilökohtaisina
assistentteina.
Noin puolet kaupungin toiminnoista on ulkoistettu ja niiden hoidosta
vastaavat yksityiset yritykset kaupungin toimeksiannosta. Yksityiset toimijat
työskentelevät muun muassa vanhusten- ja toimintarajoitteisten huollon,
siivouksen, ruoanlaiton sekä katujen ja teiden puhtaanapidon parissa. Vapaakoulujen ja vapaaesikoulujen toiminnasta vastaavat yksityiset yritykset, jotka
tarjoavat opetusta lapsilla ja nuorille.

Solna ja Euroopan Unioni
Jäsenyys Euroopan Unionissa vaikuttaa Solnan kaupunkiin. Euroopan

Unionissa tehdyt päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti noin 60
prosenttiin kunnanvaltuuston kokousten työjärjestyksissä olevista asioista. 75
prosenttia unionissa päätetystä lainsäädännöstä tulee kuntien, maakäräjien ja
alueiden toteutettaviksi. Kaupunki osallistuu myös eurooppalaisiin hankkeisiin ja muuhun yhteistyöhön.

Opi tuntemaan Solna
•

Solna sijaitsee strategisesti Tukholman sisäkaupungin ja Arlandan kansainvälisen lentokentän välissä.

•

Solna on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista kunnista ja tänne rakennetaan kuusi uutta kaupunginosaa.

•

Arenastadenin kaupunginosassa sijaitsee Friends Arena, Skandinavian
suurin monitoimiareena, jonka yhteyteen rakennetaan Skandinavian
suurin ostoskeskus, Mall of Scandinavia.

•

Solnan ja Tukholman rajalle rakennetaan Hagastadenin kaupunginosa,
johon tulee uusi yliopistollinen sairaala, Nya Karolinska Solna ja Karolinska Institutet, yksi maailman johtavista lääketieteellisistä yliopistoista.
Tänne on kehitteillä ihmisten terveyden parantamiseen suuntautunut
huippuerikoishoidon ja maailman johtava biotieteellisen tutkimuksen
keskus, life science.

•

Solna on alaltaan Ruotsin kolmanneksi pienin kunta. 1/3 Solnan pinta-alasta on viheralueita ja 1/3 Kungliga Nationalstadsparken -puistoa,
joka on maailman ensimmäinen kansalliskaupunkipuisto.

•

Solnan asukasmäärä vuonna 2012 oli 71 000 ja tavoitteena on vähintään
90 000 asukasta vuonna 2020.

•
•
•

97 prosenttia Solnan asukkaista asuu moniperhetaloissa.

•

Solnan vanhuksista 1 700 saa kotipalveluja ja 830 henkeä asuu hoivakodeissa.

•

Solnassa on 8 500 yritystä ja 70 000 työpaikkaa. 60 000 henkeä matkustaa Solnaan töihin joka päivä ja 26 000 kaupungista sen ulkopuolelle.

•

Solna on Ruotsin yrittäjäystävällisin kunta ja Ruotsin ensimmäinen
urheilukunta.

•

Maailman vanhin toiminnassa oleva sotakorkeakoulu, Karlberg, sekä
Ruotsin poliisikorkeakoulu, Polishögskolan, sijaitsevat Solnassa.

•

Täällä on kolme kuninkaallista linnaa. Hagan linnassa asuu kruununprinsessa perheineen.

•

Solnassa on Ruotsin vanhin rokokooteatteri ja Filmstaden, joka on sekä
elokuvahistoriallinen paikka että nykyaikainen elokuva- ja mediakeskus

26 prosenttia väestöstä on syntynyt ulkomailla.
Solnassa käy 3 900 lasta esikoulua, 5 100 oppilasta peruskoulua ja 55
%:lla Solnan asukkaista on lukion jälkeinen koulutus.

Kunnallinen ja
alueellinen itsehallinto
Ruotsissa on 18 maakäräjää, 2 aluetta sekä 290 kuntaa ja Solnan kaupunki
on yksi niistä. Kunnat vastaavat asukkaittensa arkipäivään vaikuttavista
yhteiskunnan lähipalveluista: esikoulusta, koulusta ja vanhustenhuollosta aina
kaupunkisuunnitteluun, jätteidenkäsittelyyn ja puistojen hoitoon. Maakäräjät ja
alueet vastaavat lähinnä terveyden- ja sairaanhoidosta, julkisesta liikenteestä sekä
alueellisesta kasvusta ja kehityksestä. Kuntien ja maakäräjien itsehallinto on
perustuslakiin kirjoitettu ruotsalaisen demokratian kulmakivi. Itsehallinto merkitsee
päätösten tekoa lähellä ihmisiä, joita ne koskevat ja niiden sovittamista heidän
ehtojensa mukaan. Tämä menettely asettaa kansalaisen etusijalle, mikä on hyväksi
sekä demokratian että tehokkuuden kannalta.
Kuntien tärkein tulonlähde on kunnan asukkaiden maksama kunnallisvero. Veron
suuruudesta päättää kunnanvaltuusto viimeistään joka vuoden marraskuussa. Muita
tuloja ovat muun muassa valtionavustukset, esikoulu- ja vanhustenhuoltomaksut,
vuokra- ja korkotulot.
Talousarvion suurimpia eriä ovat esikoulu ja koulu, vanhustenhuolto ja
toimintarajoitteisten henkilöiden huolto sekä sosiaalipalvelu.

solna.se

