
Handlings- og 
økonomiplan 
2023-2026



Våre viktigste prioriteringer: 

Solaskolen
Frivilligheten

Eldre 
Barn og unge



Den gode 
Solaskolen



1 Flere yrkesgrupper inn i skolen, som for 
eksempel miljøterapeuter.

2 Muligheter for mer praktisk 
undervisning.

3 Midler til oppdatert læreverk, som er i 
tråd med fagfornyelsen. 

4 Reverserer flatt innsparingstiltak i 
2023.

5 10 millioner i økning til 
spesialundervisning.

6 Økte midler til leirskole.

7 Midler til bygging av Jåsund skole.

8 Svømmeundervisning er viktig, og ny 
svømmehall skal stå klar i 2025. 

Solaskolen



Frivillighet



1 Nye Solahallen, ferdig 2025.

2 Økt driftstilskudd lag og foreninger.

3 Økt driftstilskudd lag og foreninger med 
egne bygg.

4 Strømstøtte til lag og foreninger med 
egne bygg.

Viktige tiltak for frivilligheten;



Barn og unge



1 Nye lokaler Feelgood Dysjaland.

2 Sommerjobb for ungdom.

3 Gamingrom Dysjaland og Sola.

4 Gapahuk i aktivitetsparken.

5 Kutter ikke midler i tilrettelagt fritid.

6 Klima- og miljøfond.

7 Tilgjengelig og tidlig hjelp ved 
spiseforstyrrelser.

8 Sikre Solafestivalen som et årlig 
arrangement. 

Viktige tiltak for våre barn og unge; 



Eldre



1 Rigge oss for fremtiden; flere 
hjemmetjenester i fysioterapi. 

2 Fortsatt matombringing til eldre og 
syke.

3 Realisere omsorgsboliger.

4 Universell utforming kommunale bygg 
og anlegg.

5 Pårørendestrategi.

6 Fremskynder varmtvannsbasseng.

Viktige tiltak for våre eldre; 



Nye lokaler Feelgood Dysjaland

Gjennomfører vedtatte investeringer, som for eksempel:

8 boliger med base

Omsorgsboliger for eldre

Ny Solahall med svømmebasseng

Røyneberg barnehage

Barnehage Myklebust

Scenetrekk og gulv kulturhuset

Nytt bygg Sandestubben

Nytt garderobeanlegg Åsenhallen

Nytt: oppgradering Myklebust sjøbad



Klima- og 
miljøplan
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Spiseforstyrrelser
Sola kommune jobber godt med å styrke barn og unges psykiske helse, men med en økt andel med 
spiseforstyrrelser og store mørketall er det behov for økt tilgang på hjelpetilbud. Lavterskeltilbud for 
denne pasientgruppen er av stor betydning og kan være livsviktig. Det fremmes en sak som vurderer Sola 
kommunes tilbud til denne gruppen. 

Seniorprosjekt
Det er ønsker og behov for seniorboliger i Sola kommune. Det bør settes i gang et arbeid for å se på 
mulighetene for å realisere slike boliger, gjerne etter ide fra andre prosjekt som for eksempel 
Vålandstunet i Stavanger og Rådhusmarka i Sandnes. 

Interkommunale samarbeid
Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser alle interkommunale selskaper kommunen er en 
del av og hvilke tjenester man kjøper fra andre kommuner. I saken skal det fremgå kostnaden for disse 
selskapene og tjenestene.



Arkitektur i utbyggingsprosjekter
I større utbyggingsprosjekter i kommunen skal det legges vekt på god by- og stedsutvikling, herunder 
arkitektur, estetikk og nabolagsutforming.

Utbygging Tananger havn
Hele området bør sees på under ett, slik at det blir en helhet til det beste for Tananger. 
Arkitektkonkurransen bør være førende for utviklingen, og det bør legges vekt på å videreføre Tanangers 
identitet. 

Digitale søknadsprosjekt
Kommunestyret ber om en sak som redegjør for kommunens bruk av digitale løsninger for å gi 
innbyggerne bedre velferdstjenester. Sola kommune skal i tillegg ta i bruk digitale søknadsprosesser for 
regulering og bygging.



Pårørendestrategi
Det skal utarbeides en pårørendestrategi i Sola kommune. Den skal legges fram for behandling i 
kommunestyret senest høsten 2023. 

Omsorgsboliger
I forbindelse med det planlagte helsekvartalet i Sola sentrum skal det legges til rette for omsorgsboliger 
for eldre. Kommunedirektøren bes ta initiativ til et samarbeid med private utbyggere for å dekke et viktig 
behov mellom hjemmetjenester og sykehjem.  

Næringsliv 
Sola skal være en attraktiv vertskommune for næringslivet. Det legges frem en oversikt og plan over 
kommunens tilgjengelige næringstomter. 



Utvidet åpningstid helsestasjon
Det bør vurderes om det mulig å øke åpningstidene på helsestasjon for ungdom. Tilbudet må være 
tilgjengelig når behovet er der. 

Forbedre seksualundervisningen på skolene
Blant annet ved å gjennomføre «Uke 6». 

Solafestivalen
Det bør legges opp til at Solafestivalen blir et årlig arrangement, hvor Sola kommune er aktiv 
samarbeidspartner. 

Sentrumsplan for Sola sentrum
Intensivere arbeidet med en enklere planløsning i samarbeid med gårdeiere, slik at Sola sentrum kan utvikles 
til et levende og attraktivt handelssted. 

Sommerjobb for ungdom
I samarbeid med næringsliv, frivilligsentralen og frivillige organisasjoner, bidra til å skape sommerjobber for 
ungdom.   



Heia Sola 
kommune!

Takk for oss!
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