
Motion till  
kommunfullmäktige 

Fördelning av extra medel med anledning av 

statsbidragsförändring 

I vår motion vill vi satsa på följande områden. 

Ungdomsaktiviteter - volleybollplan  

Genom att satsa på ungdomar och ge dem fler aktiviteter på fritiden så 

kommer ungdomar att vara mer aktiva och sociala. Detta kommer att 

attrahera fler familjer till att flytta hit och därmed bidra till visionens mål. 

Det första året vill vi satsa på en volleybollplan vid poolområdet på Tånga 

och sedan fortsätta satsa på ungdomar. 

Ingen poolavgift på Tånga  

Genom att slopa poolavgiften vid Tångabadet så får fler möjligheten att 

besöka Vårgårdas nya fina pool. Även detta blir en social mötesplats för alla 

åldrar och kommer att locka fler att vilja flytta hit.  

Integration  

 Vi satsar på ett socialt samhälle där alla kan umgås. Pengarna ska gå till att 

stödja föreningar som främjar lärandet av svenska bland nyanlända. Vi 

satsar också på fler aktiviteter under fritid och inom skolan för invandrare 

och svenskar tillsammans för att öka gemenskapen. Vi vill erbjuda en 

timmes gratis språkundervisning två gånger i veckan. Genom att vi tar 

hand om samt integrerar nyanlända i samhället kommer de att vilja bosätta 

sig här i Vårgårda, det gör att de är en viktig del att satsa på för att uppnå 

visionen till 2027.  
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Förebygga missbruk 

Det finns idag många som har problem med olika former av missbruk, om vi 

satsar på att förebygga och hjälpa dem kommer Vårgårda att bli ett allt 

tryggare samhälle. Då de flesta letar efter en säker plats att bosätta sig på 

kommer Vårgårda att bli ett attraktivt alternativ med tanke på den ökade 

säkerheten. 

Skola 
Den största delan av budgeten har vi valt att satsa på bygget av en nya 

grundskola. Pengarna kommer att placeras i en fond tills det finns tillräckligt 

att påbörja ett bygge av en skola. En ny skola behövs i dagens Vårgårda och 

lockar även många barnfamiljer att bosätta sig här. Eftersom att man vill ge 

sina barn en bra utbildning samt skolmiljö som möjligt kommer en ny skola 

att uppfylla dessa krav.  

Marknadsföring 
Det är viktigt att marknadsföra Vårgårda på ett bra sätt och som en attraktiv 

kommun att bosätta sig i. Vi satsar därför en del av tillskottet på detta. Om 

fler hör talas om Vårgårda så kommer fler att bli intresserade och se 

kommunen som en framtida boplats. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio 

miljonerna i ökat statsbidrag. 

Ungdomsaktiviteter 150 000 kr 

Avskaffa poolavgiften 150 000 kr 

Integration 160 000 kr 

Förebygga missbruk 400 000 kr 

Marknadsföring                       300 000 kr 

Skola (fond) 8 840 000 kr 

Summa: 10 000 000 kr 

Namn: Matilda Nilsson, Emma Filipsson, Jakob Johansson, Felicia 

Johansson
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