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Sportlov i Solna

Avtalen om ny tunnelbana till Solna tecknade

Krönika

Det nya året inleddes med att snön
la sig över Solna. Det är många, inte
minst barnen, som har längtat efter
vintervädret. Det är bara att hålla
tummarna för att det håller i sig över
sportlovet. I början av året nåddes vi
också av en glädjande nyhet. Färsk
statistik från SCB visar att Solna fick
drygt 3 700 nya arbetstillfällen mellan
2011 och 2012. Det är en fantastisk
utveckling, som vi tidigare aldrig har
sett, och en följd av satsningen på
Arenastaden.
Att nya jobb växer fram är grunden
för en stark arbetslinje. Det är i sin tur
viktigt för att den enskilde att kunna
försörja sig, men också för att staden
ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.
Solna har en lång tradition av goda
ekonomiska resultat. Årliga överskott
har tillsammans med en god utveckling av mark och finansiella tillgångar
skapat en god ekonomisk grund att stå
på. Staden har inga lån och dessutom
landets lägsta kommunalskatt. I detta
nummer av Solnanytt kan du läsa mer
om Solnas arbete med att skapa jobb
och om stadens ekonomi.
Vi återkommer också till den historiska uppgörelsen om tunnelbanan.
I början av januari hade jag förmånen
att teckna avtalen, som möjliggör
utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Den medfinansiering som
Solna stad åtar sig att bidra med ska
finansieras genom bidrag från fastighetsägare. För mig är det viktigt att de
som drar nytta av utbyggnaden också
är med och bidrar till finansieringen.
Först ut blir landstinget som fastighetsägare i Norra Hagastaden. I en
överenskommelse åtar sig landstinget
att bidra med 250 miljoner kronor till
stadens medfinansiering av tunnelbanan. Både tunnelbaneavtalen och
överenskommelsen med landstinget
förväntas formellt godkännas av kommunfullmäktige i februari.
Du kan också läsa om de pågående
trafikarbetena i Solna. Jag är medveten
om att de skapar problem i trafiken och
jag ber om ditt tålamod. Trafikarbetena
är nödvändiga för att skapa en fungerande trafiklösning i Solna. Vi djupdyker
även i stadsdelen Hagalund, som
staden kommer att ta fram en samlad
utvecklingsstrategi för under 2014.
Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Den sjunde januari undertecknadesavtalen om den historiska
utbyggnaden av tunnelbanan
i Stockholm. Totalt omfattar
överenskommelsen tre nya
tunnelbanesträckningar, 19 nya
kilometer tunnelbana, nio nya
tunnelbanestationer och 78 000
nya bostäder i regionen.
På plats för att signera avtalen var
förutom kommunstyrelsens ordförande
i Solna, Pehr Granfalk, representanter
för staten, Stockholms läns landsting,
Stockholms stad, Nacka kommun
och Järfälla kommun. Avtalen gäller
under förutsättning att samtliga parters
beslutande organ fattar beslut om avtalen. För Solna stad innebär det beslut i
kommunfullmäktige den 17 februari.

Utbyggnad av tunnelbana
till Arenastaden
Solna stad blir först ut med att rita om
tunnelbanans linjekarta. Byggstart för
den nya linjen från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden är beräknad till
2016. Trafikstart är beräknad 2020 till
Hagastaden och 2022 till Arenastaden.
Under 2014 rivstartar planeringsarbetet för utbyggnaden. Först ska
genomförandeavtal, detaljplaner och
järnvägsplaner arbetas fram och därefter ska utbyggnaden projekteras och
genomförandet upphandlas. Stockholms
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läns landsting ansvarar för det operativa
genomförandet, men Solna stad och
Stockholms stad medverkar i styrningen
av projektet.
– Linjen är verkligen välkommen,
säger Urban, 62 år, uppvuxen och
boende i Solna. Solna är ju en mycket
expansiv stad och det gäller framför allt
området kring de båda planerade stationerna, så en tunnelbanelinje behövs.

Finansiering
Parterna bidrar gemensamt till
finansieringen av utbyggnaden av
tunnelbanan. Staten står för totalt
53 procent, landstinget 27 procent
och kommunerna 20 procent. Den
totala investeringskostnaden uppgår till
25,7 miljarder kronor, varav Solna medfinansierar utbyggnaden till Hagastaden
och Arenastaden med 600 miljoner.
Inriktningen är att stadens medfinansiering ska finansieras genom bidrag från
fastighetsägare, som kan tillgodogöra sig

markvärdesökningar till följd av utbyggnaden av tunnelbanan. Det skedde vid
utbyggnaden av tvärbanan till Solna.
Först med att bidra till Solna stads
medfinansiering av tunnelbanan blir
Stockholms läns landsting i egenskap
av fastighetsägare i Norra Hagastaden.
Solna stad och Stockholms läns landsting har träffat en överenskommelse om
att landstinget ska bidra till Solna stads
medfinansiering av tunnelbanan med
250 miljoner kronor.

Bostäder
I avtalet om tunnelbanan åtar sig Solna
stad att själv eller genom detaljplanering skapa förutsättningar för annan
markägare/bostadsexploatör att uppföra
totalt 4 500 bostäder utefter tunnel
banans dragning fram till senast år
2030. Inriktningen är att 3 000 av dessa
bostäder ska byggas i Norra Hagastaden, där Stockholms läns landsting är
fastighetsägare. ●

Samarbete med Solnaföretag ger unga jobb
I Solna är arbetslösheten låg.
Oavsett vilka grupper man tittar
på – totalt, ungdomar eller utrikes
födda – lyckas staden år efter år få
fler i sysselsättning jämfört med
övriga landet. Framgångsreceptet
är ett nära samarbete med lokala
företag.
Metoden kallas Solnamodellen
och har varit en förebild för andra
kommuner i landet. Modellen har också
uppmärksammats i Riksdagen för sitt
koncept att matcha rätt arbetssökande
med rätt arbetsgivare.
– Att få fäste på arbetsmarknaden
kan vara svårt om man saknar utbildning, arbetslivserfarenhet, kontakter
och erfarenhet av att söka arbete. Det
försöker vi, tillsammans med flera av
Solnas engagerade arbetsgivare, råda bot
på, säger Roland Hagberg, ansvarig för
verksamheten på Solna stads kompetensförvaltning.

Sju av tio får jobb eller
utbildning

Pehr Granfalk undertecknar
avtalet om nya tunnelbane
linjer och bostäder
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Unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingens ”Jobbgaranti för ungdomar”
erbjuds idag att vara med i Solnamodellen. Deltagaren får studie- och yrkesvägledning, vuxenutbildning, personlig

coachning och jobbmatchning. Arbetet
är framgångsrikt och har pågått i drygt
tio år.
– Tack vare bra relationer med privata
arbetsgivare kommer i genomsnitt sju
av tio deltagare ut i jobb eller utbildning
efter fyra månader. Det känns tillfredsställande med tanke på att de flesta har
varit arbetslösa länge när de börjar i Solnamodellen, fortsätter Roland Hagberg.
Att hjälpa ungdomar till jobb är inte
bara positivt för den enskilda individen.
Det sparar också pengar för staden i form
av minskade kostnader för försörjningsstöd. Dessa medel kan istället användas
inom andra områden i kommunen,
såsom skola och förskola.

Sommarjobb ger erfarenhet
En annan satsning för att hjälpa ungdomar är stadens sommarjobbssatsning.
Under våren hålls det fyra föreläsningar

på Solna ungdomscafé med inriktning
på att tipsa om hur man kan söka
sommarjobb på egen hand. De som går
i årskurs ett och två på gymnasiet kan
dessutom söka något av de drygt 155
sommarjobb som finansieras av Solna
stad.
Nyttan med sommarjobb är dubbelriktad. Flera företag i staden har varit
nöjda med sina ferieanställda.
– Ungdomarna har klarat sig jättebra. De kom snabbt in i arbetet efter
en kort introduktion. Den tid som vi
har lagt på handledning har betalat sig
många gånger om, säger Peter Edholm
från IT-företaget UNIT 4 Agresso, som
tog emot fyra sommarungdomar 2013.
Han anser att det är ett utmärkt tillfälle
att visa upp sitt företag för nästa generation och tidigt komma i kontakt med
unga talanger. ●

Den öppna arbetslösheten i december 2013
Arbetslöshet i relation till
arbetskraften, december 2013

Arbetslöshet
totalt

Arbetslöshet
ungdomar

Arbetslöshet
utrikes födda

Solna

4,0

4,4

7,7

Stockholms län

4,3

5,1

10,0

Riket

4,6

6,3

12,3

Solnas ekonomi – tio år av goda resultat

Bra lärare
ger bra elever

Under hösten har flera lärare
i Solna utnämnts till förstelärare – ett nytt karriärsteg för
lärare. Att vara förstelärare
innebär ett extra ansvar att
utveckla skolorna och öka
barnens möjlighet att lära.

Förra årets ekonomiska resultat blev positivt för Solna stad. Det preliminära överskottet
uppgår till 206 miljoner kronor, vilket är 166 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det
innebär att staden bygger vidare på en tioårig tradition med en stark ekonomi.
Solna stad har en historia av att ha
en god ekonomi. År 2004 infördes en ny
ekonomistyrningsmodell för att justera
de olika nämndernas ekonomiska ramar
utifrån de behov som finns. Genom
en stark och långsiktig styrning med
fokus på stadens kärnverksamhet har
staden byggt en stark ekonomi. Stadens
verksamheter har under tio år haft förutsättningar att bedriva verksamhet enligt
kommunfullmäktiges målsättningar med
ett resultat som överträffat budget med
undantag för ett år.

Finansiella tillgångar
Solna är en av få kommuner i Sverige
som inte lånar till sin verksamhet.
De årliga överskotten har tillsammans
med möjligheten att utveckla mark
och andra tillgångar skapat finansiella
tillgångar på över två miljarder kronor.
Dessutom har Solna den lägsta kommunalskatten i Sverige.
– De finansiella tillgångarna behövs
för att täcka de investeringar och

utbyggnadskostnader, som uppstår i en
växande stad. Få kommuner klarar att
växa utan att bygga upp en lånebörda,
men Solna har genom en långsiktig
och stark ekonomistyrning den möjligheten, berättar Christer Lindberg,
ekonomichef i Solna stad. Tillgångarna
kan inte användas till årliga underskott
i verksamheterna, då lagstiftningen inte
tillåter detta.

Framtida utmaningar kräver
stabil ekonomi
Solna stad betalar också, genom det
kommunala utjämningssystemet, till
andra kommuner i landet. Staden
kommer genom utjämningssystemet
att påverkas av en åldrande befolkning
i Sverige. Det ställer allt större krav
på finansieringen av vård, skola och
omsorg, vilket dessutom i Solna kombineras med allt större barnkullar.
– För en tillväxtkommun som Solna
tillkommer också andra utmaningar, där
allt fler skolor, förskolor, gator och annan

kommunal service behöver finansieras
inom den kommunala budgeten. Stadens
investeringar kommer att öka successivt,
fortsätter Christer Lindberg.

Ekonomiskt resultat 2013
Det preliminära överskottet 2013 beror
på att nämnderna har budget i balans
med ett överskott på ca 25 mkr, och
genom en försäljning av tomtmark till
bostadsrättsföreningar i Bergshamra
samt en värdeökning i stadens värdepappersportfölj. Även större skatteintäkter
än beräknat och en återbetalning av
försäkringspremier bidrar positivt till
stadens resultat.
– Det är positivt att årets resultat
visar ett tydligt överskott och att merparten av verksamheten klaras i enlighet
med målen, säger Christer Lindberg.
Samtidigt måste vi fortsätta att arbeta för
en långsiktigt hållbar ekonomi.
Stadens årsredovisning behandlas slutligen av kommunfullmäktige i april. ●

Trafikarbeten i Solna
I Solna pågår just nu flera stora
trafikarbeten, som påverkar möjligheten
att ta sig fram i staden. Under hösten
2013 påbörjades ett omfattande arbete
med att bygga om korsningen Dalvägen/
Råsundavägen/Frösundaleden. Arbetet
beräknas vara klart hösten 2015.

Under 2014 blir tvärbanans hela
sträckning fram till Solna station klar.
Trafikstart beräknas till slutet av sommaren 2014.
I samband med bygget av det nya
universitetssjukhuset, Nya Karolinska, genomförs trafikomläggningar

på Solnavägen. Framkomligheten är
begränsad under byggtiden med tidvis
bara ett körfält öppet på delsträckor.
Även i Arenastaden pågår byggandet
av norra rampen och breddningen
av Råsta strandväg. Läs mer på
solna.se/trafikarbeten ●

Förstelärare ska fortsätta undervisa
och även utveckla det pedagogiska
arbetet. En annan viktig del av
uppdraget är att föra kunskaper
om aktuell skolforskning vidare till
sina kollegor, se till att den används
i klassrummen och utvärderas
kontinuerligt.
– Det passar mig. Jag har alltid
intresserat mig för skolutveckling
säger Annica Lehto, specialpedagog
och förstelärare på Tallbackaskolan.
Hon har lång erfarenhet av undervisning och stort intresse för att
utveckla skolan i Solna.
På liknande sätt arbetar Anders
Sundholm, matematiklärare på
Solna Gymnasium.
– Det är viktigt att alla är
engagerade på lektionerna. Jag
tycker det fungerar bra att använda
mentometerknappar. När eleverna
svarar ser man om de har förstått,
om man kan gå vidare eller om
man behöver fortsätta jobba med
det aktuella ämnet. På det här
sättet kan du få snabb återkoppling
av elevernas kunskaper.
Uppdraget som förstelärare i
Solna är tidsbegränsat till 16 månader. Detta kan ändras om regeringen beslutar att förlänga eller
permanenta karriärtjänsterna.

Biblioteket
100 år
2014 fyller Solna stadsbibliotek
100 år. Firandet startade i januari
med en festlig invigning. Bland
annat invigdes en fotoutställning
på entréplanet som beskriver ett
sekels biblioteksverksamhet i
Solna – från det första bokskåpet
i ett klassrum i Hagalund till den
centrala kultur- och mötesplats
som solnaborna har glädje av idag.
Firandet fortsätter den 22 mars
med familjelördag.

Hagalund i centrum
Hagalund är en av Solnas
mest centrala stadsdelar med
närhet till både Solna centrum
och Solna station. Stadsdelen
har ett rikt kultur- och fritidsliv med kulturskatter som
Olle Olsson-huset från gamla
Hagalundstiden i Kvarteret
Odin.
Hagalund har en lång och dramatisk historia. Stadsdelen började växa fram under
1890-talet genom att tomter såldes och
friliggande hus med varierande utformning började byggas. I slutet av 1960talet revs större delen av bebyggelsen och
nya flerfamiljshus byggdes med de åtta
blå husen som främsta kännetecken.
Trots sitt centrala läge anser många
att Hagalund ”ligger mitt emellan”
med begränsad tillgång till kommersiell
service. I likhet med Bergshamra hänger

Kvarteret Odin

Foto: Rickard Oxfält

● På gång
24–28 februari
Sportlov. Aktiviteter för barn och
unga. solna.se/sportlov

det samman med befolkningsutvecklingen i stadsdelen, där de yngre blir allt
färre och de äldre blir allt fler.

25 februari
Fantasyhäng: Percy Jackson
Biblioteket Solna C

Strategi för att utveckla
Hagalund

26 feb–1 mars
Metal/Punk-kollo för tjejer
Black Sheep

För att vända trenden tar nu staden fram
en samlad utvecklingsstrategi för området. Eftersom det behövs ett större befolkningsunderlag för servicen, är det viktigt
att se över möjligheterna till nya bostäder.
Det är också viktigt att se på förutsättningarna för att förbättra stadsmiljön,
stärka områdets profil och för att underlätta för hagalundsborna att ta sig till
Solna station och Solna centrum. Arbetet
ska göras under 2014 och kommer att ske
i samarbete med fastighetsägare, boende
och verksamma i stadsdelen.

7 mars
Jämställdhetspriset 2014. Solna
stadshus, kommunfullmäktigesalen

Nyinvigning av
Hagalundsparken
I oktober 2013 invigdes Hagalundsparken efter en omfattande upprustning.
Förutom nya lekredskap i parkleken har
ytor målats och nya buskar och blommor
planterats. Bland nyheterna i parken finns
studsmattor, nya gungor, och en större
inhägnad bollplan. Under våren kommer
även plaskdammen att repareras så att den
kan användas igen lagom till sommaren.
– Parkleken är en riktig oas och en
stor tillgång för barnen som bor här.

Hagalundsparken

Foto: Jenny Lilius

Det är också ett bra utflyktsmål för förskolebarnen i området, säger hagalundsbon Alexander 44 år.
Hagalundsparken har aktiviteter
som vänder sig till alla. Där finns öppen
park, fritidsklubb, kvartersgård och
fritidsgård, och parken är även plats för
konserter, allsångskvällar, nationaldagsfirande med mera.

Nya mötesplatser för kultur
och kreativitet
Villa Odin håller öppet som fritidsgård
på fredagar och lördagar mellan kl
18–24 för ungdomar i åldern 13–18 år.
En kväll i veckan erbjuds även läxhjälp
för alla som vill förbättra sina studieresultat. I samarbete med stadens föreningar görs en särskild satsning på Kvarteret Odin för att skapa nya möjligheter
för aktiviteter utifrån husens säregna
snickarglädje och historia. ●

Sportlov i Solna
Årets första skollov är här. Förhoppningsvis bjuder det på både snö,
is och kyla i kontrast till det snöfattiga jullovet. Så packa chokladtermosen och smörgåspaketen och ge er ut.

Pulkabackar finns bland annat i Hagaparken och på Skytteholmsfältet. På
stadens isbanor åker ni skridskor och
spelar med kompisarna. Om vädret
tillåter är också Brunnsviken och Råsta
sjön plogade för er som vill ta längre
skridskoturer. Mer information om
naturisarna finns på solna.se/naturisar.
Som inomhusaktivitet kan ett bad i

Vasalundshallen rekommenderas.
Stadens fritidsverksamheter har öppet
som vanligt under sportlovet (vecka 9),
med utökade öppettider på flera tonårsverksamheter. Aktivitetstips och öppettider hittar du via solna.se/sportlov

Isbanor
Solna har fem isbanor för allmänhetens
åkning. På Ulriksdals IP används både

15–16 mars
Bandygala och SM-finaler i bandy
Friends Arena
16 mars
Wienercafé med Sissela Kyle
Biblioteket Solna C
17 mars
Filmklassiker: En lektion i kärlek
Filmstaden Råsunda
20 mars
Föreläsning: Råstasjöns djurliv
Biblioteket Solna C
22 mars
Familjelördag: biblioteket fyller 100!
Biblioteket Solna C
29–30 mars
Harmoniexpo. Solnahallen
31 mars
Allsvensk premiär.
AIK – IFK Göteborg. Friends Arena
5 april
MMA-gala. Solnahallen
14–17 april
Påsklov. Aktiviteter för barn och
unga. solna.se/pasklov
Hela kalendariet hittar du på solna.se
● Kontakta Solna stad

utebanan och en av ishallarna i olika
perioder. På Bergshamra IP är bandy
planen tillgänglig för allmänheten vissa
tider. Huvudstafältet är upplyst till
kl. 22.00 veckans alla dagar. Dessutom
finns numera även en konstfrusen bana
i Järvastaden. Mer information om de
öppettider som gäller finns på solna.se/
istider

Solna har flexibelt sportlov

Det finns alltid något att göra

7–8 mars
Melodifestivalen, genrep och final
Friends Arena

Den huvudsakliga sportlovsveckan är
vecka 9. I Solna kan man dock välja att
vara ledig vecka 10 istället. Skolorna
bedriver undervisning i begränsad
omfattning vecka 9 för elever som är
lediga vecka 10. Undervisning och
ansökningar om ledighet vecka 10
hanteras av respektive skola.

Varför har vi sportlov?
Det var på 1940-talet som idén om en
lovvecka i februari etablerade sig. Syftet
var att minska kostnaderna för uppvärmning av skolhusen. Lovet benämndes
därför kokslov eftersom man eldade med
koks. Under 1960-talet fick lovet sitt
nuvarande namn och fokus var då precis
som nu på hälsa, motion och rörelse. ●

Besöksforum – Solna Forum
Stadshusgången 2, Solna Centrum
måndag – torsdag 8.00–17.00
fredag 8.00–16.00
08 734 20 00
kontakt@solna.se
solna.se.
facebook.com/cityofsolna
Barn- och utbildningsförvaltningen
08 734 24 24. BUF-direkt@solna.se
Stadsbyggnadsförvaltningen
08 734 29 50. stadsbyggnad@solna.se
Kultur- och fritidsförvaltningen
08 734 20 00
kultur-fritidsforvaltningen@solna.se
Omvårdnadsförvaltningen
08 734 25 47
omvardnadsforvaltningen@solna.se
Socialförvaltningen
08 734 20 00
socialforvaltningen@solna.se
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
08 734 24 45. mhf@solna.se
Kompetensförvaltningen
08 734 20 00
kompetensforvaltningen@solna.se
Biblioteket Solna C & Bergshamra C
08 734 22 00
stadsbiblioteket@solna.se
Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi
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