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Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av minskade medel med anledning
av statsbidragsförändring
I vår motion vill vi satsa på följande områden.

Höja skatten
Motivering:
Vi anser att skatten i Vårgårda kan höjas då kommunen har lägst skatt om
man jämför med närliggande kommuner. Skatten kommer inte att höjas
speciellt mycket, endast med 25 öre per 100 kronor. Har man en
månadslön på 25 000 kronor skulle detta motsvara en ökning med cirka
750 kronor per år och 62,5 kronor per månad.
I Vårgårda betalar man idag 21,21% i skatt. Skulle man höja skatten
med 25 öre per 100 kronor skulle den nya procentsatsen bli 21,46%. I
Herrljunga ligger kommunskatten idag på 21,94%, Alingsås är den 21,36%,
i Borås 21,31% och i Essunga 21,57%. Detta betyder att trots en höjning av
skatten hade Vårgårda ändå inte blivit den kommun med högst
kommunskatt i närområdet. I Essunga och Herrljunga har man fortfarande
högre kommunskatt. Genom att endast höja skatten med 25 öre per 100
kronor anser vi att det inte skulle påverka människors vilja att flytta till
Vårgårda.

Ta bort fika vid besök
Motivering:
Fika på möten kan vara trevligt men vi anser inte att det är nödvändigt för
att ett möte ska bli av. Enligt oss är det en onödig utgift som bara går till att
vissa unnar sig. Om man anser att fika är avgörande vid ett möte tycker vi
att den som arrangerar mötet kan fixa fika själv. Att fika under ett möte kan
vara bra för att hålla uppe intresset och energin hos de olika parterna. Trots
det anser vi som sagt att fikat inte är det viktiga. Att slopa fikat vid möten
skulle också bidra till bättre hälsa då man inte småäter.

Ta bort enskilda datorer i grundskolan
Motivering:
När vi gick i grundskola hade vi inga egna datorer utan endast tillgång till
skolans datorer. Vi anser att detta fungerade bra. Dels för att vi hade
tillgång till datorer när dem behövdes, dels för att vi anser att man inte är
tillräckligt mogen för att konstant ha tillgång till en dator. De datorer som
delats ut på Gullhögen har vid vissa tillfällen missbrukats och det har i vissa
fall även hänt att elever blivit av med datorerna på grund av att de används
till annat än skolarbete. En positiv sak med att ha en egen dator kan vara
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att man har större chans till att nå de högsta betygen, men å andra sidan
har i princip alla elever idag en mobil som man kan använda om man
behöver leta fakta på internet.
Genom att ta bort de egna datorerna från grundskoleeleverna kan
det påverka deras datorkunskaper då de endast har begränsad tillgång till
skolans datorer. Utan egna datorer antecknar eleverna för hand vilket gör
att de inte blir lika väl förberedda för gymnasiet där man oftast antecknar på
datorn.
Vi tror inte att färre personer skulle flytta till Vårgårda för att
datorerna på grundskolan tas bort eftersom det i övriga Sverige är få
grundskolor som erbjuder enskilda datorer till eleverna.
Genom att ta bort datorerna visar kommunen att man bryr sig om
skolutbildningen. Man visar att man bryr sig om elevernas utveckling
samtidigt som man inte ger dem för mycket frihet att missbruka. Dessutom
är det ohälsosamt med för mycket tittande på skärmar vid relativt låg ålder.

Utöka förskolegrupper från 18 till 19 barn
Motivering:
Vi anser att man kan utöka förskoleklasserna med ett barn per grupp. Enligt
vår föreställning skulle ett extra barn i varje grupp inte göra speciellt stor
skillnad. Om förskolan även tar initiativ till att organisera verksamheten för
att kunna arbeta på ett effektivare sätt ser vi inte att det skulle få några
större konsekvenser att utöka barngrupperna. Ytterligare en positiv
konsekvens med utökningen är att barnen får möjlighet att knyta en ny
kontakt med det extra barnet.
Att utöka barngrupperna kan dock leda till negativa konsekvenser
om strukturen inte fungerar på förskolan. Barnen behöver tid med
pedagogerna för att lära sig grundläggande kunskaper. De kan också
behöva hjälp vid till exempel måltider och vid toalettbesök. Med ett barn
mer blir ju självklart tiden som pedagogen spenderar med varje enskilt barn
kortare, något som kan påverka barnets utveckling negativt. Men, som
sagt, med en strukturerad verksamhet anser vi att pedagogerna borde
hinna med och klara av detta.
Ytterligare en negativ konsekvens är belastningen på pedagogerna.
Ett mer stressigt arbete kan i värsta fall leda till utbrändhet eller depression.

Utöka fritidsgrupper från 21 till 23 barn
Motivering:
Vi anser att man kan öka barngrupperna på fritids från 21 till 23 barn. Barn
som går på fritids är mellan 6 och 12 år gamla. När man är i denna åldern
anser vi att man klarar sig mer själv och inte behöver lika mycket hjälp från
pedagogerna. Utifrån egna erfarenheter anser vi att man på fritids inte
spenderar speciellt mycket tid med pedagogerna utan med andra barn.
Pedagogerna övervakar lek mer än att de lär ut saker till barnen och på
grund av detta anser vi att en utökning av grupperna med två barn skulle
fungera och inte göra så stor skillnad för barnen. Fritidspedagogerna
önskar dock själva att grupperna skulle bli mindre för att kunna organisera
fler aktiviteter för barnen.
Konsekvenser
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Minska läromedlen (exklusive datorer, APU och språkresor) med
10% på gymnasiet
Motivering:
Under vår gymnasietid har vi haft många läroböcker som vi inte använt alls.
I vissa kurser, som till exempel matematik och naturkunskap, används
böckerna flitigt och där kan det vara svårt att skära ner på böckerna. I
ämnen som till exempel Internationell ekonomi och samhällskunskap
används böckerna sällan. Dessa två ämnen är även ämnen där böckerna
behöver uppdateras ofta. Vi anser att det är en onödig utgift och en onödig
påverkan på klimatet att köpa och producera läroböcker till gymnasiet då de
inte används i samma utsträckning som i grundskolan. Enligt oss skulle
man kunna ta bort böckerna i de kurserna där de inte används och spara in
den kostnaden. Eftersom eleverna även har tillgång till internet kan fakta
hittas där istället för i en lärobok.

Billigare el-avtal
Motivering:
I kommunens vision finns en strävan efter att “Vårgårda är en föregångare
inom miljö- och klimatsmart byggnation och energiproduktion”. Det nya
elavtalet som kommunen beslutat om är ett bättre avtal än det som
Vårgårda hade innan. Det är bättre anpassat till kommunen och det är även
miljövänligare. Det nya elavtalet bidrar alltså med positiva konsekvenser då
det inte kostar lika mycket samtidigt som det bidrar till Vårgårdas miljömål.
Vi anser att det miljövänligare elavtalet kan vara något som lockar
fler att flytta till Vårgårda. Det kanske inte är en avgörande faktor men det
kan vara något som gör skillnad i valet.

Standardisering och effektivisering av städ
Motivering:
Att ta bort 8h städtid på skolorna, anser vi kommer att funka genom att
skära ner på tiderna på hur mycket och länge varje område ska städas. Då
det inte är meningen att städerskorna ska bli stressade utav detta, därför
minskar man tiden. I dagsläget ska städning av en toalett ta 5 minuter.
Satsningen på att effektivisera städet innebär att man skär ner på tiderna
som det ska ta att till exempel städa en toalett. Man har även satsat på att
bestämma hur standarden för städning på gymnasieskola, förskola, boende
osv. ska vara.
Vi anser att så länge städet endast effektiviseras finns inga negativa
konsekvenser utöver att det kan bli påfrestande för lokalvårdaren. Om man
däremot börjar skära ner på olika uppgifter kan det bli fler negativa
konsekvenser. Den mest uppenbara är så klart att lokalerna inte längre är
lika rena som de var innan. Detta skulle både kunna leda till fler sjukdomar
hos elever och lärare samt att skolan får ett sämre rykte utåt.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande ändringar i kommunens
budget:

Höja skatten
Utöka förskolegrupper från 18 till 19 barn
Utöka fritidsgrupper från 21 till 23 barn
Standardisering och effektivisering av städ
Ta bort enskilda datorer i grundskolan
Billigare el-avtal
Ta bort fika vid besök
Minska läromedlen (exklusive datorer, APU
och språkresor) med 10% på gymnasiet

5 000 000 kr
2 350 000 kr
1 350 000 kr
1 000 000 kr
800 000 kr
300 000 kr
50 000 kr

Summa:

11 010 000 kr

160 000 kr

Namn: Eveline Christenson, Frida Nyberg, Oscar Carlson, Niklas Nordgren,
Josefin Flink och Julia Klang Mjörnsäter
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