
Demokrati  
 
Utdrag ur Vänsterpartiet Solnas budgetförslag 2018: 

 

Demokrati innebär att vars och ens åsikter, röster och rättigheter har samma tyngd, ett 

samhälle där olikheter välkomnas och allas potential tas tillvara. Klyftor i samhället som 

innebär marginalisering och passivitet är demokratins största utmaningar. Idag upplever inte 

alla att deras påverkan och medverkan är viktig, men vi tror att lösningarna på Solnas 

utmaningar kommer om fler är med och påverkar dess utveckling. Vi tror att vi tillsammans 

kan lösa problem som individer inte klarar på egen hand. Vi vill ha en stad med aktiva 

medborgare vars idéer, kunskap och kreativitet används för utvecklingen av vår stad och de 

verksamheter som vi gemensamt har ansvar för. Därför är det viktigt att arbeta med att 

skapa förutsättningar, metoder, beslutsprocesser och förhållningssätt som möjliggör 

inflytande och som lockar till delaktighet. 

 

För att kunna vidareutveckla den lokala demokratin behövs konkreta åtgärder för att öka 

medborgarnas insyn i den politiska processen. Vi vill att det ska vara självklart att staden 

utvecklas tillsammans med medborgarna. Människors inflytande i kommunens verksamheter 

kan utvecklas genom inrättande av brukarråd, dialogforum, referensgrupper, brukarstyrelser 

samt andra samverkans- och styrorgan. Staden bör också utveckla former för 

medborgardeltagande via internet. De synpunkter som kommer in ifrån medborgarna ska 

inte stanna på tjänstemannanivå utan även nå politikerna. Frågor som inkommer till staden 

ska besvaras skyndsamt och möjligheten för medborgare att påverka den politiska 

processen måste öka.  

 

Vänsterpartiet anser att interkulturalism berikar och utvecklar ett samhälle. Med hjälp av alla 

människors livserfarenheter och kompetenser stärker vi samhället som helhet. Vi vill stärka 

olika verksamheter och arbetssätt som ökar medborgarinflytandet i staden, och därför vill vi 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till att starta medborgarservice i de 

olika stadsdelarna. Genom att avsätta öronmärkta pengar i befintliga verksamheter vill vi 

underlätta för nyanlända att hitta rätt i den svenska byråkratin och få hjälp med språket. Vi 

tror att bibliotek och studieförbund också kan jobba med sådana insatser. Vi tycker att det är 

hög tid att prioritera medborgarvänlighet framför företagsvänlighet.  

 

Solnas hemsida finns idag på svenska samt delar av den på engelska och finska. För övriga 

språk hänvisas till Google-översättning som tyvärr inte alltid är så träffsäker. I en 

mångspråkig kommun som 7 Solna, med sina 33 hemspråk/modersmål, vore det önskvärt 

med en hemsida som kunde avspegla sina medborgare. En fjärdedel av svenskarna har 

läskunskaper som inte når upp till godkänd nivå för den som slutar grundskolan, och därför 

borde det vara en självklarhet att Solnas hemsida även finns på lättläst svenska. Vi vill att 

stadens hemsida, inom ramen för stadens digitaliseringsarbete, utvecklas till en flerspråkig 

sådan inklusive lättläst svenska och med hänsyn tagen till olika funktionsnedsättningar.  

 

I takt med att klyftorna i samhället ökar frodas också rasism och diskriminering. Det krävs ett 

solidariskt samhälle för att komma till rätta med orättvisorna och det går att motarbeta 

diskriminering och rasism. När människor känner en större delaktighet i samhället och dess 

demokratiska processer minskar sannolikt också viljan att ansluta sig till mindre demokratiskt 

sinnade grupper. I detta arbete kan och ska kommunen ta en mer aktiv roll. Solna bör arbeta 

aktivt tillsammans med föreningarna verksamma i staden för att ha en ständigt pågående 



dialog och öka möjligheterna för föreningslivet att påverka vad som sker i staden. Vi vill 

därför inrätta en demokratikommitté, med särskilt uppdrag att föreslå konkreta förbättringar i 

den kommunala demokratin. Exempel på konkreta åtgärder är satsning på att utveckla 

metoder för arbetet mot rasism i skolan, inrättandet av dialogforum eller mötesplatser för 

diskriminerade grupper, stöd och utbildning i HBTQ-frågor för chefer, fritidspersonal och 

skolpersonal m.m.  

 

De nödställda romska EU-medborgare (från bland annat Bulgarien och Rumänien) som 

befinner sig i Sverige och Solna tillhör den mest exkluderade minoriteten i Europa. De utsätts 

för strukturell diskriminering, antiziganism. Vi vill att staden tillsammans med Kommissionen 

mot antiziganism anordnar en utbildningsdag för stadens förtroendevalda och tjänstemän. Att 

bygga ett bra samhälle handlar inte om att se till att människor anpassar sig för att passa in.  

 

Ett bra samhälle där det finns en plats för alla kan vi bara skapa genom att se till att var och 

en själv får välja hur hen vill leva sitt liv och med vilka ord hen vill beskriva sig själv. I ett 

sådant samhälle fokuserar vi på det vi har gemensamt i stället för på det som skiljer oss åt. 

Vi vill att staden upprättar en antirasistisk strategi med fokus på bland annat skola, SFI, 

rekrytering och kompetensutveckling i syfte att uppnå ett inkluderande Solna. Vi vill därtill att 

stadens upphandlade verksamheter följer strategins riktlinjer och att strategin utvärderas 

halvårsvis. Resultatet ska redovisas för kommunstyrelsen 


