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INTERPELLATION angående arbetsplatser i Solna
I kvarteret Tygeln rivs en trevånings byggnad för att ge plats för 9 våningar kontor. 35 000 kvm
rymmer ca 2 000 kontorsarbetsplatser med normal beläggning. Solna är idag den enda kommun
i Sverige som har fler arbetsplatser än invånare. Alla, även barn och pensionärer, inräknade.
Arbetsplatser genererar trafik och kräver infrastruktur. En stor del av den så kallade
genomfartstrafiken har sitt mål i Solna.
Företag betalar ingen kommunalskatt. Men Solna stad har varit duktig på att be om bidrag för
att de drar fördel av offentliga investeringar, såsom Gula linjen. Men för övrigt hamnar alla
skatter och avgifter i statskassan.
Många av de som arbetar i Solna bor och betalar sin kommunalskatt i en annan kommun. Låt
oss ta de som skall arbeta i det nya kontorshuset som exempel. I Stockholms län var
medelinkomsten hos personer äldre än 15 år 300 000 kronor. Och då räknar man även personer
utan inkomst, vilket ju inte gäller de anställda i kv Tygeln. 2000 personer tjänar då tillsammans
600 Mkr. Om vi räknar med Sveriges lägsta kommunalskatt blir det ändå 100 Mkr till
kommunens kassa. Varje år!
Om Solna får ett engångsbelopp i samma nivå för en nyetablering är det lysande.
För kommunens ekonomi är det bättre med bostäder än företag. Varför bygger Solna då så
många kontorshus? Det är sant att många solnabor får jobb i företagen, men ibland kostar det
mer än det smakar.
Det finns en bostadsförsörjningsplan där Solna siktar på att bygga 800 lägenheter per år, men
hur är det med planering av kontor och andra arbetsplatser?
Med bakgrund av ovanstående frågar jag
Finns det någon plan eller strategi för antalet arbetsplatser i kommunen?
Anser man att många arbetsplatser är odelat positivt?
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