Motion till Kommunfullmäktige

Fördelning av extra medel med anledning av statsbidragsförändring
Enligt Vårgårda kommuns vision är tanken att invånarantalet ska öka med 2000 personer
innan 2027. Vi har valt att satsa på det som vi tror kommer att bygga upp ett tryggt samhälle
där människor kommer vilja befinna och bosätta sig. I vår motion vill vi satsa på följande
områden.
Grundskola  differens
Vi har valt att satsa pengar som gör att grundskolorna inte ska gå minus i budget. Detta för att
vi vill jämna ut den totala kostnaden av grundskolan per år.
Grundskola  läroverktyg
Vi vill satsa på att alla elever får de utvecklingsmaterial som de behöver för att nå
kunskapsmålen. Idag finns det elever i Vårgårda kommun som inte ens får material för att
fortsätta utveckla sina förmågor. Vi anser att bra utvecklingsmöjligheter och bra material ger
en positiv känsla för fortsatta studier, vilket kan bli gynnsamt för Vårgårda kommun i vår
vision.
Grundskola  lokaler
Vi valde att satsa specifikt på grundskolans lokaler i Vårgårda kommun på grund utav att
flertalet skollokaler är slitna. En finare miljö för elever och lärare i och kring grundskolorna
anser vi skulle locka många till att bosätta sig i Vårgårda.

Grundskola  skolmåltider
Måltider under skoltid är ofta inte tillräckligt för att barn ska känna sig mätta samt få ny
energi och kunna ha en fortsatt hög koncentrationsförmåga.
I vissa fall väljer elever att skippa skollunchen exempelvis för att måltiderna inte är tillagade
på ett bra sätt, vilket leder till att de får vara hungriga resten av dagen.
Därför har vi valt att investera i skolmåltider för att hunger inte längre ska förekomma. Mätta
magar ger ökad koncentrationsförmåga, vilket också leder till att skolresultaten blir högre.
Högre skolresultat tror vi kommer att locka ungdomar till att gå på skolor i Vårgårda
kommun samt att vårdnadshavare också anser att det är viktigt för deras barn att få en bra
skolgång.
Gymnasieskola  skolskjuts
Satsningen som är tillskriven på gymnasieskolans skolskjuts är till för att jämna ut den
aktuella budget och utfallsskillnaden som finns så att alla har lika stora möjligheter att ta sig
till och från skolan, oavsett vart man bor.
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Särskolans budget behöver utökas då den nuvarande budgeten inte är speciellt givande när
det kommer till bland annat läroverktyg. För oss är det viktigt att alla elever får ha samma
möjligheter oavsett hinder, vilket vi även tror många familjer kommer finna en trygghet i.
Skolcafé  integration
I ett skolcafé kan man lära känna nya människor och skapa en gemenskap. Om vi skapar
bättre skolor kommer fler familjer bli lockade att flytta till Vårgårda då många tänker på
sitt/sina barns bästa. Ett skolcafé kan bilda nya bekantskapskretsar, vilket kan leda till en
tryggare miljö.
IT
IT avdelningen behöver vi satsa på därför att Vårgårda har haft stora ITproblem sedan flera
år tillbaka, det finns gott om plats för att utvecklas. En utvecklad ITavdelning skulle leda till
allting fungerar snabbare, samt att all information man behöver exempelvis om Vårgårda är
mer lättillgängligt via deras hemsida (som för nuvarande knappt fungerar).

Institution vux missbruk
Vi vill jobba med att förebygga missbruk då det skulle skapa en tryggare känsla i samhället
för alla invånare. Invånarna känner en säkerhet i att veta att de kan gå på gatorna utan att se
missbrukare och eventuella kriminella.
SFI  lokaler
SFI lokaler kommer locka utländska människor till kommunen för att de behöver fräscha
lokaler och även en gynnsam undervisning för att kunna lära sig svenska och känna sig
välkomna i kommunen. På så sätt skulle man kunna få upp farten på integrationen i Vårgårda.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio miljonerna i ökat
statsbidrag.
Grundskola differens
Grundskola läroverktyg
Grundskola  lokaler
Grundskola  skolmåltider
Gymnasieskola  skolskjuts
Grundsärskolan
Skolcafé integration
IT
Institution vux missbruk
SFI  lokaler

357 000 kr
1 000 000 kr
5 000 000 kr
550 000 kr
1 000 000 kr
400 000 kr
143 000 kr
1 000 000 kr
300 000 kr
250 000 kr

Summa:

10 000 000 kr

Namn: Alma Johansson
Aria Akhavanrad
Linus Lennstrand
Ana Vezeteu
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