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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
Vi vill att barnen i kommunen ska ha tillgång till specialpedagoger för
att kunna lyckas bättre med de mål som finns trots speciella behov.
Alla ska känna att de får den hjälp de behöver. Enligt kommunens
nya vision ska Vårgårda öka sin befolkningsmängd och med hjälp av
en bra och stabil grundskola kommer fler barnfamiljer vilja flytta hit
vilket kommer göra att Vårgårda tar steg i rätt riktning mot visionen.
Hemtjänst
Vi vill att de äldre i kommunen ska stanna kvar och att de känner att
de får den hjälp hemma som de behöver. Vi vill ha ett gott rykte med
bra äldreomsorg och hemtjänst där även de äldre känner sig sedda
och behövda.
Förbereda tomter
Familjer som flyttar hit ska få chansen att bygga sig ett eget hus så
lätt som möjligt, på en redan förberedd tomt. För att fler ska flytta hit
krävs det att det finns marker där folk kan bygga sina hus och sedan
bosätta sig och därmed få en större befolkningsmängd i Vårgårda
kommun.
SÄBO
Om de äldre får en stund extra i veckan med aktiviteter tillsammans
med personal på rummet kommer de trivas bättre i kommunens
SÄBO. Många känner behov av extra hjälp i vardagen eller bara
någon att samtala, spela ett spel eller pussla med.
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Företag, förbereda tomter
En stor punkt i den nya visionen är ett konkurrenskraftigt näringsliv.
För att vi ska kunna uppnå denna punkt krävs det att vi blir en
ledande företagskommun. Det ska vara enkelt för privatpersoner att
starta ett nytt, eget och framgångsrikt företag.
Marknadsföring
För att fler människor ska upptäcka Vårgårda och tycka att stället är
en attraktiv plats krävs ett gott rykte och det får vi genom
marknadsföring.
Miljöutveckling
Vi vet att man vill bo i en kommun som är miljömedveten. Man ska
känna att miljön i samhället är så ren som möjligt. Detta sprider
också ett gott rykte om vår kommun.
Skolmaten
För att ungdomar i kommunen ska kunna prestera så bra som möjligt
i skolan krävs bra skolmat. Om man inte får i sig ett bra mål mat i
skolan blir dagen mycket jobbigare. Många idag slarvar med maten
för att det inte är något som de tycker om och detta försämrar deras
resultat, koncentrationsförmåga och humör.
Integration
För att nyanlända till kommunen ska komma in i samhället så snabbt
som möjligt krävs en tydlig plan för hur de ska tas emot. Något
exempel är att man kan Vårgårda måste stå med öppna armar och ta
emot dem direkt när de anländer så de känner att de är i goda
händer.
Föreningsbidrag
Föreningarna i en kommun är viktiga för att barn och ungdomar ska
komma ut och träffa nya människor, utvecklas och få nya
erfarenheter. Att få utöva en sport eller liknande aktivitet i en tidig
ålder gör att man som vuxen kommer må bättre och kunna prestera
bättre över lag i hela livet. Vi vill lägga pengar på föreningsbidrag för
att fler ska få möjlighet att vara delaktiga i någon form av
fritidsaktivitet. Man ska inte behöva avstå det p g a begränsade
resurser. Vi vill även att de föreningar som finns ska kunna utvecklas
genom att få en bättre standard och växa i kommunen.
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Musikskola
Fler barn ska få möjlighet att uttrycka sig musikaliskt och kreativt och
inte heller här ska familjens ekonomiska tillgångar sätta gränser. Vi
vill att avgiften för att få vara med i musikskolan ska halveras.
Gymnasieresor
Många ungdomar i Vårgårda väljer idag ofta andra gymnasieskolor
framför Sundlergymnasiet. För att skolan ska framstå som mer
attraktiv behöver skolan visa sitt intresse för omvärlden. Resor är
något som skulle få fler ungdomar att öppna upp ögonen för skolan.
Underhåll
Kommunen behöver fräschas upp både in- och utvändigt. Istället för
att göra stora renoveringar, allt på samma gång, kan man göra
mindre arbeten på inte lika stora ytor så att de arbetande på
platserna inte tar så stor skada av ”renoveringen”.
Familjecentral
Om en familj känner behov av stöd ska den känna att en
familjecentral finns nära till hands med bra öppettider. Platsen ska
vara ett ställe där familjer kan komma och prata ut och ta tag i sina
problem.
Högstadiet, läromedel
Av egna erfarenheter vet vi att högstadiet är i behov av nya böcker
och dylikt. Eleven ska kunna få en egen bok som hen får ha i sitt
skåp istället för utskrivna papper, låneböcker från klassrummet eller
delade böcker.
Öka tryggheten
I Vårgårda kommun ska man känna sig trygg överallt, dygnet runt.
Man kan tolka trygghet på olika sätt och något exempel skulle vara
att sätta ut fler gatlyktor på mörka platser eller ha betalda nattvakter
som kollar till läget om nätterna på helger.
Dagverksamhet för äldre
De äldre behöver komma ut och träffa nya människor, skaffa en
gemenskap och samtidigt göra något roligt. Att det finns aktiviteter
även för äldre är viktigt för att de äldre ska känna trygghet.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio
miljonerna i ökat statsbidrag.
Grundskola
Förbereda tomter
Hemtjänst
SÄBO
Företag, förbereda tomter
Marknadsföring
Miljöutveckling
Skolmaten
Integration
Föreningsbidrag
Musikskola
Gymnasieresor
Underhåll
Familjecentral
Högstadiet, läromedel
Öka tryggheten
Dagverksamhet för äldre

2 000 000 kr
1 100 000 kr
1 000 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
550 000 kr
500 000 kr
400 000 kr
320 000 kr
300 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
230 000 kr
200 000 kr
200 000 kr

Hilda Ahlgren
Soliana Andebrahan
Cornelia Hallenbert
Jennifer Larsson
Elin Ohlén

Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  Hemsida: www.vargarda.se

