Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av extra medel med anledning av statsbidragsförändring
I vår motion vill vi satsa på följande områden:

Fritidsgård
Genom att bygga en lokal i Vårgårda där kommunen kan ha verksamheter där kommunens
invånare, främst unga, kan mötas och ha kul tillsammans. Den goda kommunen ska ha goda
invånare och goda invånare är de invånare som har möjlighet till en givande fritid, något som
ett bra fritidshus skapar möjligheter till.
Man ska även ha möjligheten att hyra lokaler i fritidsgården billigt för att kunna driva egna
olika föreningar och aktiviteter och på så sätt öka verksamheten i fritidshuset ytterligare.
Fritidshuset blir en mötesplats där man kan hänga och ha det bra och uttrycka sina egna idéer.
Kostnaden över en 6 års period för ett fritidshus på byggkostnaden 15 miljoner kronor
skulle vara 2.5 miljoner om året i 6 år. Med 2.5 (två aktivitetledare och en halv städtjänst)
heltidstjänster blir totalkostnaden per år 3.75 miljoner kronor i 6 år och efter det fortsätter
kostnaden på 1.25 miljoner.

Fritidskort
Vi vill även bidra med fritidskort till varje gymnasieelev i Vårgårda kommun. Det skulle i sig
bidra till att de kan skapa sig en fritid utanför kommunen, till exempel syssla med sporter och
föreningar som inte finns tillgängliga inom kommunen. Detta hjälper våra tonåringar att
utveckla sina sociala förmågor samtidigt som de kan ha kul. Utöver det sprids det goda ryktet
ut till andra kommuner, vilket kommer bidra med en typ av intresseväckande
marknadsföring, om vår kommun som fokuserar på gymnasieeleverna.

Fria psykologer
Vi anser det vara en prioritet att folket här ska alltid känna sig att någon bryr sig om och att
de mår bra. I skolorna har vi kuratorer eleverna kan gå till och tala med när de vill och känner
att de behöver. Vuxna människor har inte samma möjligheter utan kan i många fall gå runt
med problem utan att prata med någon. Ett par kommunanställda psykologer som människor
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kan gå till när de känner att de behöver skulle öka trygghetskänslan i kommunen och
förbättra befolkningens psykologiska hälsa.
kade tjänster inom pensionärsvården
Ö
Vårgårda är den trygga kommunen och vi anser det vara viktigt att människor i alla åldrar ska
vara lyckliga och nöjda över att de har valt att bosätta sig här. Därför investerar vi i en
dagverksamhet för äldre människor, där olika specificerade aktiviteter är tillängliga för de
äldre. Utöver detta vill vi även införa mer personal i SÄBO för att utöka aktiviteten för
pensionärsboenden, alltså 60 minuter mer per vecka, för de äldre som har nedsatt fysisk
förmåga. De ska ha en god hälsa samt uppleva glädjen över att vi vill bedyra dem. Alla skall
ha rätten till att vara lyckliga, vare sig fysisk förmåga eller ålder.

Räntefri bank för diverse företag
Vi vill gärna förespråka för företagsetablering i Vårgårda, ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Då vill vi erbjuda en räntefri summa pengar till individen som kommer att investera och föra
en rimlig verksamhet inom kommunen. Dels bör detta ge vissa arbetsmöjligheter för de
framtida invånarna, samt att det bidrar med en viss trygghet till framtida behov, om man
exempelvis skulle bli av med sitt jobb.

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

Fritidsgård på + 2.5 heltidstjänster

3 750 tkr

Fritidskort till gymnasieelever, (400 pers)

1 000 tkr

Kommunala psykologer, 2 heltidstjänster

1 500 tkr

Pensionärsvård

1 400 tkr

Företagsfond

2 350 tkr

Summa:

10 000 tkr
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