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Fördelning av extra medel med anledning av 
statsbidragsförändring 

I vår motion vill vi satsa på följande områden. 

Fler förskolepedagoger
För att Vårgårda skall bli en attraktiv kommen krävs attraktiva boenden samt lämpliga 

förskolegrupper.  

Vi som kommun vill främst locka hit barnfamiljer, för att det skall lyckas är det viktigt att 

bostadsköerna samt förskolegrupps-köerna är korta fast helst inga alls. Genom att sätta in tio nya 

förskolepedagoger i förskolegrupperna kommer antalet grupper öka och antalet barn i grupperna 

minska, vilket i sin tur leder till att barnens förtroende för lärarna samt tryggheten och kvalitén ökar. 

Fler tjänster i bygg-och-miljö-avdelningen
För att Vårgårda skall bli en attraktiv kommen krävs attraktiva boenden samt lämpliga 

förskolegrupper. 

Då man som barnfamilj kommer till en ny kommun där både bostadsköer och förskolegrupps-köer 

är ett faktum blir valet att flytta till en annan kommun där dessa ”problem” inte existerar enkelt. 

Genom att sätta in två extra tjänster i kommunens byggnadsnämnd kommer bostadsköerna bli 

betydligt kortare. Vårt mål är därför att bostadsköerna ska reduceras, men främst vill vi dock att 

planeringsarbetet skall sättas i fokus där nya områden, både lägenheter samt villaområden, sätts i 

planering för kommande byggnationer.  

Fler specialpedagoger på högstadiet
Vår vision speglar en viss del på att vi skall satsa mycket på skolan och för att det skall lyckas är det 

viktigt att vi sätter in fler specialpedagoger på högstadiet, med anledning av att vi anser att det är 

där man lär sig samt utvecklas mest. På Gullhögsskolan vill vi uppnå högre resultat än de vi har 

idag. Genom att då sätta in sju extra pedagoger i de ämnen som de flesta tycker är komplicerade, 

exempelvis matematik och NO underlättar detta för de elever som anser sig ha problem inom dessa 

områden. 
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Föreningsbidrag
Vi anser att grunden till ett attraktivt och socialt samhälle till en viss del bygger på att det finns ett 

stort utbud av fritidsaktiviteter nära till hands. Ett socialt samhälle ökar trivselnivån samt 

tryggheten, detta leder till att invånarna känner sig delaktiga. Av den enkla anledningen vill vi dela 

ut mer föreningsbidrag. 

Läromedel
Läromedel är grunden till utbildning, näst efter lärare. Att satsa pengar på nya och moderna böcker 

som uppdateras varje år kommer garanterat öka inlärningen.  

 Att istället satsa på datorer på högstadiet anser vi är absurt, med anledning av att det är en 

stor distraktions-källa som oftast slutar i ett hav av sociala medier. En stor satsning på att köpa in 

datorer till högstadiet är likt att kasta pengar i sjön.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio miljonerna i ökat statsbidrag. 

Läromedel  290 000 tkr 

10 st förskolepedagoger 4 700 000 mkr 

Föreningsbidrag 400 000 tkr 

7 st specialpedagoger 3 710 000 mkr 

2 st anställda i bygg och  

miljö  900 000 tkr 

Summa:	 10 000 000 mkr 
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