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Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av minskade medel med anledning
av statsbidragsförändring
I vår motion vill vi satsa på följande områden.
Höj skatten med 31,25 öre: 6 250 000kr
 Inkomst på 25.000kr/månad = 78kr mer i skatt per månad. Vi anser att
kommunalskatten inte är någonting som inte är av vikt i första hand inför en
flytt till en ny kommun. Höjningen går obemärkt förbi i de flesta hemmen och
höjningen kan innebära att vi slipper dra ner på tiden de vårdar äldre i
kommunen. Därmed kan vi nå visionen: vi vill få folk att flytta hit. Går
kommunen med underskott kommande år blir medborgarna antagligen inte
fullt nöjda om kommunalskatten höjs ytterligare, därför är det hög tid att
kommunen börjar prioritera sina utgifter:
Ta bort elevdatorer på Gullhögskolan: 600 000kr
 Vi anser att det är onödigt att alla har varsin dator, datorvagnar med
klassuppsättningar räcker gott och väl. Det skrivs inte så mycket rapporter och
långa texter som är nödvändigt att ha dator till. Det är absolut inte nödvändigt
att ta med sig datorn hem. Men när man behöver söka fakta på internet och
skriva längre texter så är det bra att ha en dator. De med särskilda behov kan
behöva en dator som specialpedagogiskt verktyg.
3. Få 10 fler elever att studera på Sundlergymnasiet samt minska köpet av
gymnasieplatser i andra kommuner: 200 000kr.
 Sundlergymnasiet fick inga anmärkningar från Skolverket i årets mätning
vilket visar att det är en skola vi ska vara stolta över. Därför borde det inte vara
svårt att få elever att börja studera på skolan. Ju närmre vi kommer vår vision
och ju fler som flyttar hit, desto attraktivare blir skolan. Trots det ligger
rekrykteringen på runt 50% från Gullhögsskolan. Målet är 60%.
4. Öka från 21 barn till 23 i fritidsverksamhet 1 350 000kr
 Om man ökar med 2 barn i varje fritidsklass så att det blir 23 barn i varje grupp
kan man spara in 1 350 000 kronor. Två barn gör inte jättestor skillnad och
barn kan leka bättre om man är flera.
5. Minska läromedelsanlagen med 10% 230 000kr
 Dra ner på böcker och använda mer e-böcker.
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6. Minska antalet fritidsaktiviteter för boende på gruppbostäder ca 200 000kr :
 Minskar man antalet aktiviteter för boende så innebär det inte att de kommer
stå helt utan aktiviteter. Det kommer fortfarande finnas en verksamhet där
boende får delta i olika aktiviteter, dock inte samma mängd. Det finns många
som har en verksamhet att ägna sig åt på dagtid, exempelvis ett jobb, därför
innebär färre aktiviteter inte att personerna står sysslolösa. Dessutom innebär
aktiviteterna en påfrestning, som gör att en minskning inte påverkar de boende
negativt.
7. Förhandla fram nytt billigare EL-aval 300 000kr
 Redan klart.
8. Minska städtiderna ute i skolor och bostäder, räknas kunna spara 1 000 000kr


Detta är ett rimligt mål som kommer att uppnås genom ett effektivare arbete.
Detta är något som kommunen redan diskuterat och de räknar med att nå
målet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande ändringar i kommunens budget:

Höj skatten med 31,25 öre:

6 250 tkr

Ta bort elevdatorer på Gullhögskolan:

600 tkr

Få 10 fler elever att studera på Sundlergymnasiet samt minska köpet av
gymnasieplatser i andra kommuner:
200 tkr
Öka från 21 barn till 23 i fritidsverksamhet:

1 350 tkr

Minska läromedelsanlagen med 10%:

230 tkr

Minska antalet fritidsaktiviteter för boende på gruppbostäder:

200 tkr

Förhandla fram nytt billigare EL-aval:
Minska städtiderna ute i skolor och bostäder, räknas kunna spara:

300 tkr
1 000 tkr

Summa:

1 013tkr

Namn: Isabelle, Moa, Magdalena, Felicia, Linnéa.
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