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Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av minskade medel med
anledning av statsbidragsförändring
I vår motion vill vi satsa på följande områden.
Höjd skatt
Höja skatten 30 öre. Innebär ca 72 kr i månaden extra per person.
En höjning av skatten är nödvändig för att kunna behålla de medlen som
behövs för att utbilda ungdomar i skolan och se till att Vårgårda blir en
kommun som utbildar ungdomar för framtiden. Vårgårda är en av de lägst
rankade kommunerna i Sverige angående resurser till skolan. På
lärarförbundets lista över årets skolkommuner 2014 låg Vårgårda på plats
239 av 290. Därför är det nödvändigt att inte sänka resurserna till skolan.
För att inte behöva göra det är en höjning av skatten nödvändig. En höjning
av skatten är en åtgärd som behövs för att Vårgårda skall kunna behålla
samma standard som idag. Om Vårgårdas vision om att kommunen ska bli
fler invånare och utvecklas ska uppnås är det nödvändigt att höja skatten i
den utsträckning som vi föreslår. Om kommunen ska kunna utvecklas och
bli fler invånare behövs skatteintäkter för att inte behöva minska resurserna
till de olika verksamheterna i kommunen som exempelvis skola och
äldreomsorg.
Få 10 fler att stanna på Sundlergymnasiet
Att få 10 att stanna i Vårgårda är en självklarhet att sträva efter, inte endast
för att kommen på detta sätt sparar 200 000kr utan också för att man ser till
att 10 unga människor stannar i Vårgårda. Detta hade i sin tur kunnat leda
till att de även senare väljer att bosätta sig i Vårgårda. De som läser
yrkesförberedande program och har praktik i Vårgårda kommun har större
chans att få ett arbete där efter sin gymnasieutbildning. Detta hade kunnat
göra att fler unga väljer att stanna kvar i Vårgårda.
Att få 10 stycken att stanna kräver att man arbetar för det. Ett alternativ är
att involvera gymnasieelever mer i arbetet då det är de som vet vad som
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attraherar att välja ett speciellt gymnasium. De som läser
handelsprogrammet och andra marknadsföringskurser kan som en del av
undervisningen få till uppgift att marknadsföra Sundlergymnasiet.
Exempelvis skulle det kunna vara att man går ut till 9:or men även 8:or och
7:or och pratar om Sundlergymnasiet, förklara fördelarna med att stanna på
sin hemort och att gå på en liten skola, eller på andra sätt marknadsföra
Sundlergymnasiet.
Förhandla fram billigare el
Det nya elavtalet är miljödeklarerad el det vill säga sol, vind och vatten.
Vårgårda kommun anmälde sig till en gemensam upphandling som gjordes
av ett antal kommuner i Sverige. En sådan upphandling sköttes av SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting), Kommentus. Vårgårda kommun är en
"egen enhet" i upphandlingen, men Kommentus annonserar upphandlingen.
Och eftersom det blir en så stor mängd el på en gång så kan man hoppas på
ett bättre pris.
Minska städtiden på boenden.
Under 2015 arbetade en konsult med att kartlägga hur nuläget var inom
lokalvården i Vårgårda. Det vill säga antalet städtimmar på de olika
enheterna. Samma konsult tog fram städtimmar enligt INSTA800.
INSTA800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering
av städkvalitet. Samma standard som privata företag använder. Standarden
är framtagen i samarbete mellan köpare , branschorganisationer och fackliga
organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i
offentliga miljöer.
Lokalvårdarna i Vårgårda har omorganiserat sig för att arbeta efter denna
standard. Kort sagt, standarden är numera lika i Vårgårda kommuns
verksamheter som på den privata sektorn. Tre personer blev övertaliga inom
lokalvården. Två av dessa kunde omplaceras inom kommunal verksamhet
och en person sa upp sin anställning.
Slopa friskvårdsbidraget:
Friskvårdsbidraget har en totalsumma på 500kr över ett år som alla
kommunanställda kan utnyttja. Pengarna kan användas till allt från massage
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till gymkort. De som bor i Vårgårda kommun har goda förutsättningar för att
träna på egen hand gratis i from av olika löpspår, det erbjuds allt från 2,5km
till 7,5km långa löpspår. I stor utsträckning är det de som skulle tränat ändå
som tar del av friskvårdsbidraget. Frågan är om det gör någon egentlig
skillnad för de anställdas hälsa? Därför är det en besparing som kan göras.
Minska läromedelsanslagen med 10%:
Det totala läromedels-anslaget för grundskolan är 2, 2 mkr (ca 1700 kr/elev)
för 1280 elever. Anslaget ska täcka kostnader för böcker, dataprogram,
kollegieblock, pennor, suddgummin, medlemskap i Mediapolen,
leasingkostnad för datorer etc. En minskning med 10 % skulle betyda en
minskning på ca 170 kr för varje elev. Då vi planerar att behålla
elevdatorerna anser vi att det väger upp för det minskade
läromedelsanslaget. I en allt mer digitaliserad värld är det viktigt att kunna
använda datorer. Vårgårda kommun ska vara i framkant när det gäller
utveckling. Därför prioriteras elevdatorerna framför att behålla
läromedelsanslagen på samma nivå. Att använda digitala läromedel istället
för böcker är även en tjänst för miljön. En minskad användning av papper i
skolans verksamhet kan vara en del av Vårgårda kommuns miljöarbete.
Öka antal barn i fritidsgrupperna från 21 till 24 barn (färre
fritidspedagoger motsvarar. 4.5 tjänster:
Fritids är frivilligt medans skolan är obligatoriskt. På fritids gör man det
man vill, i skolan jobbar man. Ett barn behöver på fritids inte koncentrera
sig på obligatoriska uppgifter. Om en prioritering måste göras är det därför
bättre att öka antalet barn i en fritidsgrupp än i till exempel en skolklass. Det
kan även vara positivt för barnen att ha fler att leka med och hitta på olika
aktiviteter med. Fritids ska harmonisera med skolan för att kunna ge barnet
maximal utveckling kring lärandet men synen i samhället på fritidsen är att
det just handlar om lek. (Stefan Johansson Marteleur. ”På fritids gör man
det man vill, på skolan arbetar man.” En undersökning om barns syn på
lärande i en formell kontra informell kontext)
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande ändringar i kommunens
budget:
Höjd skatt

6000 tkr

Få 10 fler att stanna på Sundlergymnasiet

200tkr

Förhandla fram billigare el

300 tkr

Minskad städtid

1000 tkr

Slopa friskvårdsbidraget

300 tkr

Minska läromedelsanslaget 10%

230tkr

Öka antalet barn i fritidsgrupper

2,025mkr

Summa:

10 055mkr

Namn: Emma Jagne Karlsson, Emma Andersson, William Johansson, Philip
Nothall, Ludwig Carlegrund.
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