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stötta elever som riskerar att inte nå kunskapsresultaten. 
– Under detta läsår fortsätter vi också det förebyggande 

trygghetsarbetet tillsammans med stiftelsen Friends för att skapa 
en skolmiljö som är bra för våra elevers hälsa, lärande och 
utveckling, avslutar Lena Lundström. 

Läs mer på solna.se/kunskapsstrategi 

Foto: Casper Hedberg Det är återigen ett händelserikt år som 
vi lämnar bakom oss i Solna. Under 2019 
stod skolfrågorna högt upp på dagord-
ningen och staden hade ett stort fokus 
på kunskapsuppdraget. Solnas skolor har 
arbetat målmedvetet utifrån en antagen 
kunskapsstrategi under de senaste åren och 
resultaten förbättras nu inom alla områden 
– meritvärde, andel elever med godkänt i 
alla ämnen och andel behöriga elever till 
yrkesprogram på gymnasiet. Det är mycket 
glädjande och visar att vi är på rätt väg. 

Parallellt med arbetet med att förbättra 
kunskapsresultaten har staden planerat för 
att kunna möta det växande Solnas behov 
av skolplatser. Det pågår planering av tre 
nya skolor med 2000 skolplatser i Solna 
– en F-9 skola i Huvudsta, ett högstadium 
i Bagartorp och en 4-9 skola i Huvudsta. 
Byggstart för det nya högstadiet i Bagar-
torp blir under våren och det beräknas stå 
färdigt till höstterminen 2021. 

Det pågår också planering för ett nytt 
vård- och omsorgsboende i Bagartorp. Det 

Foto: Victoria Henriksson Fortsatt fokus 
på kunskaps-
resultaten 
Sedan 2018 arbetar Solna stad utifrån en uttalad strategi 
för att förbättra elevernas kunskapsresultat. Det har lett 
till att meritvärdena har ökat och att fler elever når 
kunskapskraven. 

– Vi kan redan nu se att kunskapsresultaten har börjat förbättras. 
Förra året, för andra året i rad, ökade både meritvärdet och 
andelen elever i årskurs 9 som uppnådde kunskapskraven i alla 
ämnen. Även andelen elever som är behöriga till gymnasiet 
ökade. Det är mycket glädjande och visar att vår strategi ligger 
rätt, säger Lena Lundström, skolchef i Solna stad. 

Konkret har arbetet handlat om att kontinuerligt utveckla 
undervisningen, stärka ledarskapet och erbjuda kvalitativ 
kompetensutveckling till lärare, pedagoger och rektorer. 
Det har också handlat om att förbättra det systematiska 
kvalitetsarbetet genom analyser av resultat, vidtagande av 
åtgärder och uppföljningar. 

– Utbildningen anpassas ännu mer till eleverna och det görs 
fer individuella uppföljningar än tidigare för att fånga upp och 
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kommer att behövas ett nytt vård- och 
omsorgsboende i Solna till 2025 för att 
möta det ökande antalet äldre. Bagartorp 
har ett centralt läge i norra Solna med 
goda kommunikationer och är därför en 
bra plats för placering av ett nytt vård- och 
omsorgsboende. Det kommer således att 
hända mycket i Bagartorp framöver med 
både ett nytt högstadium och ett nytt 
vård- och omsorgsboende. 

I detta nummer av Solnanytt kan du 
läsa mer om stadens arbete för att förbättra 
kunskapsresultaten och möta behovet av 
nya skolplatser och platser i vård- och 
omsorgsboende. Du kan också läsa om 
stadens trygghetsarbete, som har vidareut-
vecklats med nya medborgarlöften med 
polisen. Målet är att öka tryggheten och 
minska antalet brott i Solna. 

Trevlig läsning! 

Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 

Den nya högstadieskolan i Bagartorp. 
Visionsbild: Sweco 

Tre nya skolor för ett växande Solna 
Under 2019 fattades flera viktiga 
beslut i staden för att möjliggöra tre 
nya skolor i Solna. Kommunstyrelsen 
fattade ett inriktningsbeslut om en 
ny placering för den nya skolan i 
Huvudsta och byggnadsnämnden 
godkände bygglovet för den nya hög-
stadieskolan i Bagartorp och beslu-
tade om granskning av detaljplanen 
för en ny skola i södra Solna. 

– Omkring 2000 barn och ungdomar 
kommer att få plats i de tre skolorna som 
planeras. De nya skolorna är viktiga delar 
i stadens långsiktiga skolförsörjningsplan 
för att möta det växande Solnas behov av 
elevplatser, säger Alessandra Wallman, 
chef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ny placering för nya skolan i Huvudsta 
Kommunstyrelsen fattade ett inriktnings-
beslut om en ny placering av den planerade 
skolan i Huvudsta, med anledning av de 
synpunkter som inkom vid samrådet om 
det tidigare förslaget till detaljplan. Den 

nya skolan föreslås placeras i anslutning 
till den befntliga Tallbackaskolan genom 
att tomten utvidgas västerut. Det innebär 
att skolan placeras i det nordvästra hörnet 
av den nya skoltomten mot Armégatan och 
Kristinelundsvägen. Efter att Tallbacka-
skolan rivits och eleverna fyttat över till 
den nya skolan fyttas den befntliga 
fotbollsplanen söderut och anläggs som en 
del av skolgården. Med det nya förslaget 
får eleverna en betydligt större skolgård. 
Byggnadsnämnden fck under 2019 ett 
planuppdrag för att möjliggöra den nya 
placeringen. 

Den nya skolan kommer att ta emot 
cirka 700 –900 elever från förskoleklass 
till årskurs 9 och beräknas stå färdig 
höstterminen 2024. 

Ny högstadieskola i Bagartorp 
En ny skola byggs i Bagartorp för att 
Raoul Wallenbergskolan ska kunna 
expandera och komplettera sin F-6 skola 
i Järvastaden med ett högstadium (årskurs 7 
till årskurs 9). Skolan kommer att ha en 

idrottsprofl och rymma cirka 350 elever. 
I anslutning till högstadiet byggs en 
fullstor idrottshall, som blir öppen för 
föreningar och enskilda under de tider 
den inte används av skolan. I lokalerna 
anordnas också helt nya lokaler för fritids-
gården Torget, med fritidsverksamhet 
för ungdomar kvällar och helger. Den 
nya skolan beräknas kunna starta höst-
terminen 2021. 

Internationella Engelska Skolan 
Byggnadsnämnden beslutade den 
4 december 2019 om granskning av 
detaljplanen för kvarteret Diktaren 
i stadsdelen Ingenting i Huvudsta. 
Detaljplanen gör det möjligt för Interna-
tionella Engelska Skolan att starta en ny 
grundskola för årskurs 4 till årskurs 9 
med plats för 600 till 900 elever i södra 
Solna. Internationella Engelska Skolan 
beräknas kunna starta höstterminen 2021. 
Trafkmiljön i anslutning till skolan ses 
över utifrån Solna stads plan för säkra 
skolvägar. 
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Nytt vård- och omsorgsboende i Bagartorp 

Foto: Plattform 

Tre nya förvaltningschefer i Solna stad 
Den 2 mars börjar Catarina Ericsson som ny 
förvaltningschef för tekniska förvaltningen. 
Tekniska förvaltningen ansvarar för driften 
av Solnas stadsmiljö och förvaltning av 
stadens fastigheter. Catarina kommer 
närmast från en tjänst i Täby kommun, där 
hon var chef för avdelningen för teknik och 
stadsmiljö på samhällsutvecklingskontoret. 

– Det ska bli roligt och en spännande 
utmaning att tillsammans med medarbetar-
na ta mig an uppdraget. Många kommuner 
i närområdet jämför sig med Solna och det 
är ett tydligt tecken på att staden arbetar 

Catarina Ericsson 
Förvaltningschef på tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen har gett klartecken 
till ett nytt vård- och omsorgsboende i 
Bagartorp för att möta framtida behov 
hos Solnas äldre. 

Befolkningsprognosen visar att antalet 
äldre i Solna kommer att vara relativt 
stabilt under de närmaste fem åren för att 
därefter öka. För att möta behovet 
kommer Solna att behöva ytterligare två 
vård- och omsorgsboenden under de 
kommande tio åren. Det första boendet, 
som blir Solnas tionde vård- och omsorgs-
boende, byggs i Bagartorp. 

Bagartorp – ett prioriterat 
utvecklingsområde 
Inriktningen är att det nya vård- och 
omsorgsboendet ska byggas i Bagartorp, 
väster om Bagartorpsringen parallellt med 
den nya högstadieskolan. Det aktuella 

efektivt med både utvecklings- och förvalt-
ningsfrågorna, säger Catarina Ericsson. 

I början av februari tillträdde Åsa 
Bergström som ny förvaltningschef för 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Åsa 
kom närmast från en tjänst som närings-
livschef och chef för kompetensförvalt-
ningen i Solna stad. 

– Jag ser fram emot att fortsätta arbeta 
för tillväxt och hållbar utveckling i Solna 
tillsammans med kompetenta kollegor på 
miljö- och byggnadsförvaltningen, säger 
Åsa Bergström. 

Åsa Bergström 
Förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen 

området ägs till största delen av Bostads-
stiftelsen Signalisten och används idag 
som parkering. 

Bagartorp har ett centralt läge i norra 
Solna och är tillsammans med området 
kring Enköpingsvägen ett av stadens 
prioriterade utvecklingsområden. Platsen 
har goda förbindelser med såväl buss som 
pendeltåg, med närhet till Ulriksdals pendel-
tågsstation. Ny bebyggelse förbättrar också 
kopplingen mellan stadsdelsområdena 
Järvastaden, Agnesberg och Bagartorp. 

Nästa steg 
Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 
16 december 2019. Stadsledningsförvalt-
ningen fck då i uppdrag att gå vidare med 
att ta fram en principöverenskommelse 
mellan staden och Bostadsstiftelsen 
Signalisten om utveckling av det nya 
vård- och omsorgsboendet i Bagartorp. 

Katarina Barter blir ny förvaltningschef 
på kompetensförvaltningen och närings-
livschef fr o m 1 april. Katarina har 
tidigare drivit eget företag och även arbetat 
som verksamhetschef på Väsby Promotion 
och VD för Franska Handelskammaren. 

– Jag kan inte tänka mig ett mer 
spännande jobb. Det ska bli roligt att få 
arbeta med dessa viktiga samhällsfrågor 
och just i Solna, som genomsyras av en 
stark tillväxt, duktiga medarbetare och 
Sveriges bästa företagsklimat, säger 
Katarina Barter. 

Katarina Barter 
Förvaltningschef på kompetensförvaltningen 

Världspremiär 
för konstgräsrobot 
Spridningen av granulat och mikroplaster från Solnas konst-
gräsplaner ska minskas med hjälp av robotar och AI-system. 
Det ökar samtidigt planernas kvalitet och livslängd. 

Den 9 januari driftsattes Sveriges första robot för underhåll av konstgräsplaner 
på Skytteholms IP. Det blev också världspremiär för innovationen, som har 
testats med en tidigare prototyp på en fotbollsplan utanför Paris. 

Minskar spridningen av miljöfarliga mikroplaster 
Robotens främsta syfte är att se till att det granulat som används på konst-
gräset håller sig på planen. Genom ett AI-system får roboten kontinuerlig 
information om hur planen använts under dagen och var insatser behövs. 
På så sätt minskas spridningen av granulat och mikroplaster i till exempel 
Solnas sjöar, havsvikar och vattendrag. 

Så jobbar roboten 
Roboten är en av fyra modeller som ska testas i Solna. Den ska kunna harva, 
borsta och fånga upp metallföremål med hjälp av en magnet samt ta hand 
om till exempel skräp och löv. Tack vare borstningen håller sig konstgräset 
upprätt som på en naturgräsplan, även kvaliteten och spelupplevelsen på 
planen förbättras. 

Nominera till årets 
pedagogiska priser 
Snart är det dags att nominera till Solna stads 
pris till årets pedagog och årets skolledare för 
läsåret 2019/20. Du som är barn, elev, vårdnads-
havare eller kollega i någon av stadens förskole- 
eller skolverksamheter, ta chansen och nominera 
den eller de som du tycker ska få priset. 
Nomineringsperioden är 4-15 maj. 
Läs mer på solna.se/nominera 

Nu blir det vårfint 
När risken för halka är över börjar vårstädningen 
och Solna sopas rent från sand. Arbetet påbörjas 
när temperaturen stadigt har legat över nollstrecket 
under en tid. Det brukar normalt vara i april 
eller maj. Om det är barmark länge görs ibland 
en grovsopning redan i mars på vissa utvalda 
platser, exempelvis vid förskolor, skolor och äldre-
boenden. Sandsopningen pågår både dag- och 
nattetid. Större bilvägar sopas oftast rena på natten 
och mindre gator rengörs när gatan har servicedag. 

Solnas vinnare i 
Funkisfestivalen korad 
Shin Yee Lee, 22, vann den lokala deltävlingen i 
Solna tidigare i vår och kommer att representera 
Solna i semifnalen av Funkisfestivalen på Nalen 
i Stockholm i april. 

Musiktävlingen räknas som landets största 
melodifestival för personer över 15 år som har 
en kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning. Deltävlingar anordnas i de kommuner 
som är anslutna till föreningen Funkisglädje. 
Solna är en av 22 medlemskommuner. 
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Foto: Lars Owesson 

Tips för hemberedskap om krisen kommer 

Samverkan med polisen – nya medborgarlöften 2020 
Polisen och Solna stad har kommit trygghetsvandringar som har genomförts de Medborgarlöften för 2020 Trafkfrågor. Solna stad och polisen ska 
överens om medborgarlöften för 2020. senaste fyra åren. Det här ska Solna stad och polisen tillsam- samverka kring trafkfrågor, med särskilt 
Målet är att tillsammans öka trygghe- – Våra medborgarlöften för Solna bygger mans göra under 2020: fokus på framkomlighet, hastighetsöverträ-
ten och minska antalet brott. på en gemensam målbild och på en nära delser samt drog- och rattfylla. 

Trygghetsvandringar. Polisen och samverkan mellan polisen och staden. 
Solna stad ska tillsammans genomföra Tryggare stadsmiljö. Solna stad ska, – Med våra gemensamma medborgarlöften Det är viktiga förutsättningar för att öka 
fyra trygghetsvandringar i kombination utifrån genomförda trygghetsvandringar stärker vi nu ytterligare trygghetsarbetet tryggheten i stadsmiljön, säger Anders 
med fyra medborgardialoger. och medborgardialoger, genomföra åtgärder i Solna. Genom samverkan med polisen, Rissel, polisintendent och chef för lokal-

för en tryggare stadsmiljö – till exempel ny riktade insatser och ett förebyggande arbete polisområde Solna. Fotpatrullering. Polisen ska regelbundet belysning, nya ytskikt i gångtunnlar, ser vi till att Solna fortsätter vara en trygg genomföra fotpatrullering på publika målning av övergångsställen och nya och säker stad, säger Marcus Qvennerstedt, Fem fokusområden platser, till exempel kring Mall of Scandina- papperskorgar. säkerhetschef i Solna stad. Fem fokusområdet har identiferats för att via och Solna centrum. 
Medborgarlöftena är framtagna utifrån stärka det fortsatta trygghetsarbetet i staden; 

en gemensam lägesbild som bygger dels på utvecklat samarbete mellan staden och Punktinsatser. Polisen ska genomföra 
analys av brottsstatistik, dels dialoger med polisen, trygg och säker ofentlig miljö, punktinsatser mot brottsutsatta platser 
medborgare och medarbetare samt de trygghet i hemmet, barn och unga samt trafk. utifrån underrättelsebaserad information. 

Information med 
anledning av 
coronaviruset 

Solna stad följer händelse-
utvecklingen av coronaviruset 
covid-19 och arbetar kontinu-
erligt med frågan. Samverkan 
sker med Länsstyrelsen, 
Region Stockholm, övriga 
kommuner och andra 
regionala aktörer. 

Håll dig uppdaterad på 
solna.se/coronavirus 

Direkttåg 
mellan Solna 
och Göteborg 
I mars lanserade tågbolaget MTR 
Express en direktförbindelse mellan 
Solna och Göteborg. Måndag till 
fredag går en avgång varje morgon från 
Göteborg till Solna station, och en 
avgång från Solna station till Göteborg 
på eftermiddagen. Bakgrunden till 
satsningen är en växande efterfrågan 
från företag i Arenastaden, som idag 
har över 22 000 arbetsplatser. Här 
fnns välkända Mall of Scandinavia 
och Friends Arena, och fera av landets 
största arbetsgivare som till exempel 
SEB, Telia Company, Siemens och 
Vattenfall, som har valt att förlägga 
hela eller delar av sina verksamheter 
i Arenastaden. Stadsdelen har redan 
idag goda kommunikationer med 
pendeltåg, tvärbana och bussar och 
inom en snar framtid även tunnelbana 
– och nu alltså även snabbtåg till och 
från Göteborg. Det fnns ambitioner 
på att lägga till fer avgångar på 
sträckan och tågbolaget inväntar 
klartecken från Trafkverket. 

Foto: Photography & Sons 

En kris kan göra att samhället inte 
fungerar såsom vi är vana vid. Det 
kan handla om att kommunikationer, 
el eller IT drabbas av stora störningar. 
Solna stad arbetar målmedvetet och 
kontinuerligt för att förebygga kriser, 
men har också beredskap i fall krisen 
kommer. 

Solna stad inrättar trygghetspunkter 
Vid en långvarig kris såsom ett längre 
strömavbrott är det viktigt att det fnns 
en plats dit stadens medborgare kan ta sig 
för att få information, värme eller ladda 
mobiltelefonen. Därför kommer två platser 
i Solna att inrättas som så kallade trygg-
hetspunkter; Solna stadshus och Skoga 
Äldreboende. Till dessa platser kan stadens 
medborgare vända sig vid en kris. 

Vad är totalförsvaret? 
Riksdagen fattade beslut 2015 om att 
bygga upp ett robust totalförsvar mot 
bakgrund av den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i Sveriges närområde. 
Totalförsvaret består av det militära 
försvaret och det civila försvaret, där det 
civila försvaret handlar om hela samhällets 
motståndskraft vid krig eller hot om krig. 
Det handlar om att skydda civilbefolk-

ningen och se till att till exempel sjukvård 
och transporter fungerar även vid krigsfara 
eller krig. Ansvaret delas av statliga 
myndigheter, regioner, privata företag, 
frivilligorganisationer – och kommuner, 
därför har Solna stad en viktig roll i det 
civila försvaret. 

Krisberedskapsveckan 
Krisberedskapsveckan är en årlig informa-
tionskampanj som ska öka invånarnas 
beredskap inför samhällskriser eller krig. 
I år genomförs kampanjen mellan den 11 
och 17 maj. Under krisberedskapsveckan 
ger Solna stad och andra aktörer konkreta 
råd och tips på hur man kan förbereda sig 
och agera om en kris inträfar. 

Ett gemensamt ansvar 
Den svenska krisberedskapen bygger på 
att alla tar ett gemensamt ansvar. Vi har 
alla ett eget ansvar för vår egen och 
närståendes säkerhet vid extraordinära 
händelser. Det kan handla om att prak-
tiskt förbereda sig inför långvariga ström-
avbrott eller vattenbrist, men också att 
förbereda sig mentalt för att samhällets 
resurser vid en kris kommer att vara 
begränsade och prioriteras till de som 
behöver hjälpen mest. 

Bra att ha hemma! 
En av de viktigaste förberedelserna är att 
tänka igenom vad man behöver göra vid 
ett längre strömavbrott. Utan el kommer 
det inget vatten ur kranarna, spis och 
mikrovågsugn kan inte användas för 
matlagning och bostaden går inte att hålla 
varm på vintern eller sval på sommaren. 

Vid en långvarig kris kan varor snabbt 
ta slut i afären, så det är bra att ha förberett 
sig med det nödvändigaste. Här följer några 
exempel på saker som kan vara bra att ha 
hemma: stearinljus, fcklampa, batteridriven 
radio, batterier, vattendunkar samt energirik 
och enkel mat. På krisinformation.se och 
MSB.se hittar du fer tips och råd om hur 
du kan förbereda dig på bästa sätt. 
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Foto: Mikael Ullén 

Byggstart för tunnel-
banans arbetstunnlar 
Under våren 2020 börjar arbetena med att förbereda för en av Gula linjens arbets-
tunnlar i Solna. Arbetstunnlarna behövs för att kunna bygga spårtunnlar och 
tunnelbanestationer och kommer att användas under hela byggtiden för att frakta 
bort bergmassor, maskiner och material. 

Först ut är arbetstunneln, som ligger i Rudviken i anslutning till Solna centrum. 
Det första som kommer att göras är förberedande markarbeten. För att kunna 
spränga ut arbetstunneln behöver man först gräva sig ner till berget och bygga en 
stödkonstruktion som gör det möjligt att gräva bort jordmassor och hindra vatten 
från att tränga in. Markarbetena tar cirka 1 år. Därefter är det möjligt att börja 
spränga ut arbetstunneln. Massorna kommer att fraktas bort på lastbil via Solna-
vägen och vidare ut på de stora vägarna. 

En del av Västra vägen kommer att stängas av för trafk, men det kommer att 
vara möjligt att gå på båda sidor om arbetsområdet. Mer information om arbetet 
och tidplanen fnns på nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden-arbeten. 

Bygget av arbetstunneln görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region 
Stockholm, som ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan. 
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Årets kommun 
Solna stad vann pris för Årets 
Kommun 2019 på den årliga 
Fastighetsgalan. 

Årets Kommun är ett pris som delas ut 
varje år på Fastighetsgalan av World in 
Property. Priset handlar inte bara om 
stark ekonomisk tillväxt eller infyttning, 
utan premierar även kommuner som 
arbetat hårt med stadsutveckling och för 
att locka till sig nya byggprojekt inom 
både bostäder och kommersiella lokaler. 

– Det är jätteroligt att Solna vann Årets 
Kommun. Det är ett kvitto på att vi är på 
rätt väg med vårt målmedvetna arbete med 
hållbar stadsutveckling och tillväxt, för en 
bättre stad att bo, leva och jobba i, säger 
Kristina Tidestav, stadsdirektör. 

De nominerade till Årets Kommun 
2019 var Solna, Nacka, Uppsala, Helsing-
borg och Mölndal – och vinnaren blev 
Solna stad. 

Odla din egen 
midsommarpotatis! 
Stadsodling är en växande trend och har 
blivit ett stort fritidsintresse för många. 
Att odla sin egen mat är både roligt och 
bra för miljön. Det bidrar också till en 
attraktivare stadsmiljö som förstärker den 
biologiska mångfalden. 

I Solna fnns odlingslådor utplacerade 
på sex platser runt om i staden. Där får 
Solnabor med gröna fngrar möjlighet att 
odla. Det kostar inget och staden står för 
odlingslådor och jord. Lediga platser 
fördelas i månadsskiftet april/maj. Läs 
mer om stadsodling och anmäl ditt 
intresse på solna.se/stadsodling. 

Foto: Angelica Tånneryd 

Fler som cyklar i Solna 
Antalet cyklister i Solna ökar. Den 
senaste mätningen visar att cykel-
trafiken har ökat med 19 procent 
de senaste två åren. 

Allt fer cyklar i Solna, liksom i resten av 
regionen. Solna stad mäter cykeltrafken 
vartannat år på ett antal punkter i cykel-
vägnätet. De senaste sifrorna från 2019 
visar på en ökning med i genomsnitt 
19 procent jämfört med den tidigare 
mätningen för två år sedan. Störst var 

ökning vid Karolinska vägen/ Solna 
kyrkväg och Bergshamravägen/Barks väg. 

– Cykling ligger verkligen i tiden. 
Under 2019 gjordes en riktad satsning på 
15 miljoner i arbetet med cykelplanen för 
Solna, och en lika stor satsning görs detta 
år. Samtidigt tillkommer fera gång- och 
cykelsatsningar i pågående och planerade 
stadsutvecklingsprojekt när nya kvarter 
växer fram – till exempel utbyggnad av 
cykelvägar längs Solnavägen, säger David 
Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad. 

Foto: Scandinav 

Ambitiösa klimatmål i Solna 
Solna stads första klimatstrategi beslutades av kommunstyrelsen i slutet av 
2019. Strategin ska bidra till minskad klimatpåverkan och en anpassning till 
ett förändrat klimat. 

– Nu växlar Solna stad upp arbetet med minskad klimatpåverkan och en anpassning 
för att klara framtida klimatförändringar, säger Anja Karlsson, miljöstrateg i Solna stad. 

Solna stads klimatstrategi ligger i linje med de nya nationella klimatmålen, vilket 
innebär att Sverige ska vara utan nettoutsläpp till atmosfären senast 2045. Redan 2035 
ska Solna stad vara en klimatneutral organisation. Det innebär till exempel hundra 
procent klimatneutrala transporter och resor, energiproduktion och energianvändning 
samt hantering av avfall och livsmedel. Exempel på åtgärder som strategin pekar på är 
omställning från fossila till förnybara drivmedel, förbättrad infrastruktur för gång och 
cykel, klimatsmarta livsmedel i stadens verksamheter och utbyggd kollektivtrafk. 

Strategin antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2019. Arbetet med strategin 
bygger på nulägesanalyser, omvärldsbevakning och samverkan med näringsliv och 
civilsamhälle i staden. Nu ska stadens nämnder bryta ner mål och strategier till 
genomförbara åtgärder inom sina ansvarsområden. 

Solna stad är 
landets tredje 
mest hållbara 
storstadskommun 
Solna är Sveriges tredje mest 
hållbara storstadskommun enligt 
Dagens Samhälle, som har rankat 
landets kommuner baserat på FN:s 
hållbarhetsmål. 

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört 
hur väl Sveriges kommuner uppnår FN:s 
hållbarhetsmål i satsningen Agenda 2030. 
Solna stad hamnar på tredje plats bland 
storstadskommunerna. 

Agenda 2030 
Dagens Samhälle utgår i rankningen 
från fyra av de 17 globala målen i 
FN-satsningen Agenda 2030. Målen 
gäller: ”Hållbara städer och samhällen”, 
”Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur”, ”Hållbar energi för alla” 
och ”Rent vatten och sanitet för alla”. 

Nyckeltal 
Nyckeltalen som möter hur väl kommu-
nerna uppnår målen har tagits fram av 
Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), som 
sedan har bearbetats av Dagens Samhälle. 

Exempel på nyckeltal är: 
• Företagsklimat 
• Befolkning i kollektivtrafknära läge 
• Vattenförekomster med god status 
• Slutanvändning av energi per invånare 
• Tillgång till bredband 
• Utsläpp av kväveoxider och 

små partiklar 
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Visionsbild: Tegmark  Foto: Leif Johansson 
och White Arkitekter Samlastningscentral 

minskar transporterna 
Nu har arbetet med en detaljplan för av film-en samlastningscentral norr om 
Råsta Strandväg påbörjats. Den ska historia minska antalet transporter i Arena- 
staden och möjliggöra en ny sport- 
och eventhall vid Råstaparkhallen. 

Minskad klimatpåverkan 
Detaljplanen omfattar en samlastnings-
central med lagerbyggnad och ranger-
ytor, som syftar till att minska antalet 
transporter i Arenastaden. Det sker 
genom att varor kan omlastas på färre 
och eldrivna fordon för vidare transport 
till verksamheterna i Arenastaden. 
Bedömningen är att transporterna 
kommer att minska från 5 000 till 3 000 
lastbilar per vecka, vilket innebär en 
minskning på cirka 40 procent. 

Ny sporthall 
Därutöver innebär detaljplanen att 
området vid nuvarande Råstaparkhallen 
utvecklas med en helt ny sport- och 
eventhall. Den nya hallen länkas 
samman med den befntliga sporthallen 
och planeras omfatta två inomhusbanor 
för till exempel handboll, innebandy, 
volleyboll eller basket – med läktare  
på två sidor. Ovanpå den tillhörande 
parkeringen får samtidigt den intil- 
liggande tennishallen möjlighet att upp- 
föra ett däck för utomhustennisbanor. 

Arbetet med detaljplan påbörjas 
Bakom detaljplanen ligger en princip- 
överenskommelse mellan Solna stad och 
Sporthallen i Solna AB, som beslutades i 
kommunstyrelsen våren 2019. Sporthal-
len i Solna AB har i sin tur en överens-
kommelse med Catena AB. Byggnads-
nämnden gav på sitt sammanträde den 
29 januari 2020 miljö- och byggnads- 
förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplanen. 

uppleva och gör a 

av film-100 år 100 historia 

Filmstaden i Råsunda var världens modernaste 
flmstudio när den invigdes 1920. Under jubileums-
veckan 21-26 april uppmärksammas 100-årsjubiléet 
lite extra, med fotoutställning, en arkitekturmodell, 
och givetvis en flmfestival med några av klassikerna, 
som har skapats i området. Se hela programmet på 
flmstadenskultur.se 

Kvartersfest  Allsvensk premiär  
hemma hos Olle på Friends 12 april Valborg 30 april 
Olle Olsson Hagalundmuséet öppnar för AIK:s fotbollsherrar möter Sirius  

frande fortsätter i Solna. 
Traditionen med valborgs-

säsongen den 29 mars, och håller sedan i den första av många spännande 
Fira in våren vid någon  öppet onsdagar och söndagar. Söndagen drabbningar. Information och  
av majbrasorna i staden. den 17 maj blir det kvartersfest på biljetter till alla hemmamatcher  
Mer information hittar du innergården och i husen runt kvarteret. hittar du på friendsarena.se. 
på solna.se/valborg Läs mer på olleolssonhagalund.se 

Dubbelt jubileum på nationaldagen 
I år blir det tionde gången som Kungliga Operan står för 
underhållningen i Hagaparken när svenska faggans dag ska 
fras. Samtidigt är det 25-årsjubileum för Nationalstadsparken 
som fck sin formella status som skyddsområde 1995. Så 2020 
frar vi nationaldagen i Hagaparken med lite extra guldkant. 
Välkommen du också! 

I början av mars brukar lammen födas på 
Överjärva gård. Hälsa gärna på och passa på  
att fka i Hästskostallet eller picknicka i de 
naturhistoriska omgivningarna. Läs mer på 
overjarvagard.se och kulturlandskaparna.se 

Foto: Nixon Johansen Cáceres 

4 000 nya lägenheter i Järvastaden. Högre kunskapsresultat i Solna skolor med högre meritvärde. 

Solnas nya simhall börjar byggas. Sveriges bästa företagskommun – tolv år i rad. 

Året som gick – det här hände 2019 
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Under 2019 fortsatte Solna stad att 
växa med bostäder och arbetsplatser 
för att möta efterfrågan på att bo och 
arbeta i Solna. Samtidigt uppvisar 
staden goda resultat i verksamheterna 
och ekonomin är fortsatt god.  

Under 2019 växte Solnas befolkning med  
1 500 personer och antalet arbetsplatser 
ökade med 3 500 stycken. Totalt färdig- 
ställdes 893 nya lägenheter. Solna utsågs 
till Sveriges bästa kommun att leva i av 
tidningen Focus och till Sveriges mest 
företagsvänliga kommun i Svenskt Närings-
livs årliga rankning – för tolfte året i rad. 

Ett växande Solna behöver nya bostäder, 
arbetsplatser och kommunikationer. Under 
2019 gick startskottet för utvecklingen av 
Hagalunds arbetsplatsområde, Solna 
Business Park och Ekelund vid Pampas 
Marina till levande stadsdelar med nya 
bostäder. Staden antog även detaljplanen 
för utbyggnaden av tunnelbanan till 
Arenastaden och fördjupade planeringen 
för utbyggnaden av Mälarbanan genom 
Solna. 

Staden uppvisade även goda resultat  
i verksamheterna. Kunskapsresultaten 
fortsatte att förbättras i Solnas skolor  

samtidigt som beslut fattades som möjlig-
gör tre nya skolor i Solna. Arbetslösheten 
och försörjningsstödet fortsatte att ligga  
på låga nivåer och ett antal vård- och 
omsorgsboenden fck nya utförare. 
Fritidsverksamheten vidareutvecklades  
och beslut fattades om en ny idrottsplats  
i Järvastaden samtidigt som bygget av den 
nya simhallen vid Ulriksdals idrottsplats 
drog igång på allvar. 

Solna stad klarar de fnansiella målen  
för 2019 med ett positivt resultat efter 
synnerliga skäl på 169,8 mkr. Detta 
tillsammans med en god uppfyllelse av 
kommunfullmäktiges beslutade mål och 
uppdrag i kombination med stabila resultat 
från stadens bolag och överskott i nämn-
dernas verksamhet gör att Solna även 2019 
uppfyller regelverket om god ekonomisk 
hushållning. Kommunfullmäktige 
behandlar stadens årsredovisning den  
14 april 2020. 

– Solna stad har en god ekonomi och 
uppvisar goda resultat i verksamheterna. 
Det gör att staden har en stabil grund att 
stå på i det allt tufare samhällsekonomiska 
läget med inbromsad tillväxt och ökade 
välfärdsbehov, säger Christer Lindberg, 
ekonomichef i Solna stad. 

Detta är ett axplock av allt som händer i Solna. 
Följ oss gärna på Facebook Kultur i Solna och Instagram solnakultur eller titta in på solna.se/kulturliv SOLNANYTT NUMMER 1 | 2020 | 1110 | SOLNANYTT NUMMER 1 | 2020 

https://kulturlandskaparna.se
https://overjarvagard.se
https://olleolssonhagalund.se
https://friendsarena.se
https://filmstadenskultur.se
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Vill du nå Solna stad? 
Ring 08-746 10 00, gå in 
på solna.se/kontakt eller 
besök oss i stadshuset, 
Stadshusgången 2. 

Stadshusets ordinarie öppettider: 

Måndag: 8–17 
Tisdag: 8–17 
Onsdag: 8–18 
Torsdag: 8–17 
Fredag: 8–15 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 
När: Tisdag 14 april 

Måndag 25 maj 
Måndag 15 juni 

Tid: Klockan 18.00 

Var: Kommunfullmäktige-
salen i stadshuset 

Du kan närvara på plats i 
Solna stadshus eller följa vår 
webbsändning: solna.se/kf 
Datum kan komma att ändras, 
se solna.se för aktuell information. 

Sociala medier 
Instagram: solna_stad 
Facebook: cityofsolna 
Twitter: @solnastad 
LinkedIn: Solna stad 

Informationstidning från Solna stad 
Ansvarig utgivare Elin Berlin 
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist 
Framsidebild Sara Winsnes 
Tryck Tryckservice AB  
Upplaga 43 500 exemplar 

https://solna.se

