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Motion till kommunfullmäktige

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

Grundskola
Skolorna i kommunen är viktiga och ett sätt att göra skolorna bättre är
genom att alla kommunens grundskolor får varsin extra specialpedagog,
vilket skulle motsvara åtta tjänster. Ett av kommunens visionsmål är att ha
en utvecklande skola som är trygg, där alla känner sig uppmärksammade
och där alla kan få möjlighet att lyckas. Mer personal, alltså mer resurser
kan bidra till att detta mål uppnås. Idag finns det sammanlagt 10
specialpedagoger på de åtta grundskolorna i kommunen. Fler resurser i
skolorna leder till att elever som har det svårt kan få extra hjälp utan att de
påverkar de andra eleverna negativt. Vårgårda kommun vill gärna se att
alla elever går ur grundskolan med godkänt i alla ämnen vilket en
specialpedagog skulle kunna bidra till då den kan hjälpa elever att lyckas
utifrån sina egna förutsättningar. Ett av syftena med fler specialpedagoger
är att Vårgårda kommuns studieresultat ska öka ytterligare, vilket det gjort
under de senaste åren. Denna ökningen är viktig att behålla samt utveckla.
Att skolorna får ett bra omdöme skulle kunna leda till att fler föräldrar väljer
att placera sina barn i en av Vårgårdas skolor och kanske då även flyttar
hit. Bosätter sig fler personer i Vårgårda innebär det att kommunens vision
om ”den goda kommunen med 13000 invånare 2027” är på god väg att
uppnås.

Förskola
För att göra kommuen mer attraktiv är det viktigt för barn att få en bra start i
livet, att vara i en trygg miljö och bli sedda av de vuxna, därför är förskolan ett
område som är bra att prioritera. Vårt förslag är att kommunen ska satsa
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pengar på att minska antalet barn i förskolegrupperna 1-5 år. Idag ligger antalet
barn i förskolegrupperna på 18 stycken. Om tio extra tjänster skulle läggas in
skulle det innebära att antalet barn i varje grupp kan minskas till 16 stycken.
Det finns många studier som visar att barn mår bättre i mindre förskolegrupper.
Enligt Pia Williams (professor på Göteborgs universitet inom institutionen för
pedagogik, kommunikation och lärande) leder det exempelvis till att personalen
har tid att se och samtala med varje barn, att de kan göra utflykter som är
omöjliga med stora grupper och mindre stress för både personal, föräldrar och
barn. Mer personal och mindre grupper leder till en tryggare miljö, där alla
barnen blir inkluderade och får en bra möjlighet att utvecklas, vilket är en del av
kommunens vision för en utvecklande skola. Detta skulle även kunna bidra till
att Vårgårdas befolkningsmängd ökar, då fler familjer kan välja att bosätta sig i
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Miljöutveckling
En del av Vårgårda kommuns vision är att ha en hållbar miljö och att planera
och bygga upp en hållbar framtid. Vårt förslag är därför att satsa pengar på
kommunens miljöutveckling. Det skulle bland annat leda till att det finns närhet
till natur-, kultur- och friluftsliv, att det är trivsamt och enkelt att cykla och åka
kollektivt och att det finns giftfria och resurssnåla kretslopp, vilket alla är saker
som står i visionen. Det finns många anledningar till att prioritera miljöarbetet i
en kommun. Både för att kunna bevara den natur som finns i omgivningen men
också för människors välmående och hälsa. Att lägga mer pengar på
miljöutveckling skulle till exempel kunna innebära att det köps fler
närproducerade råvaror till skolmaten, vilket skulle gynna lantbrukarna i
kommunen. En annan sak skulle kunna vara att satsa på att utveckla
sophanteringen eller på att hålla kommunens miljöer, både gator och skogar,
rena. En välskött och utseendemässigt attraktiv kommun kan i sin tur locka fler
människor till att bosätta sig här. Kommunens barn ska kunna gå ut och leka i
en natur som inte är förorenad eller skadlig. En frisk miljö, kan också vara en
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio
miljonerna i ökat statsbidrag.

Grundskola

4 240 000 kr

Förskola

4 700 000 kr

Miljöutveckling

1 060 000 kr

Summa:

10 000 000 kr

Namn: Magdalena Svensson, Ellen Karlsson, Carl Svensson, Matilda Svensson
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