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Nyinflyttad i Solna såg jag en lapp om rädda 

Råstasjön. Suck, tänkte jag, vad är det för 

skogsmullar som är i farten nu? En fågeldamm mer 

eller mindre. Trots min skepsis var det ändå 

högtidligt, nästan pirrigt att höra att Mark- och 

miljööverdomstolen gått på Nätverkets linje och att 

Råstasjön faktiskt var räddad! Ett historiskt beslut! 

Revolutionerande! Låt mig illustrera med ett exempel 

varför det är så coolt:

Boende i Hagalund har bjudits in till "öppna möten" 

och "medborgardialoger" med Solnapolitiker inför 

planeringen av Hagalundsstrategin. 

Solna går med i nätverk mot 

rasism tack vare Vänsterpartiet!

På senaste kommunfullmäktige beslutades att 

staden ska ansluta sig till nätverket Svenska 

kommuner mot rasism. Detta efter att Vänsterpartiet

i september förra året lämnade in en motion om detta. 

Vi är såklart jätteglada att kommunfullmäktige nu tar 

detta beslut i enlighet med vår motion. Kampen mot 

rasism måste föras på flera nivåer: genom 

kommunens mål och statistik, genom att ge stöd till 

personer utsatta för diskriminering, genom 

information och utbildning och genom att arbeta mot 

hatbrott etc. Tack vare Vänsterpartiet 

ska nu staden jobba mer aktivt med antirasism. 

. 

Var med oss och arbeta för 

ett rättvisare Sverige! 

Hör av dig till oss genom kontaktuppgifterna 

nedan eller anmäl dig direkt på: 

www.vansterpartiet.se/bli-medlem 

The Swedish Left Party 

(Vänsterpartiet) has a focus 

on feminism, socialism and climate 

justice. Other languages: 

solna.vansterpartiet.se/andra-sprak 
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Ni har ingen rätt att 

sno vår sjö! Efter 

idogt arbete fick de 

rätt. 

Och det bästa är: 

vi kan få rätt igen! 

Med anledningen av 

förtätningen av 

Hagalund har vi 

startat ett arbete med 

målet att de boende 

på riktigt ska få 

påverka! Kontakta

oss via kontakt-

uppgifterna nedan 

om ni vill vara med!

Är det demokratiskt att trots medborgardialoger är 

det bara byggbolagens röst som räknas? Men: tänk 

på Råstasjön! Byggbolagen såg en chans att casha 

in och bygga bostadsrätter och Alliansen såg ett 

tillfälle att få en utmärkelse för bästa 

företagskommun. Men ovan nämnda hedervärda 

skogsmullar såg rött: 

” Ni har ingen rätt 

att sno vår sjö! 

Efter idogt arbete 

fick de rätt. Och 

det bästa är: vi 

kan få rätt igen! ”

Tyvärr upplever många 

boende att resultaten av 

dialogmötena verkar ha 

lagts i en låda nånstans 

och projektledare på 

kommunen och 

byggbolagen har fortsatt 

planera förtätningen av 

miljonprogrammet. 
Från Alliansen hör vi att "de boende har fått komma 

till tals i planeringen" med hänvisning till 

dialogmötena. Om de medverkande vetat att 

"komma till tals" betyder att någon lyssnar på ens 

åsikter och sen struntar i dem hade de säkert kunna 

hitta på något roligare den kvällen. 

Katrin Persson, medlem i Vänsterpartiet,  

ledamot i socialnämnden

Det finns en styrka i att göra saker tillsammans  
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Sjukfrånvaron inom välfärdens verksamheter 

och då framförallt inom de kvinnodominerade verk-

samheterna ökar. Sjukfrånvaron på omvårdnads-

förvaltningen i Solna är 6,9 %.

Vänsterpartiet ställde en interpellation till 

ordföranden i omvårdnadsnämnden (Kd) för att se 

hur han som ansvarig ser till att staden jobbar med 

att få ner sjukfrånvaron. Debatten på senaste 

kommunfullmäktige kom att handla om kopplingen 

mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro, men också om 

alla de anställda som jobbar hos privata utförare. 

- Facket ville redan när budgeten för 2016 antogs se 

ett ökat antal heltidstjänster inom omsorgen samt 

färre ärenden per biståndshandläggare. 

Vänsterpartiet håller med om att arbetsbelastningen 

är en viktig faktor för att få ner sjukfrånvaron, därför 

har vi avsatt mer pengar än alliansen i vår budget till 

detta, säger Rebecca Hedenstedt (V)

Under debatten i fullmäktige var Kd tydliga med att 

de inte tycker att Solna ska lägga fokus på privata 

utförares arbete med deras anställdas sjukfrånvaro, 

det var enligt dem ”sekundärt hur de arbetar med 

sjukfrånvaro”. Det håller inte Vänsterpartietmed om. 

Det är ju ändå våra skattemedel som dessa företag 

använder sig av och då ska det inte göras skillnad 

på den personalen och de som är anställda direkt av 

staden. 

-Inom hemtjänsten är 1 av 27 utövare kommunala 

och inom vård- och omsorgsboenden 1 kommunal 

av 9 totalt. Vi tycker att det är självklart att 

sjukfrånvaron ska följas upp även där. En för hög 

sjukfrånvaro är dåligt både för personalen och för 

kvalitén i verksamheten, säger Thomas Magnusson, 

gruppledare för Vänsterpartiet. 
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Sjukfrånvaron inom omsorgen måste tas på allvar! 

Sälj inte Vattenfalls kolkraftverk

Klimatförändringarna kräver att kol och andra 

fossilbränslen avvecklas och ersätts med förnybar 

energi. Ett beslut om att avveckla Vattenfalls 

kolgruvor i Tyskland innebär att ta ansvar för en 

sådan utveckling. Fel beslut innebär att en oseriös 

köpare får fortsätta bryta och elda kol, och öppna 

nya kolgruvor. Det är ett gigantiskt klimathaveri. 

Kolet måste bli kvar i marken, inte minst för 

kommande generationers skull!

Ja till solpaneler!

På byggnadsnämndens senaste möte hade en 

medborgare inkommit med en ansökan om 

bygglov för solcellspaneler på sitt bostadshus. 

Förvaltningen menade att solpanelerna som är 

svarta och blänkande skulle påverka byggnadens 

historiska värde och stadsbilden negativt och 

föreslog därför att ansökan skulle avslås. V 

föreslog tillsammans med Mp att bygglovet skulle 

beviljas och glädjande nog återremitterades 

ärendet för att utreda frågan mer samt titta på hur 

andra kommuner hanterar frågan innan beslut tas. 


