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2016-02-22 Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av extra medel med anledning av 
statsbidragsförändring

I vår motion vill vi satsa på följande områden.

Fler pedagoger till förskolorna

Då studier har visat att fler pedagoger per elev get ett bättre studieresultat 
och därför sätter vi fokus på framtidens elever och anser att deras lärande är 
värt en stor andel utav statsbidraget.

Plansättare

För att fler familjer ska flytta in måste det förstås finnas lediga hus. Vi 
tänker då att man hyr in plansättare som då markerar ut var företag kan 
bygga nya hus. När man sedan bygger husen kan man blanda mellan 
lägenheter, villor mm så att man får en tryggare, mindre ”falskare” miljö i 
bostadsområdet.

Cykelbanor med belysning

Om vi planlägger och bygger hus så tänker vi att husen inte ska ligga för 
lång bort ifrån skola och det centrala. Då tänker vi att man bygger 
cykelbanor med belysning så man kan ta sig runt även om man bor en bit 
bort. Detta skulle då öka tryggheten då man slipper cykla på vägen och man 
släpper också ut mindre avgaser och sparar praktiska pengar.

Familjecentral

Vi vill satsa en liten del utav budgeten på familjecentraler då det är ett sätt 
att öka känslan utav trygghet när man vet att man har någonstans att vända 
sig till i olika situationer som t e x missbruk och hälsa. Att ge lite mer 
resurser så att centralen kan utöka sina förmågor i samhället.

Underhåll utav fastigheter

Vi tycker att man ska lägga en del utav budgeten på underhåll utav 
fastigheter, eftersom att då kan man slippa bygga hur ifrån grunden om det 
redan finns hus men dem är i dåligt skikt. Att kolla efter skador och att fixa 
husen som redan finns kunde då vara en bra idé för att få in mer familjer i 
samhället samt att man ser att kommunen bryr sig om sina bostäder.

       



Sida 2 (2)
Förslag till beslut

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

Fler pedagoger 4 700 000kr

Plansättare 450 000kr

Cykelbanor med belysning 4 500 000kr

Familjecentral 50 000kr

Underhåll utav fastigheter 100 000kr

Summa: 10 000 000kr

Namn: Maja Holgersson, Emma Andersson, William Sjölin, Viktor 
Johansson


