
Varje gång jag går runt i olika delar av Solna slås jag 

av hur olika det ser ut i de olika delarna av 

kommunen. Vissa stadsdelar har en fin utemiljö med 

parker och torg medan andra är mer öde. I vissa 

delar finns möjlighet till öppna och gratis aktiviteter 

såsom plaskdammar, fotbollsplaner, fritidsgårdar, 

utegym och bibliotek medan andra står utan. 

En bra stadsmiljö och fritidsaktiviteter är så viktigt. 

Bibliotek ger oss kunskap, fritidsgårdar ger oss 

social gemenskap, parker och idrottsplatser ger oss 

en bättre hälsa. Men framförallt ger en bra fritid och 

fin miljö oss en ökad livskvalité och gör att vi trivs! 

Eftersom det här är aktiviteter som är öppna för alla 

oavsett plånbok är det en viktig del för att skapa en 

jämlik kommun. Vänsterpartiet arbetar hela tiden för 

att förbättra kultur- och fritidsmöjligheter och göra de 

öppna för alla i kommunen. Botkyrka har lika många 

invånare men tre gånger fler bibliotek än Solna. 

Sundbyberg har en tredjedel mindre invånare än vi 

men dubbelt så många plaskdammar. Solna kan 

bättre! Men det som är avgörande utöver större 

satsningar är att det satsas i alla delar av Solna. 

Även de som bor i Bagartorp ska ha ett bibliotek i sitt 

område, även de som bor i Hagalund ska ha en 

fritidsgård och även de som bor i Råsunda ska ha en 

plaskdamm. 
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Ordförande 

Vänsterpartiet Solna 

Alla stadsdelar ska leva

Inför kostnadsfri förskola 

Förskolan ska vara lika för alla oavsett ekonomiska 

förhållanden; det slås fast i skollagen. Vänsterpartiet 

föreslog därför i en motion till kommunfullmäktige i juni 

att Solnas kommunala förskolor fullt ut inför en likvärdig 

och kostnadsfri förskola. Det betyder att förskolorna, 

utöver den fastställda avgiften, ska vara helt fria från 

andra kostnader. 

För vårdnadshavarna som har sitt barn i förskolan 

skulle det  innebära bland annat att det alltid finns 

låneexemplar av bland annat skridskor, hjälm, 

lucialinne, att förskolan står för all förtäring vid utflykter 

och föräldrasammankomster etc. 

Solna stad har som kommun ett ansvar för att 

kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor och ska 

verka kompensatoriskt för barn i ekonomiskt utsatta 

hushåll. Vänsterpartiet anser därför att alla aktiviteter 

som den kommunala förskolan erbjuder ska vara 

kostnadsfria för alla barn.



Omid Rahmanian har precis valts som ny ersättare 

för Vänsterpartiet i Kompetensnämnden. Han har ett 

brinnande intresse för frågorna och har flera exempel 

på vad som behöver bli bättre i Solna.  

- Arbetsmarknads- och integrationspolitiken är 

frågor som står mig närmast hjärtat, i arbete, 

privat och politiskt, säger Omid.

Han berättar att han genom ett aktivt 

oppositionsarbete kommer pressa på högern för att 

Solna stad ska bli en kommun som agerar i framkant 

och på rätt sätt stödjer och arbetar med de 

nyanlända som har kommit till vår kommun. 

En av de frågor som han tycker är allra viktigast att 

arbeta med är att se till att vuxenutbildningen och 

SFI ska drivas i kommunal regi. Enligt Omid så 

måste vinstintresset bort från de här utbildningarna. 

- Marknaden ska inte styra över en sån primär fråga 

som utbildning och kommunen ska ta ansvar över 

den verksamhet som erbjuds, inte bara ekonomiskt 

som idag, utan från första till sista punkten, säger 

Omid. 
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Vänsterpartiet kräver förebyggande arbete för unga 

i form av kvalificerade fältassistenter, vilket helt 

saknas i Solna idag. Partiet vill att fältassistenterna 

ska arbeta på platser där unga vistas såsom ute på 

gator och torg, i skolor och på fritidsgårdar. 

Dessutom vill partiet att de ska arbeta på ett mer 

modernt sätt än innan genom uppsökande arbete 

på nätet, ”nätvandring”. 

Nätvandrare är en person som finns till på nätet för 

barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp 

med olika frågor som berör deras liv. Idag finns 

barn på communitysidor och rör sig mycket i 

cybervärlden. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt 

att barnen får stöd av vuxna i sin vardag på nätet. 

Flera av landets kommuner har redan fältarbetare 

på internet. Fältarbetare ska finnas där ungdomar 

finns och de finns på internet. Därför är det bra att 

fältarbetarna börjar nätvandra, vilket innebär att de 

ska finnas på forum och nätverk som är populära 

bland ungdomar. Fältarbetarna ska ha egna konton 

på stora forum och tala om vilka de är när de tar 

kontakt med ungdomar. Det är viktigt att bedriva 

det på ett schysst sätt och inte bedriva något 

snokande, utan mest visa att de finns där. 
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Börja nätvandra! Vinstintresset måste bort

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 

English 


