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BUDGET 2020 – Bra kan bli bättre 
Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår 
politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god 
livskvalitet för invånarna i Sollentuna samt en bra grund för föreningslivet, näringslivet, 
civilsamhället och besöksnäringen. 

Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är 
angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer. 

Vi förebygger för framtiden genom att säkra plattformen för våra barn och deras barnomsorg. 
Vi prioriterar livsavgörande behov för våra ungdomar och unga vuxna. Och vi värnar om våra 
äldre, som visat oss vägen. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus leder till de konsekvenser vi 
tror på. Det är när en kommun får blomma - i ett samhälle där samtliga är inkluderade.

Majoriteten har lagt en till stora delar genomtänkt budget. Sollentunapartiet förslår också en 
oförändrad skattesats.

Nedan framgår Sollentunapartiets större satsningar och ändringar för respektive nämnd.

Kommunstyrelsen
E-arkiv/internettillgång av offentliga handlingar, tkr. 2 000

Höja anställdas och politikers kompetens gällande lagstiftningen om offentliga 
upphandlingar, tkr.

800

Utredning kring att samla alla kommunens föreningsbidrag i en nämndöverskridande 
”föreningsbyrå”, tkr.

200

Tillsättande av en revision gällande beslutsgång, arbetssätt, processer samt 
myndighetsutövning i nämnderna, tkr.

400

Samhällsbyggnadsnämnden

Framtagande av en långsiktig plan för nya stråk av gång- och cykelvägar i kommunen 
vid nybyggnation, tkr.

200

Vård- och omsorgsnämnden
Utredning om att inrätta en seniorträff i Viby och Edsberg, tkr. 80
Utökade öppettider och utökade aktiviteter kommunens seniorträffar, tkr. 250
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Socialnämnden
Kartläggning av den psykiska ohälsan hos unga i kommunen, tkr. 300
Utveckla nya insatser för barn i åldrarna 7-12 år. Målet är att förebygga psykisk 
ohälsa, skolfrånvaro och i längden kriminalitet och drogmissbruk.

2 000

Kultur- och fritidsnämnden
Idrottshall Viby, utredning och påbörja en projektering, tkr. 550
Utredning kring Kulturskolan för att möjliggöra för flera att delta samt hur en 
avgiftsändring slår, tkr.

200

Göra kulturen mer tillgänglig och synlig i vardagen, tkr. 300
Införande av ett ungdomsråd för unga med funktionsvariationer, tkr. 50
Utveckling av Alternativa musikskolan, tkr. 1 000
Satsning på och utveckling av besöks-och upplevelsenäringen i kommunen, tkr. 750
Tillgängliggöra fler fotbollsplaner för ”driveinfolboll”, tkr. 250
Miljö- och byggnadsnämnden
Utredning om införande av en kommunal lantmäterimyndighet, tkr 200
Natur- och tekniknämnden
Ökad takt i utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, tkr.

4 000

Tillgänglighetsanpassa fler lekplatser, tkr. 350
Investering i utveckling av parker i stadsnära miljö, tkr. 2 000
Överförmyndarnämnden
Familjerättsnämnden
Valnämnden 
Arbets- och kompetensnämnden
Utbildningsnämnden
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