
Sida 1 (3)
2016-02-12 Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av extra medel med anledning av 
statsbidragsförändring

I vår motion vill vi satsa på följande områden.

Grundskola - fler specialpedagoger
De elever som har det jobbigt i skolan behöver få hjälp så tidigt som möjligt 
så kommer de få det lättare när de blir äldre. 

Skolmat
Med två rätter finns det alltid något man kan äta ifall man inte gillar det ena.
Om det bara finns ett alternativ och man inte gillar det så äter man ingenting
alls vilket leder till att man blir trött och inte kan koncentrera sig lika bra på 
lektionerna. 

Asfaltering
Om det är hål i vägarna kan det förstöra bilen för den som kör på vägen, 
vilket kostar mycket pengar att laga, och desto finare det är i kommunen 
desto fler vill bo i kommunen. 

Grundskola - läromedel
Det finns inte tillräckligt med läroböcker till alla elever, vilket gör att man 
inte får ta med böckerna hem när man ska plugga. Är skolorna bra så lockar 
det folk hit. 

Hemtjänst - ökad hemtjänsttid
Vissa kanske inte har några släktingar som kan hjälpa dem och då kan det 
vara kul att ha någon att prata med och som kan hjälpa dem. Ökad 
hemtjänsttid gör att personalen kan ägna mer tid åt att prata med de gamla. 

Föreningsbidrag (till sporter som fotboll och innebandy, dans) 
Med mer pengar blir aktivitetslivet bättre och det lockar fler människor 
enligt visionen. Det är många ungdomar i Vårgårda som spelar fotboll, så 
det skulle vara bra att spendera lite mer pengar på det. Om ungdomar har 
något på fritiden så minskar kanske missbruket och att man förstör i 
Vårgårda.

Gymnasium - fler specialpedagoger
Man får bättre resultat vilket gör att man klarar av skolan och slipper gå om.
Ökar chansen att man får en bättre utbildning. 
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Integration
Man behöver hjälp när man kommer till ett nytt ställe och inte kan språket 
eller vet hur samhället fungerar. Om man hjälper dom på ett bra sätt så vill 
dom stanna vilket gör att kommunen växer. 

Miljöutveckling
Om man tar hand om kommunen och har en ren och fin kommun så kommer
det locka fler folk

Dagverksamhet för äldre
De äldre vill också ha ett socialt liv och umgås med sina vänner därför borde
man satsa på dagverksamheten för att det ska finnas fler aktiviteter för dem. 
I en insändare i Alingsås tidning, står det att de som tidigare jobbade heltid i 
dagverksamheten har istället börjat jobba 25 % , vilket innebär färre timmar 
för aktiviteter. Vi vill att de börjar jobba heltid igen för de äldre. 

Förebyggande av missbruk
Kommunen blir tryggare. Om man känner många som är missbrukare är det 
större chans att man själv också blir det. Det kan även gå ut över skolan, 
eftersom man kanske struntar i sina studier. Om det går för långt kan till och
med livet vara i fara. 

Arbetsmarknad
Fler får jobb och slipper sitta hemma. De bidrar då med något till 
kommunen, t ex företagen får mer personal vilket resulterar i att företagen i 
Vårgårda går bättre.

Busskort
Med fler turer på helgkvällar har ungdomarna mer möjlighet att spendera tid
ute med vänner. Med exempelvis en till tur på eftermiddag/kväll har 
pendlare större chans att åka hem/till jobbet vilket lockar fler folk enligt 
visionen. 
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Förslag till beslut

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

Grundskola 3 700 000 kr
Skolmat    500 000 kr
Asfaltering   500 000 kr

Grundskola-läromedel   290 000 kr
Hemtjänst  1 000 000 kr
Föreningsbidrag   400 000 kr
Gymnasium-specialpedagoger  550 000 kr
Integration   450 000 kr
Miljöutveckling   500 000 kr
Dagsverksamhet för äldre     400 000 kr
Förebyggande av missbruk   400 000 kr
Arbetsmarknad   300 000 kr
Busskort 1 000 000 kr

Matilda Andersson
Büsra Akdeve
Linnéa Karlsson
Wilma Kjellson
Elma Muric
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