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Inför valet 2014 hade Liberalerna 
Solna en rad olika vallöften. Det vill 
säga om Liberalerna skulle få för
troende att vara med och styra, 
vad skulle vi vilja genomföra då. I 
det här numret av Tidningen Solna 
gör vi en återblick och ser vad som 
har hänt snart halvvägs in i mandat
perioden på en rad olika områden.

Skolan 
• Fortsatt upprustning – digital 

motorväg till Solnas skolor
• Bygg en skola i Järvastaden
• Höj lärarnas löner, utse fler förste 

lärare

Förskolan
• Anpassa förskolegrupperna efter 

barnens förutsättningar och behov
• Barnomsorg ska erbjudas på 

obekväm arbetstid
• Utbilda pedagogerna i 

genuspedagogik

Fortsatt upprustning –   
digital motorväg till Solnas skolor
Marianne Damström Gereben, 
 kommunalråd i Solna stad och ord
förande i Barn och utbildnings
nämnden berättar med stolthet att nu 
är fiber kabel framgrävd till alla skolor. 
Leverantörer håller på att upphandlas, 
överklaganden har dock föresenat pro
cessen. WiFi installeras i alla skolor och 
beräknas nu vara klart till sommaren.

– Det pågår ett digitaliserings projekt 
med syfte att stödja pedagogerna i de
ras användning av digitala hjälpmedel. 
En särskild person har anställts för det
ta uppdrag. För den som är  intresserad 
går det att läsa en blogg på Solna 
stads hemsida som rapporterar nyheter 
från detta utvecklingsarbete. Alla  lärare 
har fått en dator och det skall finnas 
 projektorer i alla klassrum.

Bygg en skola i Järvastaden
En ny skola byggs av Hemsö fastig
hetsbolag. Verksamheten skall drivas 
av  företaget Raoul Wallenbergs skolan, 
som sedan tidigare driver en skola i 
Bromma. 

Den nya skolan kommer att ta emot 
barn upp till årskurs 6. Det har funnits 
en diskussion om skolan också skall ta 
emot högstadieelever. Det finns en viss 
osäkerhet om hur eleverna kommer att 
göra sina skolval i de högre årskurser
na, varför staden valt att avvakta. Men 
det finns en beredskap för att även 
kunna ta emot högstadieelever.

För liberalerna var det ett skarpt val
löfte att bygga en skola i Järvastaden 
berättar Marianne Damström Gereben.
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Fortsättning på nästa sida!

Höj lärarnas löner, utse fler 
 förstelärare
Hur ligger lärarlönerna i Solna jäm
fört med andra jämförbara kommuner? 
 Marianne Damström Gereben visar 
 statistik som visar att lärarnas median
löner nu ligger i nivå med till  exempel 
Stockholm, Järfälla och Sollentuna. 
Förra året avsattes 4,5 % mer i budge
ten för lärarnas löner. Under 2016 fort
sätter satsningen på lärarna.

Jan Björklund har sedan många år 
 förespråkat att skolan behöver förste
lärare. I Solna finns numera 36 förste
lärare, som har ett tillägg på 5000 
 kronor i sin månadslön. I förskolan finns 
det 15 stycken förste lärare. 

Marianne Damström Gereben 
är  Liberalernas  kommunalråd i 
Solna stad och ord förande i  
Barn- och utbildningsnämnden.
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Liberalerna gör  
skillnad!



Kultur och fritid
• Bygg en ny simhall.
• Kulturintroduktion för alla elever
• Jämställdhetsperspektiv inom 

idrott och fritid

Simhall
– Staden håller på att förbereda ett 
ärende, som kan komma upp till 
kommun styrelsen senare i år. Då be
slutar kommunstyrelsen hur  staden 
skall gå vidare. Klart är att det fort
farande är tomten i gränslandet 
 mellan Frösunda och Ritorp som 
 gäller och att byggstart skall ske före 
mandatperiodens slut. Det blir garan
terat en spännande och nytänkande 
lösning, som väger ihop behov från 
många olika grupper: motionssim, si
mundervisning, lek, vattengympa, ba
bysim, gymnastik. Vad det däremot 
INTE blir, är ett äventyrsbad eller ett 
nytt Eriksdalsbad med stora åskådar
läktare, säger Peter Edholm (L), kultur 
och fritidskommunalråd i Solna 

Kulturintroduktion
– Kulturskolan, skolan och  förskolan 
samarbetar tajtare nu än tidigare. 
 Tanken är att kulturskolans utbud ska 
utvecklas, så att det passar in i de 
 pedagogiska uppdrag som för skola 
och skola har, så att det blir ännu mer 
intressant för skolorna att använda 
kulturskolan som en del i undervis

ningen. På det sättet kan kulturskolan 
bidra till att Solnas elever bättre upp
når sina kunskapsmål i skolan. Men vi 
är inte där ännu, säger Peter.

 
Jämställdhetsperspektiv inom 
idrott och fritid
– Vi har sedan ett par år tillbaka  börjat 
kräva in likabehandlingsplaner från 
de föreningar (både på idrottens och 
 kulturens område) som söker bidrag 
från kommunen. Det har varit ett bra 
första steg, för att plantera en tanke i 
en del styrelser, om att man bör  hålla 
ett öga på hur den egna verksam
heten ser ut och ha en plan för hur 
man kan utvecklas till att bli mer 
 inkluderande. Tanken är att förenings
livet ska stimuleras att  attrahera 
 grupper som normalt är under
representerade i verksamheterna. 

– Då kan det gälla inte bara  tjejer/
killar utan också andra grunder som 
sexuell läggning, funktionsned
sättningar, etnisk bakgrund eller  ålder. 
Jämställdhet handlar för mig inte om 
millimeterrättvisa. Det måste  snarare 
handla om ”decimeterrättvisa” där 
man får acceptera att flickor och 
 pojkar ibland gör olika val. Ridsport 
lockar fler tjejer. Ishockey lockar killar. 
Når man en fördelning 60/40 så får 
man vara nöjd, menar Peter Edholm.

Emma Jakobsson

Anpassa  förskolegrupperna  efter 
barnens behov och  förutsättningar
Förvaltningen har ett uppdrag att 
göra en total genomlysning av alla 
stadens förskolor. Hur stora är barn
grupperna? Hur mycket  personal finns 
det i barngrupperna? Hur  arbetar 
 personalen? 

Detta uppdrag syftar till att  finna 
 strategier för att minska barn
grupperna så att det blir mindre antal 
barn per vuxen.

Barnomsorg skall erbjudas på 
 obekväm arbetstid
Solna stad kan nu erbjuda  föräldrar 
barnomsorg även på obekväm 
 arbetstid det vill säga kvällar,  helger 
och nattetid. Förvaltningen under
söker om det går att skapa en 
 ”nattispeng”.

Glädjande nyhet!
Just vid tiden för intervjun med 
 Marianne Damström Gereben kom
mer nyheten att kunskapsresultaten 
i Solnas kommunala grundskolor har 
stigit under 2015. Meritvärdet i årskurs 
9 har förbättrats jämfört med tidiga
re år. År 2015 är meritvärdet 229,8 i 
jämförelse med föregående års 225,2. 
Det innebär att Solnas meritvärde är 
högre jämfört med riket och länet.

– Vi ser att stödet eleverna får i 
 majoriteten av stadens grund skolor 
genom läxläsning efter skoltid och 
lovskolor ger resultat. Även de  snabba 
och täta uppföljningar som persona
len i skolan genomför bidrar till elev
ernas lärande, säger Marianne

Föräldrar är välkomna att ta 
 kontakt
Utöver att uppfylla vallöftena, har Li
beralerna lagt stor vikt vid att ha god 
kontakt med föräldrarna.

Marianne lyssnar gärna på Föräldra
nätverket i Solna. Hon söker  kontakt 
med såväl föräldraföreningar som 
 enskilda föräldrar. När en  förälder 
hör av sig, bjuder Marianne in för 
 personligt samtal. 

– Det har varit många bra  samtal. 
Föräldrar är välkomna att höra av 
sig. Det är inte säkert att vi alltid kan 
lösa alla problem, men vi tror på 
 personliga möten.

Emma Jakobsson

”Föräldrar är väl komna 
att höra av sig. Det är inte 
säkert att vi alltid kan lösa 
alla problem, men vi tror 
på samtal.”
Marianne Damström Gereben

 Peter Edholm (L), kultur- och 
 fritidskommunalråd i Solna, ser fram 
emot att få en ny simhall i Solna.
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• Bygg fler hyresrätter
• Rusta upp Hagalunds centrum
• Skapa ett levande Bergshamra 

torg
• Bygg ett trygghemsboende 

och flera stora lägenheter för 
barnfamiljer i Bergshamra

– Det har varit en hektisk period för 
byggnadsnämnden. Under 2015 
beviljades bygglov för 1256 lägen
heter fördelade på 340 bostäder 
på fd fotbollsstadion i Råsunda, 
340 i Ingenting i Huvudsta, 292 i 
Arenastaden och 130 i Järvastaden 
samt några mindre projekt. Det är 
en mycket hög siffra och gör Solna 
till en av de kommuner som bygger 
mest i landet i förhållande till sin 
befolkning. Redan första kvartalet 
2016 har nämnden beviljat över 500 
bostäder främst på student boende 
och mindre lägenheter, berättar 
Anders Ekegren, vice ordförande i 
byggnadsnämnden.

För övrigt pågår ett intensivt 
planarbete för såväl arbetsplatser, 
bostäder och infrastruktur. Större 
projekt är den nya tunnelbanelinjen 
till Arenastaden, utredningen för 
Huvudstaleden, den nya spännan
de stadsdelen Hagastaden. 

Intressant är också ett antal 
hyres rättsprojekt i Signalistens 
regi; trygghetsboende i  Huvudsta 
och hyresrätter i Råsunda och 
 Bagartorp.

Nämnden har också tagit fram en 
cykelplan som kommer att antas av 
kommunfullmäktige. Det är ett steg 

i rätt riktning. Men självklart måste 
den hela tiden utvecklas när Solna 
bygger nytt.

Bergshamra
– När det gäller Bergshamra är an
tal bostäder för litet för att upprätt
hålla ett bra centrum med både of
fentlig och privat verksamhet. Det 
behövs till exempel fler större bo
städer till barnfamiljer och för stu
denter som vill bo kvar. Cirka 700 
bostäder saknar hiss därför be
höver Solna bygga fler trygghets
boenden, säger Anders Ekegren.

– En annan viktig del av  strategin 
är att överdäcka E4 som skär 
 igenom Bergshamra och delar 
stadsdelen på ett ofördelaktigt 
sätt. Byggnadsnämnden väntar på 
klartecken för att vi kunna  sätta 
igång att förändra Bergshamra, 
fortsätter Anders Ekegren.

Hagalund
I Hagalund behövs det i första hand 
göras något åt Hagalundsgatans 
utformning som gör det möjligt att 
utveckla Hagalunds centrum. Haga
lund behöver förtätas men det är 
viktigt att det görs med måttfull
het. Liberalerna tycker tillsammans 
med hela Alliansen att det är viktigt 
att Solna får en tunnelbanestation 
i Hagalunds industriområde. Den 
skulle göra mycket för att utveckla 
området men också det planerade 
stadsbebyggelsen utmed Solna
vägen avslutar Anders Ekegren.

Birgitta Svensson

Ingen kan göra allt men alla 
kan göra något
Den senaste tidens händelser har hos mig 
satt igång tankar som sträcker sig från 
 situationen i mellanöstern via Grekland och 
Ungern till en nedlagd skola i Huvudsta 
och till mig själv och mitt eget ansvar.

Min sambo och jag bilade fram och till
baka till Grekland. Vi såg flyktingar längs 
vägarna i Serbien och i Makedonien. Vi 
blev avvisade av ungersk polis när vi för
sökte ta bilder av det stängsel som de just 
då hade börjat bygga. Migrationsverket 
jagade nästan desperat efter lokaler som 
kunde upplåtas tillfälligt för flyktingar. Det 
var sommaren och hösten förra året.

Jag är stolt över att Solna på rekordtid 
lyckades ordna ett evakueringsboende i 
Huvudsta. Där har jag, min kommunalråds
kollega Marianne, hennes syster och min 
sambo spenderat en hel del fritid  under 
årets första månader. Vi ordnade bl.a. 
 provisorisk skola för de flyktingbarn som 
bodde där i flera månader.

Det var där tankarna strålade  samman: 
Jag är för en human, generös och ansvars
tagande flyktingpolitik. Human i be
märkelsen att vi ska se alla individer utifrån 
ett okränkbart människovärde. Generös i 
bemärkelsen att vi ska anstränga oss för 
att ta emot så många vi kan. Ansvarstagan
de innebär att alla länder i Europa och alla 
kommuner i Sverige måste hjälpa till. Mot
tagandet måste ske på ett hållbart sätt så 
att det blir bra både för flyktingarna och 
för oss som redan lever i de mottagande 
samhällena.

Men jag kan inte ena dagen hävda att vi 
ska ha en generös flyktingpolitik och nästa 
dag sitta hemma i soffan och låta andra ta 
ansvar för följderna. Det var därför jag an
mälde mig som volontär och jobbade på 
evakueringsboendet.

Jag fick lära känna några av de vuxna 
flyktingarna och de flesta av barnen. Vi 
fick höra deras berättelser och har kon
takt med ett par av familjerna fortfarande 
 efter att de nu flyttat vidare i mottagnings
systemet. En familj till Värmland, en till en 
bruksort i Bergslagen och en till Gotland.

En stilla uppmaning till er som läser det
ta: Kanske finns det något också du vill och 
kan göra? Ta kontakt med 
oss på Liberalernas kansli 
här i Solna eller läs vart 
du kan vända dig på  
www.solna.se/flyktingar. 

K R Ö N I K A

Peter  Edholm, 
kultur och 
 fritidskommunalråd 
(L) Solna

Solna bygger

Det pågår ett intensivt planarbete för arbetsplatser, bostä-
der och infrastruktur i Solna. Bland annat finns planer för 
 Bergshamra (ovan), berättar Anders Ekegren, vice ordförande 
i byggnadsnämnden (L).
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Solna är och har varit ankomst
kommun för ensamkommande 
 flyktingbarn. Det innebär att så fort 
ett barn lämnar in sin ansökan om 
asyl så placeras de i ett ankomst
boende där de beräknas stanna i 
cirka tre dygn. Solna är också anvis
ningskommun för ensamkommande, 
när asylprocessen sätter igång kan 
det ta upp till två år, under den tiden 
blir  anvisningskommunen ansvarig 
för barnens boende och utbildning.

Ett nytt avtal med Migrationsverket 
ska komma till stånd under våren för 
ensam kommande barn som söker asyl 
i  Sverige. Alla barn som är anvisade till 
Solna under den tid som deras asyl
ansökan behandlas bor inte i kommu
nen. Men det arbetas aktivt för att  hitta 
bonde i Solna till dem. Bland annat 
ska ett boende startas i Bergshamra. 
Andra kommuner kan placera ensam
kommande barn i familjehem i Solna.

Ensamkommande barn som har fått 
permanent uppehållstillstånd är en an
nan grupp. Där har Solna idag ett avtal 
om att ta emot 100 st. Men så många 

bor i dagsläget inte i Solna. Ensam
kommande över 18 bor i tränings
lägenhet. För alla nyanlända och asyl
sökande som är i Solna oavsett om de 
är härifrån eller från annan kommun ska 
det ordnas utbildning. Det rör sig om 
cirka 300  personer.

Bostadsfrågan komplicerad
Solna ska också enligt den nya an
visningslagen ta emot 268 personer 
som fått permanent uppehållstillstånd 
under 2016. Kommunen har två måna
der på sig att ordna bostad från det 
att anvisningen skett. Bostadsfrågan är 
komplicerad eftersom det saknas bo
städer generellt. Men kommunen job
bar för högtryck med att hitta såväl till

fälliga som permanenta lösningar. 
Solna är erkänt duktiga på integra

tion och det är viktigt att så många 
goda krafter som möjligt jobbar 
 tillsammans, inte minst inom politiken. 

Solna ska vara en öppen stad
– Är det någon fråga där det är viktigt 
att det finns en politisk samsyn så är 
det just detta. Att vi som vill att Solna 
fortsätter vara en öppen stad, och som 
tar sitt ansvar, kan vara överens. I det 
första skedet så handlar det just om 
att få fram bostäder, säger Marianne 
 Damström Gereben, gruppledare för 
Liberalerna Solna.

Birgitta Svensson

VILL DU SJÄLV ENGAGERA DIG, HAR DU EGNA IDÉER OM HUR SOLNA OCH SVERIGE KAN BLI BÄTTRE?  
BLI MEDLEM HOS OSS. LIBERALERNA.SE/BLIMEDLEM

Flyktingar och nyanlända  
i Solna – så här funkar det

”Bostadsfrågan är 
 komplicerad eftersom det 
 saknas bostäder  generellt. 
Men kommunen jobbar 
för hög tryck med att hitta 
såväl tillfälliga och som 
 permanenta lösningar.”

SOLNA STAD HAR SAMLAT INFORMATION FÖR DIG SOM NU VILL HJÄLPA DE MÄNNISKOR SOM ÄR PÅ FLYKT.  
LÄS MER PÅ WWW.SOLNA.SE
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Födelsedagsfirande på 
evakueringsboendet 
på Stenbacka skola.


