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2016-02-10 Motion till kommunfullmäktige 

Fördelning av extra medel med anledning av 
statsbidragsförändring

I vår motion vill vi satsa på följande områden.

Skola 

Vi tror på att en bra skola är attraktivt för barnfamiljer. Genom att satsa på bättre 
läromedel i grundskolan, utökning med en specialpedagogtjänst i gymnasiet och 
satsning på kompetensutbildning för lärarpersonalen med ytterligare 20%, vilket ger ca 
40 fler utbildningsdagar, skulle ge en mer attraktiv skola. Eftersom föräldrar i 
barnfamiljer söker kommuner med bra skolor för sina barn så skulle dessa satsningar 
mycket effektivt leda till Vårgårdas vision gällande barnfamiljer och därmed ökat 
invånarantal.

Bättre läromedel i grundskolan kommer att skapa en bättre skolgrund för alla elever 
vilket kommer att göra det bättre för alla elevers framtida studier. Genom att satsa på 
utökning av specialpedagogtjänst och kompetensutbildning för lärare ges bättre 
möjligheter för både elever och lärare. 

Genom dessa förslag så kommer alla elever i kommunen få en bättre utbildning 
samtidigt som den leder till visionen – den goda kommunen med 13000 invånare år 
2027.

Fritidsgård 

Vi har valt att satsa på fritidsgården i Vårgårda för att vi vill göra kommunen 
attraktivare för ungdomarna som redan bor här. Vi skulle vilja ändra på strukturen i 
användandet av fritidsgården, vi skulle hellre se att verksamheten fungerade som ett 
café, där man säljer fika till en billig summa. Pengarna som verksamheten tjänar på 
detta skulle kunna användas till att anordna fler aktiviteter som kan locka ungdomar. 
Genom att satsa på och förändra fritidsgården kommer vi närmare att nå målet om att 
bli den goda kommunen.

Näringslivet
För att skapa det konkurrenskraftiga näringslivet som beskrivs i visionen, måste vi 
satsa på arbetsmarknaden. Vi vill att fler familjer ska vilja flytta till Vårgårda, därför 
måste arbetsmarknaden vara såpass attraktiv att vi kan erbjuda arbeten för människor 
med olika kompetenser. Vi vill hjälpa småföretag att etablera sig här, växa och därmed 
skapa arbetstillfällen för människor i Vårgårda. Vi vill även hjälpa våra större företag 
att växa genom att stötta i utbyggnader som på sikt ger möjlighet till att anställa fler. 
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SÄBO och äldreomsorg

Vi skulle vilja satsa pengar på SÄBO samt dagsverksamheter för äldre invånare genom 
att öka deras aktiviteter och öka antalet personal. Då kan vi få en tryggare miljö för 
våra pensionärer. Vi skulle vilja se mer pensionärer på gatorna, parkerna och i 
simhallen som ökar kvaliteten i livet. Vi vill också att våra äldre på boenden får 
möjlighet att åka på utflykter till olika köpcenter, stora städer, skogen osv. 

Marknadsföring

Marknadsföring är en viktig faktor för att Vårgårda kommun ska lyckas med sin vision. 
Genom marknadsföring når vi ut till människor och företag som eventuellt skulle vilja 
etablera sig i kommunen. Genom aktiv marknadsföring skulle även Vårgårda kunna 
komma ut och presentera sig som ett attraktivt varumärke inom flera områden 
exempelvis friluftsområdet. I Vårgårda finns stora möjligheter inom aktiv fritid såsom, 
natur, golfbana, motionsanläggningen på Kesberget, idrottsanläggningen Tånga Hed 
med mera. Områden/möjligheter som skulle kunna tilltala friluftsintresserade och 
turister i högre utsträckning För att kunna utvecklas inom detta område så behövs det 
satsa mer pengar på främst personalresurser då det i dagsläget enbart är tre personer 
som jobbar inom området men ingen som är heltidsanställd. 

Underhåll av fastigheter

För att kunna lyckas med Vårgårdas vision så krävs det att man underhåller 
kommunens fastigheter. De som bor i hyresrätter vill ha fina fastigheter att bo i, det är 
en av de grunder som får en person att vilja flytta till ett specifikt område. Genom att 
underhålla Vårgårdas fastigheter så ökar vi chansen att folk vill flytta till denna 
kommun.

Att underhålla fastigheter ökar också fastigheternas värde vilket som leder till att man 
kan höja dess hyra som i sin tur kommer öka skatten som kommunen för in. 

Kvalité

Kvalitetsuppföljning är en viktig faktor för att kunna följa upp och se till att resurser 
fördelas rätt i de olika verksamheterna som kommunen är ansvarig för. Genom att 
tillsätta en heltidstjänst på kvalitetsuppföljning kan denne personen jobba aktivt med 
detta och se till att man prioriterar rätt. 

Miljöutveckling

Miljöutveckling är mycket viktig för framtidens generationer därför tycker vi att vi ska 
anställa en person som har hand om miljöutvecklingskontroll. Den uppskattade 
personens lön kommer ligga omkring 500.000 kr årligen. Denna personen har koll på 
vad det skulle kosta för att hålla lokaler i kommunen miljövänliga och ansvarar för att 
kommunen arbetar för en hållbar miljö.

Miljöutvecklingen leder till Vårgårdas vision för att människor vill naturligt leva, bo 
och studera i en kommun som är ren och en ren kommun kan ge uttryck på att 
kommunen är bra att leva i. 
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Förslag till beslut

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

Grundskola – bättre läromedel 330 tkr
Gymnasium – specialpedagogtjänst  550 tkr
Utbildning av personal  400 tkr
Fritidsgård  - fritidsledare 400 tkr
Dagsverksamhet för äldre 800 tkr
SÄBO – 120 minuter mer aktivitet/vecka 2000 tkr
Arbetsmarknad – förändrad verksamhet 800 tkr
Marknadsföring 720 tkr
Underhåll av fastigheter 3000tkr
Kvalite – arbete med kvalitetsuppföljning 500 tkr
Miljöutveckling 500 tkr

Summa:  1000tkr

Namn: Thea Edrud, Emil Ekström, Valentina Fetahi, Ellen Helleskog
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