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2016-02-042016-02-01 Motion till kommunfullmäktige 

Fördelning av minskade medel med anledning 
av statsbidragsförändring

I vår motion vill vi satsa på följande områden.

Städ 

Först och främst har vi tänkt att dra ner på städ. Genom att minska 
städtiden med 8 timmar på skolor samt boenden innebär det att man 
sparar 1 000 000 kr. Enligt Gunvor Strandberg är detta fullt möjligt 
och ser det som ett bra sätt att spara en miljon kronor, som är väldigt 
mycket pengar i förhållande till endast 8 timmar mindre städ. 

(Några i gruppen har som erfarenhet städat toaletter på både 
restauranger och vårdcentraler och anser att även en fräsch städning 
ej behöver ta 5 min) 

El 

Gunvor Strandberg som är ansvarig för samhällsbyggnad meddelade 
vid ett besök i klassen att ett nytt el-avtal är färdig arbetat. Gunvor 
berättade att det är ett bättre el-avtal och att kommunen i och med 
det beräknar spara 300 000 kronor per år. 

Detta avtal innebär att kommunen får billigare och 
miljövänligare el vilket hjälper kommunen både ekonomiskt och i 
strävan mot sina miljömål.

Elevdatorer

Vi anser att elever i åk. 7-9 inte behöver ha en egen elevdator. Därför 
har vi valt att minska kostnaderna genom att ersätta varje elevs egen 
dator med ett antal datorvagnar som även kompletterar de 
nuvarande två datasalarna. Enligt våra beräkningar krävs det då 
endast 100 st nya datorer och därmed sparas ca 600 000 kr. 

Vi anser att datorerna i nuläget kan vara ett 
distraheringsobjekt då det finns stor risk att man gör annat på en 
lektion. Vi anser också att man kan klara sig utmärkt under dessa 3 
år utan en egen elevdator då alla i vår grupp gjorde det.

Minska läromedel med 10%

Att minska läromedelsanslaget med 10% anser Lena Asthré är fullt 
möjligt. Understrykas ska att dessa 10% är utspridda på 8 skolor så 
minskningen på varje skola blir då knappt märkbar. Mer och mer 
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undervisningen sker genom digitala former och i dagsläget används 
långt ifrån alla läroböcker. 

Nu kanske ni tänker att detta säger emot det faktum att vi 
också vill minska/ta bort elevdatorer men vi tror inte att det kommer 
påverka kvalitén på undervisningen.

Skattehöjning med endast 28 öre/ 100-lapp

Denna skattehöjning anser vi vara nödvändig då den ger oss mer än 
halva besparingarna för vad vi anser vara en liten summa, 70 kr i 
månaden för en person med 25 000 kr i månadslön (före skatt). 
Genom denna höjning slipper vi dra ner på kostnader i flera andra av 
kommunens sektorer och därför gör denna höjning minst skillnad för 
kommunens invånare. I jämförelse kostnad och besparing anser vi 
att detta är nödvändigt för att så många som möjligt ska slippa andra 
typer av nedskärningar.

Simhallen

Besparingen på detta är 1 milj. kr. som är en förhållandevis hög 
summa. Motsvarande besparingar kommer enligt våra beräkningar 
drabba minst 5 andra sektorer vilket gör detta till en för stor post att 
blunda för. Badhus finns tillgängligt i båda våra grannkommuner med 
god kollektivtrafiksförbidning. Badhusen ligger på gångavstånd från 
stationerna, inte minst i Herrljunga.

Genom att ta bort simhallen ger det plats till alternativt 
nystartade företag. Fler arbetare, fler människor får möjlighet till att 
söka till ett nytt jobb om det byggs upp ett nytt företag. 

Hemtjänst, minska tiden hos brukarna

Enligt äldreomsorgschef Roland Mattson är det fullt möjligt att 
effektivisera tiden hos brukarna. Detta skulle inte vara en allt för stor 
kvalité försämring enligt han och därför anser vi att denna besparing 
ska genomföras.

LSS, ha en aktivitet mindre i veckan 

De flesta har i nuläget runt tre aktiviteter i veckan. Några av dem går 
inte ens på alla aktiviteter och de som vill gå på alla har bara någon 
aktivitet mindre i veckan. För de som endast har en aktivitet i veckan 
blir det ingen förändring för. 

Fika
Vi har valt att dra ned på kostnaderna när det gäller fikat som 
besökare till kommunen får. Vi har valt att minska det med 30 tkr så 
att vi sparar in 20 tkr. Man kan få tillräckligt med fika på 20 tkr anser 
vi. 
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande ändringar i kommunens 
budget:

Städ 1 mkr
El 300 tkr
Elevdatorer åk.7-9 600 tkr
Minska läromedel m. 10% 230 tkr
Skattehöjning m. 28 öre 5,6 mkr
Simhallen 1 mkr
Hemtjänst 900 tkr
LSS, en aktivitet mindre/v. 400 tkr
Fika 30 tkr

Summa: 10 060 000 kr

De 60 000 kr som är över vill vi satsa på näringslivet genom 
exempelvis ytterligare marknadsföring.

Namn: Ludvig Ljungström, Elin Stenseke, Stina Gustafsson, Caroline 
Ahlqvist, Samuel Tedika 
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