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Kommunfullmäktige

Fördelning av extra medel med anledning av
statsbidragsförändring
Integration
Visionen som lyder: ” Den goda kommunen med 13000 invånare 2027” vill vi uppnå genom att
satsa på integration, eftersom detta skulle innebära en snabb ökning av medborgare i kommunen.
När vi satsar på integrationen kommer följande punker behöva förstärkas:

• Skola
Vi vill satsa på skola eftersom det kommer behövas när antalet medborgare i kommunen ökar, vilket
är visionen. Inom detta område ligger fokus på både specialpedagoger och läromedel, då detta
kommer öka både hälsa och studieresultat hos eleverna.

• Bostäder
Med ett högre antal invånare behövs fler bostäder, vilket vi tänker lösa genom att anställa två
personer som förbereder bostadsbyggande i kommunen samt tar kontakt med företag som är
intresserade av att bygga. Vi vill också satsa på ett asylboende för nyanlända där de tillfälligt kan
bosätta sig samt få information för att sedan få hjälp att skaffa ett eget boende i kommunen.

• Förskola
Trycket på förskoleplatser kommer att öka till följd av integrationen. Det vill vi lösa genom att satsa
på utvecklingen av förskolan genom nya tjänster eftersom förskolegrupperna idag innehåller väldigt
många barn.

• Fritids
Vi vill underlätta för nyanlända genom att ge barn rätt att gå på fritids oavsett hur föräldrarnas
arbetssituation ser ut. Idag är det ej tillåtet för barn, vars föräldrar är hemma, att gå på fritids men
eftersom det kan vara svårt för nyanlända att börja arbeta direkt vill vi ändå ge barnen möjlighet att
få en fritidsplats. Genom fritids kan barnen etableras i samhället samt utveckla språket och få nya
vänner.

• Frivilliga verksamheter
För att öka tryggheten och för att nyanlända ska få möjlighet till att komma in i samhället vill vi
lägga pengar på verksamheter som ökar samhörigheten för alla, tex idrottsklubbar. Idag i Vårgårda
finns det många föreningar, men för att nyanlända lättare ska kunna få kontakt och delta behövs
satsningar.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio miljonerna i ökat statsbidrag.
Skola

4 500 000 kr

Bostäder

3 000 000 kr

Förskola

1 000 000 kr

Fritids
Frivilliga verksamheter

Summa:

500 000 kr
1 000 000 kr

10 000 000 kr
Namn:
Carl Andersson
Minthra Göransson
Hanna Lindroos
Mathilda Lundén

