
Ekonomi och skatt 

 
Utdrag ur Vänsterpartiet Solnas budgetförslag för 2018: 
 

Solna har goda förutsättningar att utvecklas till en kommun med minskade klyftor, fördjupad 

demokrati och ett solidariskt och jämlikt samhällsliv. Men för att det ska bli verklighet krävs 

en helt annan politisk inriktning än dagens. En sådan utveckling kräver ett majoritetsskifte i 

stadens politiska ledning, men framförallt kräver den en ny politik.  

 

I Vänsterpartiets förslag till budget ger vi vår syn på hur Solna kan utvecklas till en bättre 

stad med start under 2018. Detta förslag är långt ifrån ett heltäckande politiskt program; det 

finns mycket mer att göra än det som beskrivs här. Men vi måste börja någonstans och här 

tar vi upp det som är mest angeläget och realistiskt att förändra redan under nästkommande 

år. Många av de visioner vi har kommer att ta längre tid än ett år att genomföra, men vi är 

övertygade om att med en stark politisk vilja kan vi få ett bättre samhälle för alla. 

 

Det krävs annan styrning och annat ekonomiskt utrymme för att Solna ska kunna utvecklas 

till den stad vi vet att den kan bli. I vårt budgetförslag presenterar vi en helt annan och 

expansiv politik för att förbättra Solna stads verksamheter och för att skapa en välfärd att lita 

på.  

 

I vårt budgetförslag utgår vi därför ifrån medborgarnas behov och avsätter de ekonomiska 

medel som behövs. Det finansierar vi med en skattehöjning på 70 öre. 

 

Ekonomisk stabilitet 

Solna stads verksamheter har fått allt mindre ekonomiska ramar sedan de borgerliga 

partierna tog över efter valet 1998. Visserligen får nämnderna i många fall mer pengar räknat 

i kronor men om verksamhetens kostnader för priser och löner stiger mer än tillskottet så blir 

resultatet nedskärning. Den generella kompensationen på 1 procent för löner och priser är 

ännu en gång helt enkelt för låg. Detta har pågått under alla dessa år och därför finns inte 

längre några marginaler. För att kunna upprätthålla en ambitiös nivå i välfärden med god 

tillgång, bra underhåll och ha tillräckligt med personal som arbetar under goda 

arbetsförhållanden anser vi i Vänsterpartiet att den generella kompensationen måste höjas 

med 4 procent under 2018.  

 

Skatter före avgifter 

I Solna har alliansen under många år prioriterat låg skatt före viktiga satsningar på att behålla 

kvaliteten men även bygga ut välfärden. När verksamheter behöver finansieras har det alltför 

ofta skett 37 med avgifter som höjs allteftersom. Vänsterpartiet menar att ett mer rättvist 

system bygger på att vi solidariskt finansierar välfärden. Den som har bättre ekonomiska 

förutsättningar får betala mer än den som inte har detsamma. Det har en utjämnande prägel 

och skapar möjligheter för alla Solnabor att ta del av de verksamheter vi har.  

 

Investeringar  

I alliansens budgetförslag minskas investeringsanslagen för 2018. Visserligen har några 

större investeringar gjorts tidigare år men det finns fortfarande stora behov. Vänsterpartiet 

menar att investeringarna behöver ökas och fortgå under flera år. Många års tidigare 

bristande investeringar gör nu att behoven är stora och kostnaderna som nu uppstår blir klart 

högre än om staden gjort mer investeringar tidigare. Att investeringarna behöver öka är 



något Vänsterpartiet krävt under flera år. Det är därför positivt att alliansen sakta men 

ändock ökat investeringarna. Men ambitionen att staden ska fortsätta växa i snabb takt 

ställer stora krav på de styrande för att göra satsningar som motsvarar behoven för både 

nuvarande och kommande Solnabor. Med det i åtanke är investeringstakten för låg i Solna 

och Vänsterpartiet föreslår därför en ökad investeringstakt. I alliansen förslag fastslås att 

investeringar under en rullande femårsperiod inte får överstiga 1 150 mkr. Det är mer än 

föregående års siffra och klart mer än flera tidigare år.  

Men eftersom behoven är stora och med tanke på tidigare års låga nivåer vill Vänsterpartiet 

öka ramen för den rullande femårsperioden till att hålla sig inom 1 670 mkr. Med den ramen 

visar vi ambitionen att satsa på kraftiga förstärkningar. Vänsterpartiet föreslår en ram för 

2018 på 300 mkr och kommande år på 275 mkr per år. 


