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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
En extra specialpedagog på varje Låg-/mellan-/högstadieskola för att
bemöta alla elever så bra som möjligt.

Integration
Vi tycker att nyanlända ska så snabbt som möjligt komma in i
samhället. Alla ska få möjligheten att få en ”fadder” för att kunna lära
känna någon som dessutom kan tala svenska. Alla nyanlända ska
också få kontakter till sjukvård, skola, föreningsliv mm. Det ska finnas
aktiviteter i integreringssyfte med nysvenskar och övriga medborgare
i kommunen för att lära känna varandra. Detta bidrar till trygghet för
det nyanlända.
Trygghet
Vad trygghet är, det är väldigt individuellt. För att öka tryggheten i
kommunen för så många som möjligt kan men se till att
gatubelysningen fungerar, poliser som visar sig i samhället och
någonstans att vända sig när man behöver hjälp eller prata.
Fritidsgård
Kunna öppna fritidsgården en extra veckodag och ha en extra
personal. Ungdomarna får något att göra på sin fritid. Alkohol- och
drogfritt för att få en trygg och trevlig miljö för alla.
Familjecentral
Öppet ett tillfälle till i veckan för att hjälpa så många som möjligt och
fler kan få möjlighet att komma. Önskemålet är att flytta ihop
familjecentralen med vårdcentralen för att kunna vara så
fullständig som möjligt då alla (mödrahälsovård barnhälsovård,
öppen förskola och socialtjänst) måste vara under samma tak för att
vara en fullständig familjecentral.
Dagverksamhet för äldre
Olika aktiviteter för äldre så de kan träffa varandra och göra olika
roliga saker tillsammans och slippa vara ensamma.
Ökad kvalité på kompetensutveckling för personal
Öka kvalitén på de utbildningar som kommunens personal åker på
istället för fler tillfällen.
Förebyggande av missbruk
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Förebygg missbruk i tidiga åldrar. Samla klasserna och prata om
ämnet och anordna föreläsningar och temadagar.
Arbetsmarknad
Få ut många på arbetsmarknaden och gör samhället attraktivt så att
många vill flytta hit. Hjälper till att nå visionen.
Marknadsföring
Marknadsför kommunens fördelar, bra skolor, många arbeten mm.
Busskort
När man börjar gymnasiet så kommer folk från olika kommuner. Har
man grupparbete eller liknande åker man ofta hem till varandra och
pluggar och ibland måste man åka till en annan kommun vilket
fungerar men man kommer inte hem. Ska man till t ex tandläkaren i
Alingsås, så kan man ta sig dit men inte tillbaka till skolan. Så det
skulle vara smidigare om man gjorde så att de elever som redan åker
buss får flerkommunskort.
Bättre resultat
Spara en summa pengar/år att använda till kostnader som tillkommer
en gång eller betala av lån kommunen tagit. Anledningen till att vi
behöver ett bättre resultat är att vi behöver bygga om Vårbergskolan.
Eftersom kostnaden för ny skola betalas vid ett tillfälle behövs ett
bättre resultat för att kunna betala tillbaka det eventuella lånet som
tas för att bygga skolan.

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

4 240 tkr

Integration

500 tkr

Ökad trygghet

200 tkr

Fritidsgård

400 tkr

Familjecentral

250 tkr

Dagverksamhet för äldre

500 tkr

Kompetensutveckling för personal

400 tkr

Förebyggande av missbruk

400 tkr
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Arbetsmarknad

300 tkr

Marknadsförning

300 tkr

Busskort

780 tkr

Bättre resultat

1 730 tkr

Elin Carlsson, Amanda Jansson, Amanda Larsson, Makhol Younes, Felicia
Ödlund
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