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Beslutssatser  

Förslag till beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar Liberalernas förslag till budget 2018 och  

flerårsplan 2019-2020 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2018 till oförändrat 21.60 

kronor per skattekrona 

3. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till totalt 250 miljoner kronor under år 

2018 

4. Finansiella mål för Kumla kommun fastställs till 2 % 

5. Samhällsbyggnadsnämnden ges rätt att använda medel från fastighetsförsäljningar 

till nya fastighetsförvärv inom den beloppsram som framgår av nämndens reglemente 

(för närvarande 50 prisbasbelopp per gång)  

6. VA-avgiften höjs med 3 % årligen under hela planperioden 

 

  



Liberalernas vision för Kumla – social trygghet och personlig frihet 

Liberalerna Kumla står för en politik som handlar om social trygghet och individuell frihet. 

Alla människor ska känna en grundläggande trygghet i vardagen samtidigt som de inte blir 

detaljstyrda i sina liv. När vi lägger förslag som handlar om att fler ska få jobba och kunna 

försörja sig själva, en riktigt bra skola, rätten till assistans för människor med 

funktionsnedsättning eller utökad valfrihet så handlar det alltid om att försvara varje människas 

frihet att forma sitt eget liv.  

Kumlas ekonomiska situation är relativt god just nu, vilket främst beror på den skattehöjning 

som genomfördes inför 2017 och nuvarande högkonjunktur. Detta skapar förutsättningar för att 

göra tillskott i driftsbudgeten och samtidigt uppnå årliga ekonomiska resultat som gör att vi kan 

finansiera delar av kommande investeringar med egna medel. Däremot är det viktigt att inte 

blunda för den höga låneskulden där Kumla som kommunkoncern nu har den högsta skulden 

per invånare i Sverige. Vi ska också beakta att när ekonomin återgår till normal konjunktur 

kommer sysselsättningsökningen inte vara tillräcklig för att klara behovsökningar eller 

kostnadsökningar utöver det som följer av befolkningsutvecklingen. Därför är det viktigt att 

redan nu undersöka hur effektiviseringar kan göras i våra verksamheter. 

Allting börjar med en bra skola. Utbildning är det enskilt viktigaste verktyget för en individ 

att göra en ”klassresa”. Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att utifrån sin egen kraft, förmåga 

och vilja förverkliga sina livsmål och nå sina drömmar. Vår uppgift är att skapa förutsättningar 

för detta. Därför förstärker vi nämnden för livslångt lärande med drygt 9,7 miljoner kronor år 

2018, varav 4,3 miljoner kronor går till satsningar på att utöka personal- och chefstätheten i för- 

och grundskola, löneförstärkning för arbetslagsledare, mer resurser till barn i behov av särskilt 

stöd och kompetensutveckling för lärarna inom IT. 

Ledorden för Liberalernas vision för omsorgen i Kumla är självbestämmande och livskvalitet. 

Det handlar om att man ska fortsätta ha makten över sitt eget liv även när man bli äldre och 

behöver hjälp i sin vardag. När äldre får sätta sin egen prägel på sin omsorg kommer 

livskvaliteten att höjas. En lika viktig frihetsfråga är att äldre ska kunna känna trygghet i att de 

erbjuds en god omvårdnad när de behöver den.  

 

Därför fortsätter vi att lägga förslag för att öka valfriheten för äldre och förstärker också 

socialnämnden med totalt 6 miljoner kronor under 2018. Detta för att möta de ökade behoven 

inom bland annat hemtjänsten, personlig assistans och biståndshandläggning. Vi tar även höjd 

för kostnader som kan komma under planperioden till följd av att statsbidrag försvinner. 

Slutligen förstärker vi också successivt personaltätheten inom gruppbostäder och daglig 

verksamhet (LSS) under hela planperioden för att förbättra arbetsmiljön för personalen och höja 

kvalitén på verksamheten.  

 

Vår vision är ett långsiktigt hållbart Kumla där både barn, 

vuxna och äldre kan utvecklas utifrån sina förmågor och nå 

sina drömmar. Ett Kumla där är vård, skola och omsorg står i 

fokus och levereras med hög kvalitet. Ett Kumla där 

valfriheten och självbestämmandet växer, och där livskvalitet 

är en självklarhet för alla.  
 

Christian Lahesalu 

Oppositionsråd och gruppledare för Liberalerna Kumla 



Ekonomisk sammanställning 
 

Resultaträkning (tkr)   2018 2019 2020 

Verksamhetens nettokostnader - 1 149 909   - 1 198 430 -1 236 383   

Avskrivningar - 66 703     - 68 247  - 70 642    

Effektiviseringar + minskad 

politisk tid 

     5 905              6142     

Summa verksamheternas 

nettokostnader 

- 1 216 612     

 

- 1 260 772     

 

-1 300 883     

 

Skatteintäkter 955 192    988 758 1 026 330     

Statsbidrag och utjämning 294 823  299 043    301 874     

Finansiella intäkter 9 200 9 200 9 200 

Finansiella kostnader - 5 578  - 5 950 - 6 066 

Årets resultat grundbudget       37 025           30 279          30 455     
Resultatmål                                    3 % 2,4 % 2,3 % 

Grundläggande förutsättningar i Liberalernas budget 
 Finansiellt mål om minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 

 Amorteringskrav för kommunala bolag  

 Effektiviseringskrav KS, SBN, MHN och KOF 1 % från och med 2019 (ca 2,5 mkr) 

 Effektiviseringskrav NLL 0,5 % från och med 2019 (ca 2,9 mkr) 

 Minskad kostnad för politisk tid från och med 2019 (500 tkr) 

 

Verksamhetsförändringar exkl. 

effektiviseringskrav (tkr) 

2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen, inkl. IT 1 200 1 200 1 200 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - 7115 - 7115 - 7 115 

Myndighetsnämnd  0 0 0 

Kultur- och fritidsnämnd 0 0 0 

Nämnd för livslångt lärande  9 758 12 956 12 886 

Socialnämnd 6 000 13 350 16 700 

Summa 

verksamhetsförändringar                            

9 843 20 391 23 671 

 

 

Investeringar (tkr) 2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen inkl. IT 4500 8500 8500 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 79 623 37 769 28 030 

Kultur- och fritidsnämnd 3 550 3 515 5 300 

Nämnd för livslångt lärande  3 900 14 500 61 900 

Socialnämnd 28 400 44 400 1 400 

Summa investeringar                                119 973 108 684 105 130 
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1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är den nämnd som bereder ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, som i 

sin tur är kommunens högsta beslutande organ. Sanningen är dock att många av de beslut som fattas 

inom kommunen tas i nämnderna. Kommunstyrelsen har exempelvis arbetsgivaransvaret för 

kommunens anställda och ansvaret att sköta kommunens ekonomiska förvaltning. Man har också ett 

uppsiktsansvar över nämnderna och de kommunala bolagen.  

Våra satsningar och prioriteringar i investerings- 

budgeten för kommunstyrelsen finner ni i vårt  

ekonomiska dokument. Nedan redovisas våra  

förstärkningar till driftsbudgeten. 

 

Driftsbudget 

(i tkr) 

2017 2018 2019 

 

Administrativ resurs, 

juridik mm 
400 400 400 

IT Drift 800 800 800 

Summa 1200 1200 1200 

1.1 Kommunövergripande 

1.1.1 Trygghet 
Den upplevda tryggheten har försämrats de senaste åren. Särskilt kvinnor känner sig otrygga, och bland 

ungdomar efterfrågas ofta mer vuxennärvaro i utemiljön. Kumla kommun har tillsammans med Polisen 

arbetat fram ett så kallat medborgarlöfte där båda parter åtar sig vissa saker för att bland annat öka 

tryggheten i kommunen. Under 2017 undertecknades ett nytt avtal och en handlingsplan har tagits fram. 

Liberalerna ser positivt på medborgarlöftet och den handlingsplan som är framtagen och det är viktigt 

att den nu också efterlevs. Däremot behöver mer göras. Liberalerna vill därför att Kumla undersöker 

möjligheten att inrätta ett antal tjänster som kommunala trygghetsvakter som ett komplement till den 

polisiära närvaron.  

Ingen förtroendevald ska behöva utsättas för hat, hot eller våld i samband med att de utför uppdrag i 

demokratins tjänst. Trots att det jämförelsevis är relativt säkert att vara politiskt aktiv i Sverige 

förekommer hat, hot och våld mot förtroendevalda som ett återkommande problem. Kumla kommun 

måste aktivt motverka och förebygga hat och hot mot förtroendevalda, i synnerhet när vi nu närmar oss 

ett valår eftersom statistiken visar att problemet ökar just under valåret.  

SKL, Sveriges kommuner och landsting, påtalar risken för normförskjutning om ingenting görs. De 

menar även att vi måste göra upp med gamla föreställningar och attityder om att politiker ska tåla 

allehanda former av hot och trakasserier. Annars finns en överhängande risk att förtroendevalda inte 

tillåter sig själva att gå in i frågor som de vet kan leda till hotfulla situationer. I förlängningen kan det 

leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag.  

Liberalerna föreslår därför att  

Kommundirektören ger beredskapssamordnaren i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hot och våld 

mot förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att inom befintlig ram inrätta ett 

antal tjänster som kommunala trygghetsvakter 
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1.1.2 Barnkonsekvensanalys i beslut 
Både FN:s barnrättskommitté och Sveriges regering rekommenderar barnkonsekvensanalyser vid alla 

beslut som rör barn. En barnkonsekvensanalys ska göras för att utveckla barnperspektivet i kommunens 

processer, tillämpa och säkerställa barnets rättigheter och genom det förbättra beslutsunderlaget. 

Modeller för barnkonsekvensanalyser finns framtagna av exempelvis Barnombudsmannen. För att 

stärka barnrättsperspektivet menar vi att Kumla kommun ska utarbeta rutiner för barnkonsekvensanalys 

i alla beslutsprocesser som rör barn.  

1.1.3 Mer kommunövergripande samarbete 
Ett sätt att arbeta mer kostnadseffektivt i en kommun av Kumlas storlek är att samarbeta med andra 

kommuner. Kumla har idag mycket samarbete med såväl sydnärkekommunerna som Örebro. Goda 

exempel på detta är lönenämnden, folkhälsosamarbetet samt den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård, tolk- och översättarservice.  

Det finns också andra områden där vi kan samarbeta mer, framförallt på sådana områden där det krävs 

särskilda kompetenser. Några exempel som kan nämnas är juridik och bygglovshantering. Mindre 

kommuner har sällan ekonomi att erbjuda heltidstjänster på dessa positioner, samtidigt som vi nu ser att 

heltid är en förutsättning för att kunna rekrytera personer med rätt kompetens. Därför menar vi att det 

är en god idé att ständigt undersöka nya områden där vi kan samverka.  

Det finns idag ett behov av att utöka den juridiska kompetensen inom den egna organisationen. För detta 

avsätts 400 tkr. Här finns också möjlighet att sälja tjänster till andra kommuner.  

Liberalerna föreslår därför att 

400 tkr avsätts i driftsbudgeten för utökning av juridisk kompetens på kommunledningskontoret  

kommundirektören får i uppdrag att undersöka inom vilka ytterligare områden Kumla kommun kan 

samverka med andra kommuner inom vårt geografiska närområde 

 

1.2 Ekonomi  
Sveriges kommuner och landsting står inför 

enorma utmaningar. Det handlar dels om 

kompetens-försörjning men i allra högsta grad 

också om ekonomi. Skatteintäkterna växer 

inte lika snabbt som verksamheterna kräver 

och så har det sett ut i många år. Kommunens 

utökade åtaganden måste i större grad matcha 

de inkomster som nya kommuninvånare 

genererar.  

Idag har kommunen ett resultatkrav av 

skatteintäkter på 1,5 procent för att uppnå en god 

ekonomisk hushållning. Utifrån det investeringsbehov och de ökade driftskostnader vi ser i framtiden 

är det nödvändigt att målet höjs till minst 2 % för att öka förutsättningarna för en god kommunal 

ekonomi på lång sikt.  

En viktig förutsättning för att kommunen ska klara av att finansiera en förändrad och ökande efterfrågan 

av våra kommunala tjänster är att den bedrivs så effektivt som möjligt. För att kommunens ekonomi ska 

vara hållbar på lång sikt måste effektiviseringar av verksamheterna göras löpande. Politiken måste vara 

modig och tydligt utmana verksamheterna att leta efter luft i systemet.  
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Av den anledningen lägger Liberalerna ett effektiviseringskrav om 1 procentenhet av verksamheternas 

nettokostnader på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden. Nämnd för livslångt lärande åläggs ett effektiviseringskrav på 0,5 procentenheter. 

Däremot anser vi att utrymmet för effektiviseringar inom socialnämnden är så pass begränsat att det inte 

är möjligt att genomföra detta under nuvarande planperiod, varför dessa inte åläggs något krav. Det är 

också svårt att åstadkomma stora effekter på kort tid, varför vårt krav för resterande nämnder införlivas 

först år 2019. Det ger nämnderna tid att se över sin organisation och arbeta fram en plan för vilka 

effektiviseringsåtgärder som ska vidtas. 

Effektivitetsåtgärderna ska i första hand riktas mot sänkta lokalkostnader genom ett effektivare 

lokalanvändande, central administration och sådan verksamhet som inte är direkt kopplat till 

undervisning eller omsorgstagande. Framförallt måste kopplingen mellan kvalitet, resultat och ekonomi 

bli tydligare så att vi säkerställer att vi både gör rätt saker för pengarna och gör saker rätt. 

Runt om i kommunsverige finns det många exempel på effektiva och förnuftiga arbetssätt. Det är dock 

inte självklart att det som fungerar bra i en organisation, kommer att fungera lika bra i en annan. Det är 

många pusselbitar som ska falla på plats för att något ska fungera bra, men vi måste bli bättre på att 

inspireras av och ta efter goda exempel. 

Liberalerna föreslår därför att  

Det ekonomiska resultatkravet för Kumla kommun från och med 2018 ska vara minst 2 % 

1.2.1 Nollbasbudgetering 
Kumla kommuns budgetprocess utgår i stort sett helt och hållet från tidigare års budgetar. Vissa 

ändringar görs och ofta läggs resurser till på de håll där behoven är som störst. Det innebär i princip att 

pengar hela tiden läggs ovanpå tidigare ram, vilket gör att ramen bara fortsätter att öka.  

Ett sätt att åtstadkomma kostnadsminskningar är att göra en så kallad nollbasbudgetering. Det innebär, 

enkelt uttryckt, att man börjar om från noll. En sådan modell kräver avsevärt mer arbete från såväl 

politiker som tjänstepersoner då verksamheternas faktiska kostnader, behov och intäkter måste 

genomlysas i betydligt större utsträckning än idag. Det innebär dock en stor möjlighet att verkligen på 

djupet granska vår egen verksamhet och en chans att följa upp vilka effekter våra satsningar får.  

För att undersöka vilka effekter, positiva och negativa, ett budgetarbete med nollbasbudgetering skulle 

få vill vi se ett försök göras på någon av kommunens förvaltningar. Om resultatet bedöms som effektivt 

kan hanteringen föras vidare till fler förvaltningar nästkommande år. Då arbetet är relativt 

resurskrävande ser vi även att man kan ta en förvaltning åt gången, vartannat år, så att man över en 

tioårsperiod hinner gå igenom varje förvaltning från grunden. Målet är att vi i kommande mål och medel-

processer kan omvärdera om vi gör rätt saker – inte bara om vi gör saker rätt. 

Liberalerna föreslår därför att 

Till 2018 års mål och medel-process prova att tillämpa nollbasbudgetering eller annat likvärdigt 

arbetssätt inom en förvaltning och därefter utvärdera effekterna av processen   

1.2.2 Ekonomisk styrning av verk och kommunfastigheter  
Politikens roll i den kommunala styrningen ska vara att fastställa vad som skall uppnås och inom vilka 

ramar detta ska göras. Renhållningsverk, VA-verk och kommunfastigheter är tre högspecialiserade 

verksamheter. Det är inte rimligt att politikerna fattar detaljerade beslut om exempelvis vilka 

investeringar som ska göras, så länge det sker inom givna ekonomiska ramar och målen med 

verksamheterna uppnås. Dessa verksamheter ska självständigt styra sina investeringar. När dessa 

satsningar däremot innebär förändrade ekonomiska ramar eller förändrad verksamhet så som om- och 

utbyggnader på fastigheter eller förändrad taxa ska det finnas politiska beslut som grund. 
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1.3 Kommunala bolag 
Kommunala bolag är ett bra verktyg för att kommunen ska kunna fullgöra sina olika åtaganden. Det är 

viktigt att bolagen inte ägnar sig åt sådan verksamhet som inte ligger inom ramen för den kommunala 

kompetensen eller som på ett otillbörligt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Kommunala 

bolag ska inte heller agera på riskfyllda marknader, eftersom de finansieras av skattemedel. De 

kommunala bolag som kan anses motiverade ska konkurrera med det övriga näringslivet på jämlika 

villkor och använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt och smart sätt.  

1.3.1 Amorteringskrav för kommunala bolag  
Kommunkoncernens totala låneskuld fortsätter att växa. Nuvarande koncernskuld placerar oss som den 

högst belånade kommunkoncernen i Sverige. Det är framför allt kommunens två fastighetsbolag som 

står för skulderna. Som säkerhet för lånen finns således en mängd fastigheter som ofta har ett högre 

värde än det bokförda. Vi är en kommun som växer vilket innebär att vi kommer behöva fortsätta 

använda våra bolag för att bygga både bostäder och fastigheter för företagsetablering och kommunal 

verksamhet. Liberalerna anser därför att det nu är dags för kommunens bolag att börja betala av på sina 

skulder för att frigöra utrymme för nya satsningar och säkra framtiden.  

Liberalerna föreslår därför att 

kommunfullmäktige beslutar om införande av krav på amortering för ovanstående bolag  

1.3.2 Sälj bolag och delar av fastighetsbestånd 

Liberalerna har konsekvent motsatt sig flera av de bolag som Kumla kommun bildat de senaste åren. Vi 

anser inte att dessa faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Den höga skuldsättningen inom 

kommunkoncernen är ytterligare ett skäl till varför Kumla kommun inte ska ge sig in i riskprojekt som 

belastar vår kommunala ekonomi.  

Som tidigare nämnts är den största orsaken till kommunkoncernens stora borgensåtagande våra 

fastighetsbolag. För att förbättra bolagens likviditet bör bolagen fortsätta sälja av delar av sitt bostad- 

och fastighetsbestånd. På så vis minskar vi behovet av ytterligare borgensåtaganden för kommunens 

räkning.  

Liberalerna föreslår därför att 

Kumla kommun ser över möjligheten och verkställer en försäljning av våra andelar i Kumbro Utveckling 

AB och dess tre dotterbolag Kumbro Vind AB, Kumbro Stadsnät AB och Biogasbolaget Mellansverige 

AB 

Kumla kommun ser över möjligheten och verkställer en försäljning av våra andelar i Örebro flygplats 

och Scantec AB 

kommunfullmäktige uppmanar Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB att intensifiera arbetet 

med att sälja av delar av sitt bestånd 

1.3.3 Bygg billigare, smartare och enklare  
Det råder brist på hyreslägenheter i Kumla och särskilt 

stor är bristen på små lägenheter. Målgruppen för dessa 

är framför allt unga som vill flytta hemifrån eller äldre 

som vill gå ned i bostadsstorlek. Det är dock, för dessa 

grupper, viktigt att hyran hålls så låg som möjligt för 

att de ska ha råd att bo där. Idag har nyproducerade 

hyreslägenheter ofta en mycket hög hyra eftersom de är 

dyra att producera. 

Vi behöver bygga smartare, billigare och enklare. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) har 

tagit fram konceptet Kombohus. Det är en serie nyckelfärdiga flerbostadshus som säljs till ett fast pris, 
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billigare än marknadspris, genom ramavtal. Husen håller, trots det lägre priset, god kvalitet och är 

lågenergihus. Kombohus är således ett ypperligt exempel på hur man kan bygga just smartare, billigare 

och enklare.  

1.3.4 Internhyror 

Lokalkostnaderna är, efter personalkostnaderna, den största utgiftsposten för kommunen. 

Lokalkostnaderna för kommunens verksamheter är högre än i många andra kommuner, vilket ställer 

högre krav på att vi använder lokalerna på ett effektivt sätt. Syftet med internhyror är just att göra 

verksamheterna mer medvetna om hur lokalerna används och om det finns sätt att effektivisera 

användandet. Flera skolor, förskolor och äldreboenden är slitna på grund av eftersatt underhåll. 

Hyrestagarna har rätt att ställa krav på underhåll och om så inte sker ska de också ha möjlighet att 

förhandla ner internhyran. Här kan våra verksamheter bli bättre på att ställa hårdare krav. 

1.4 Attraktiv arbetsgivare  
Kumla har som vision att vi ska bli ”liiite bättre”. Vår kanske viktigaste uppgift för att nå den visionen 

är att bli en lite bättre arbetsgivare för våra medarbetare. Det handlar om rättvisa löner, bra arbetsvillkor, 

karriärmöjligheter, känslan av att kunna påverka sin vardagliga arbetssituation och att bli uppskattad 

som medarbetare.  

1.4.1 Premiera handledarskap 
Att åta sig uppdraget som handledare är ofta ett utvecklande men också betungande uppdrag för en 

medarbetare inom exempelvis skolan eller omsorgen. Inte sällan får handledaren dubbelarbeta eftersom 

den både måste handleda och genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Duktiga handledare är dock 

avgörande för att snabbt få nya medarbetare fullt produktiva i våra verksamheter. I arbetet med att få 

fram fler handledare och mentorer ska äldre medarbetares kompetens tillvaratas. Förvaltningen för 

livslångt lärande och socialförvaltningen ska därför ta fram en strategi för hur kommunen bättre kan 

premiera de medarbetare som åtar sig ett handledarskapsuppdrag. 

Liberalerna föreslår därför att 

berörda förvaltningschefer får i uppdrag att ta fram en strategi för att bättre premiera medarbetare som 

åtar sig att vara handledare 

1.5 Demokrati och insyn 
Liberalerna har de senaste åren lagt flera motioner för att öka insynen och öppenheten i Kumla kommun. 

Vi har föreslagit att öppna nämndernas sammanträden för allmänheten i den mån som lagstiftningen 

tillåter. Vi har också föreslagit att införa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, där invånare 

har möjlighet att ställa frågor till oss politiker i den högsta beslutande församlingen. Därutöver finns 

förslag om e-petitioner och tydligare protokoll. Vi har också lagt reservationer eller skrivelser i de 

ärenden där vi ansett att insynen i den offentliga verksamheten, eller sådan verksamhet som finansieras 

av det offentliga, begränsats. Vi kommer att fortsätta stå upp för insyn och transparens och driva på för 

att göra Kumla till en öppnare kommun.  

1.5.1 Medborgarförslag 

Medborgarförslag är en form för demokratisk påverkan som riktar sig till medborgarna. Genom 

medborgarförslag kan Kumlaborna själva lägga fram förslag på förbättringar i kommunen. 

Medborgarförslag kan liknas med motioner som är det verktyg som oppositionen har för att föra fram 

förslag. Idag besvaras dessa frågor av den nämnd inom vilket förslaget faller inom. Vi anser att 

medborgarförslag, i likhet med motioner, ska besvaras av den högsta beslutande församlingen, 

kommunfullmäktige.  

Medborgarförslag är, än så länge, Kumlabornas enda väg för direktdemokrati. Då är det ett problem att 

flertalet medborgarförslag fått ligga obesvarade under en alltför lång tid. Enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska medborgarförslag besvaras inom ett år från det att förlaget har väckts. Denna bortre 

tidsgräns ska i betydligt större utsträckning än idag hållas om inte särskilda skäl föreligger.   
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Liberalerna föreslår därför att 

medborgarförslag från och med år 2018 ska besvaras av  

kommunfullmäktige 

den egna ambitionen om att medborgarförslag skall besvaras 

inom ett år från dess inkommande ska efterlevas 

 

1.5.2 Bifall, avslag och anses besvarad  
När motioner behandlas används bifall för att säga ja till förslaget och avslag för att säga nej. I det fall 

svaret varken kan bli ja eller nej anses motionen besvarad. Det finns ingen i lag angiven definition för 

när de olika alternativen ska användas. Däremot är det vanligt att termen ”anses besvarad” används när 

ett arbete redan är initierat eller genomfört.  

Användandet av ”anses besvarad” sträcker sig i dock betydligt längre än så i Kumla och används för att 

besvara i stort sett alla motioner som läggs. Det skapar en otydlighet gentemot Kumlaborna om var 

politiken faktiskt står i olika frågor. I grunden handlar detta om transparens och tydlighet gentemot 

medborgarna att faktiskt ge klara besked om vad man tycker om olika politiska förslag. Liberalerna 

anser därför att definitionerna av dessa termer bör förtydligas i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

1.5.3 Politisk tid och uppdragens innehåll 

Det politiska landskapet i Sverige har förändrats. Kommunfullmäktige består idag av åtta partier och 

sex av partierna finns i opposition. Enligt nuvarande arvodesregler tilldelas oppositionen endast ett 

heltidsråd som inte går att dela mellan flera personer. Vi kan konstatera att eftersom förutsättningarna 

för oppositionens arbete ser annorlunda ut måste också arvodesreglementet och hur vi fördelar politisk 

tid mellan oppositionspartiernas företrädare se annorlunda ut i framtiden.  

Arvodesreglerna är också dåligt uppdaterade och innehåller gamla begrepp som skapar en otydlighet 

kring vad de olika uppdragen innebär. Vi anser också att uppdrag i nämnder och bolag som genererar 

månadsarvode för ledamöterna från och med nästa mandatperiod ska vara förknippade med närvaroplikt, 

vilket exempelvis kan innebära att om en ledamot vid upprepade tillfällen inte deltar på sammanträdena 

ska arvodet minskas eller helt dras in till dess att ledamoten åter kan närvara.  

Som vi tidigare aviserat står kommunen inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. 

Behoven inom framförallt skola, vård och omsorg på både drifts- och investeringssidan gör att vi måste 

prioritera alla kostnader hårt. Kumla kommun är idag mycket generösa med politisk tid. Det är rimligt 

att också politiken får stå för en del av de kostnadsminskningar kommunen behöver göra.  

Vi vill därför minska kostnaderna för politisk tid. Minskningen bör givetvis vara jämt fördelad över 

majoritet och opposition, men mer exakt hur denna minskning ska ske bör diskuteras fram mellan 

partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Däremot bör arvodesnivåerna för 

mötesarvoden vara oförändrade då dessa inte är lika generösa som de flesta hel- och deltidsarvodena.  

Liberalerna föreslår därför att  

till den nya mandatperioden 2019 minska kostnaden för politisk tid med totalt 500 tkr 

en uppdatering av uppdragsbeskrivningen genomförs inför nästa mandatperiod för samtliga politiska 

uppdrag i nämnder och styrelser 

1.6 IT 
IT är ett viktigt område för en kommun med höga ambitioner att växa. Digitaliseringens möjligheter 

tycks i det närmaste oändliga och kommer, om den används på bästa sätt, att resultera i stora kvalitets- 

och effektiviseringsförbättringar för många delar av den kommunala verksamheten.  
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I en tid då allt fler använder sig av e-tjänster och Internet för att söka information måste vi ha en bra IT-

miljö. Det finns förväntningar bland medborgarna att man numer ska kunna uträtta många ärenden via 

nätet. En väl utbyggd IT-miljö ökar därför tillgängligheten till kommunen för medborgarna. IT utgör 

idag också en grundläggande funktion i våra verksamheter, vilket gör oss beroende av att systemen 

fungerar väl.  

Liberalerna avsätter, i likhet med majoriteten, totalt 800 tkr per år till driftsbudgeten för hela 

planperioden. Vi avsätter även 500 tkr i nämnden för livslångt lärandes driftsbudget för 2018 i syfte att 

kompetensutveckla lärarna i att undervisa med datorn som pedagogiskt redskap. Denna redovisas i 

kapitel 2.  

1.7 Näringsliv och arbetsmarknad 
En välfungerande arbetsmarknad och ett blomstrande lokalt näringsliv är viktiga förutsättningar för en 

kommun att kunna växa. Genom att fler människor kommer i arbete så ökar våra skatteintäkter, som i 

sin tur är det som finansierar vår gemensamma välfärd.  

1.7.1 Inte konkurrera med näringslivet 
Kumla kommuns verksamheter ska så långt som möjligt inte konkurrera med det privata näringslivet. 

Vi ska i första hand skapa förutsättningar för människor att etablera verksamheter här. Det gör vi genom 

att se till att det finns lokaler att tillgå till en rimlig hyra och att det finns den infrastruktur som de olika 

företagen eller handlarna kräver för att kunna bedriva sin verksamhet. Vi behöver däremot inte vara 

utförare av densamma.  

1.7.2 Arbetsmarknad 
Målet för en liberal arbetslinje är att alla människor har rätt till 

en andra, tredje och en fjärde chans att komma tillbaka till 

arbetslivet. Arbetet är, förutom vägen till självförsörjning och 

personlig utveckling, för många också en viktig källa till socialt 

umgänge. Att människor fastnar i arbetslöshet är det svenska 

utanförskapets värsta fiende och någonting vi måste arbeta aktivt 

för att motverka.  

Vi behöver sänka trösklarna så att också personer som nyligen kommit till Sverige eller personer som 

inte klarat skolan har en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Att befinna sig på en arbetsplats är 

också bästa sättet att lära sig det svenska språket.  

Den verksamhet som idag bedrivs i Möjligheternas växthus är mycket bra och någonting vi vill fortsätta 

att utveckla. Vi tror att det kommer att behövas mer resurser inom denna verksamhet för att de som 

arbetar med verksamheten ska klara av att ge människorna ett bra mottagande. En kontinuerlig och tät 

dialog måste föras för att säkerställa att de har rätt förutsättningar för att klara av sitt uppdrag.  

1.7.3 Enkla jobb  

Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa fler enkla jobb, det vill säga arbeten som inte kräver formell 

utbildning. Behovet av servicetjänster så som måltidsvärdar, hemservicepersonal och vårdbiträden för 

att avlasta medarbetarna inom framförallt skola, vård och omsorg kan utgöra en grund för skapandet av 

dessa jobb. Kompetensväxling innebär att kommunen kan effektivisera sina verksamheter genom att 

den utbildade personalen faktiskt kan ägna sig åt det som de är utbildade till. Samtidigt skapas 

möjligheter för fler att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi behöver också få fram fler praktikplatser så 

att vi aktivt tar tillvara de kunskaper och kompetenser som finns hos de nyanlända. 

Liberalerna föreslår därför att 

Berörda förvaltningschefer får ett tydligt uppdrag att på ett systematiskt sätt arbetar med 

kompetensväxling inom sina respektive verksamheter 

Att kunna försörja sig själv 

och sin familj är vägen till ett 

självständigt och fritt liv. 
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1.7.4 Finsam 

Samordningsförbundet Sydnärke samordnar resurser från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå 

kommuner, Region Örebro Län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet bedrivs utifrån 

Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är personer som är i 

behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera parter med syfte att uppnå eller förbättra sin 

möjlighet till egen försörjning. Den verksamhet som bedrivs inom Finsam är oerhört viktig för att ge 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att återgå till sysselsättning och egen 

försörjning. Denna verksamhet ska vara fortsatt prioriterad.  

1.8 Integration och mångfald  
Kumla ska vara en blomstrande kommun för alla 

som bor här. Vi vill att människor kommer i arbete 

så att de kan försörja sig, att deras barn får 

utbildning så att de får så goda livschanser som 

möjligt och att alla får känna sig som en del av det 

svenska samhället. Att lyckas med integrationen är 

en av de viktigaste uppgifterna för politiken för en 

lång tid framöver. Att få människor att känna sig 

delaktiga i samhället är vår gemensamma uppgift.  

Det civila samhället gör varje dag en ovärderlig insats för både asylsökande och personer som fått 

uppehållstillstånd. Vi har också sett hur samhället ställer upp när läget är akut. Personer anmäler sig som 

språkvän, vill skänka saker eller ställa upp som god man. 

Vår befolkning åldras och år 2030 kommer antalet 80-åriga Kumlabor att vara över 80 % fler än idag. 

Med en lyckad integration kommer de människor som nu fått eller kommer att få uppehållstillstånd att 

vara precis det arbetskraftstillskott som vi så väl behöver. 

1.8.1 Integrationsmål i kommunens målstyrningsmodell  
Att sätta mål och följa upp dem är viktigt i alla verksamheter. Det handlar om att sätta fokus på särskilt 

viktiga frågor och säkerställa att det arbete som görs ger resultat. Att ha mål som relateras till 

integrationen är därför viktig för att kommunen ska kunna utvärdera hur integrationsarbetet faller ut.  

Därför föreslår Liberalerna att 

Kommunledningsförvaltingen får i uppdrag att till nästa mål och medel ta fram förslag på lämpligt mål 

och uppföljningsmått på integrationsområdet 

1.8.2 Öka spridningen av billiga bostäder för att minska bostadssegregationen 

Bostadssegregationen är en stor utmaning. Det handlar inte bara om att personer med utländsk bakgrund 

utgör majoriteten av de boende i ett bostadsområde, utan kanske framförallt att personer av en viss 

inkomstgrupp dominerar bostadsområdet. Det gäller även inrikes födda. De så kallade 

utanförskapsområdena präglas ofta av att de boende har både låga inkomster och lägre utbildningsnivå. 

 

Konsekvenserna av segregationen kallas ”grannskapseffekter”. Inom varje bostadsområde finns sociala 

attityder och samspel mellan människor som i förlängningen kan påverka våra invånares livschanser 

och möjligheter. Trots att området är relativt svårbeforskat går det ändå att se vissa mönster. En arbetslös 

person har exempelvis svårare att komma tillbaka i arbete om många i grannskapet också är arbetslösa. 

Problemet förstärks av att det finns ett starkt samband mellan bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, 

där arbetsgivare lätt dömer personer utifrån var de är bosatta. Därför är det viktigt att motverka 

bostadssegregationen. Ett sätt att göra detta är att öka spridningen av billiga bostäder, ett område som 

Kumla kan bli betydligt bättre på. 
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2. Skola och barnomsorg 

  
Allting börjar med en bra skola. Det är inte en slump att skolfrågan varit och fortsätter att vara en av 

Liberalernas viktigaste kärnfrågor. Utbildning är det enskilt viktigaste verktyget för en individ att kunna 

göra en ”klassresa”. Vi vill att alla människor ska ha möjlighet att utifrån sin egen kraft, förmåga och 

vilja förverkliga sina livsmål och nå sina drömmar. Det offentligas uppgift är att skapa förutsättningar 

för detta och se till att alla får en god utbildning som är anpassad utifrån varje individs enskilda 

förutsättningar. 

Vi vill att Kumlaborna ska få fler valmöjligheter på skolområdet. Idag kan man endast välja mellan 

de kommunala skolorna. Vi vill att det ska finnas fler alternativ och vi tror att konkurrens genom 

mångfald är bra. Det skulle tvinga kommunen att tänka om och hitta nya, effektiva och smarta lösningar 

och stärka den enskildes egenmakt. 

Det fria skolvalet ska utvecklas till ett aktivt skolval där alla elever och föräldrar ges möjlighet att 

välja skola. Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva välja skola. Därför vill vi ha ett fritt 

skolval. Om du föredrar en annan pedagogik för att lyckas bättre eller inte trivs ska du ha möjlighet att 

byta till en annan skola. Skolvalet bidrar till ökad pedagogisk mångfald. Därför måste skolvalet 

utvecklas ytterligare och information om skolvalet måste ges ut på flera språk än svenska. 

Fortfarande får många elever inte det stöd de har rätt till för att klara sin skolgång. Det beror på 

att vi idag har en resursfördelning som inte tar hänsyn till elevernas och skolornas behov i tillräcklig 

utsträckning. Revisionsrapporten ”Likvärdig skola” visar på stora skillnader mellan Kumlas skolor och 

att de är långt ifrån likvärdiga. Det duger inte. Det ska inte spela någon roll vilken skola du väljer att gå 

i. Alla skolor ska erbjuda en utbildning av hög kvalitet där alla elever ges möjlighet att nå målen. 

Den senaste skolrankingen visar att Kumla ligger på plats 252 av landets 290 kommuner. Det 

innebär att vi klättrat 20 placeringar sedan förra året och att utvecklingen går framåt på flera punkter 

även om vi givetvis inte kan vara nöjda med plats 252. Kumla ligger också fortfarande väldigt lågt när 

det gäller att tillgodose skolorna med resurser till undervisningen och kunskapsresultaten är långt ifrån 

godtagbara. 

Våra satsningar och prioriteringar i investeringsbudgeten för nämnden för livslångt lärande 

finner ni i vårt ekonomiska dokument. 

Nedan redovisas våra förstärkningar till driftsbudgeten. 

Driftsbudget            

(i tkr) 

2018 2019 2020 

 

Fler barn och elever 4213 4213 4213 

Ökade driftkostnader för 

Stene och Vialund 
690 690 690 

Sörby förskola drift 355 853 853 

Ökad hyra Ängen 200 200 130 

Ökad personaltäthet i 

för- och grundskolan 
2000 4000 4000 

Utökad ledningsresurs, 

för- och grundskola 
800 1500 1500 

Barn i behov av särskilt 

stöd  

500 1000 1000 

Kompetensutveckling IT  500   

Arbetslagsledare 500 500 500 

Summa                                       9 758 12 956 12 886 
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2.1 Förvaltningsövergripande 
 

Nämnden för livslångt lärande påbörjade under 2015 ett långsiktigt 

skolutvecklingsarbete som de kallar ”Kunskap i fokus”. Detta är en del 

i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att utveckla 

lärandeprocesserna inom förskolan och skolan. Målet är att nå ett högre 

värdegrunds- och kunskapsresultat. Bland annat innehåller 

kvalitetsarbetet årliga träffar mellan skolledare och presidiet för 

nämnden för livslångt lärande. Detta skapar en kontinuerlig dialog och 

en möjlighet att skapa samsyn kring de utvecklingsområden som bör 

prioriteras. Vi i Liberalerna ser gärna att arbetet med Kunskap i fokus 

får fortsätta och att det genomsyrar verksamheten på alla kommunens 

förskolor och skolor.  

Eftersom Kumla är en växande kommun med stor inflyttning bland framförallt barnfamiljer innebär det 

att också skolans budget växer. Resursfördelningsmodellen som reglerar ersättningen till skolorna 

baseras på elevantal, vilket gör att när antalet elever ökar så ökar också ersättningen. Nästa års prognos 

ger en kostnad för fler elever om drygt 4,2 mkr för hela förvaltningen. Detta är alltså rena volymökningar 

och här matchar Liberalerna därför majoritetens förslag.  

Liberalerna matchar även majoritetens förslag när det gäller ökade driftkostnader och hyreshöjningar. 

Dessa höjningar beror på utbyggnation, ändringar och renoveringar av Stene skola, Vialundskolan och 

Ängens lokaler. Även driften av Sörby förskola matchar vi med majoritetens förslag. 

2.1.1 Utökad ledningsresurs i för- och grundskola  

Ledningsresurs finns nu med som en faktor i förvaltningens resursfördelningsmodell. Den behöver dock 

utökas i och med att verksamheten växer.  Dels öppnar snart en ny förskola i Sörby och Borgens skola 

blir en egen enhet från och med hösten 2018. Resursfördelningsmodellen tar idag hänsyn till antalet 

medarbetare men behöver även ta hänsyn till antalet enheter då det är en stor faktor som påverkar 

skolledarnas arbetsmiljö. Fler enheter gör att det blir fler möten att gå på då alla enheter har egna 

arbetsplatsträffar, föräldramöten och övriga möten som skolledarna förväntas delta i. En utökning av 

ledningsresursen är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och för att skapa 

möjlighet för våra skolledare att vara närvarande pedagogiska ledare. 

Liberalerna föreslår därför att 

800 tkr avsätts år 2018 och 1500 tkr år 2019 och 2020 för utökad ledningsresurs i för- och grundskolan 

2.1.2 Utökad personaltäthet i för- och grundskolan 

Kumla har under många år legat under rikssnittet när det gäller personaltätheten i förskolan och skolan. 

Att ha en låg personaltäthet innebär inte bara en högre arbetsbelastning utan skapar också en större 

sårbarhet när delar av personalen är frånvarande. Det olyckliga är att de som i slutänden drabbas av att 

det inte finns tillräckligt med personal är barnen och eleverna. Vi behöver investera i våra pedagoger 

och elever för en bättre arbetsmiljö och en högre kvalitet.  

I förskolorna i Kumla har förvaltningen, genom riktade statsbidrag, arbetat för att minska barngrupperna 

på kommunens förskolor. Liberalerna har länge påtalat behovet av detta för att höja kvaliteten i 

förskolan. De minskade barngrupperna har dock inte inneburit någon ökad personaltäthet eftersom den 

styrs av kommunens resursfördelningsmodell. Därför behöver den utökas så att vi kan höja 

personaltätheten i förskolan och skolan. 

Liberalerna föreslår därför att 

2000 tkr avsätts i driftsbudgeten år 2018 och 4000 tkr år 2019 och 2020 för ökad personaltäthet i 

förskolan och skolan. 

Allting börjar med en 

bra skola. Kunskap är 

biljetten vidare i livet. 

Det är därför vi liberaler 

så envist kämpar för en 

riktigt bra skola. 
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2.1.3 Kompetensutveckla lärarna i digitalisering och IT-investering 1-till-1  
Liberalerna avsätter 500 tkr år 2018 för riktad kompetensutveckling för IT i skolan, istället för att som 

majoriteten enbart lägga medel på fler datorer. Enligt rapporten ”Digitaliseringen i skolan” visar 

forskning att införandet av digitala verktyg i skolan kan försämra skolornas resultat om inte de digitala 

verktygen används inom ramen för en genomtänkt pedagogik. Digitala verktyg i sig ger ingen 

förändring. Därför anser vi i Liberalerna att vi först måste ge skolorna rätt förutsättningar genom att 

förstärka kompetensen på detta område. Av det skälet förskjuter vi också investeringen av en dator per 

elev ett år framåt i tiden.  

Liberalerna föreslår därför att 

500 tkr avsätts år 2018 för att kompetensutveckla lärarna i IT som pedagogiskt verktyg  

2 600 tkr avsätts år 2019 i investeringsbudgeten för inköp av datorer, en dator per elev 

2.2 Framtiden finns i förskolan 
 

Förskolan är en viktig del i utjämnandet av 

socioekonomiska skillnader och har också ett 

kompensatoriskt uppdrag. Där får alla barn möjlighet till 

social träning, lek, gemenskap och lärande. Forskning 

visar att en förskola med god kvalitet har effekt på 

välmående och inlärning långt upp i åldrarna. Förskolan 

ska uppmuntra lärande och ge alla barn en stimulerande 

och trygg miljö. Vi vill att alla ska ha lika förutsättningar, 

att grupperna är små och att öppettiderna passar för de som 

jobbar udda tider.  

Liberalernas målsättning för förskolan är att de flesta barn efter avslutad förskola ska kunna 

läsandets grunder, eftersom grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar 

skolan. Detta är av särskild betydelse för barn med utrikes bakgrund, då deras språkutveckling 

går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Öppna förskolan är också 

en viktig resurs som ger möjlighet för barn att umgås och träna på det svenska språket.   

2.2.1 Ny förskola 
Kumla växer. Liberalerna var under 2016 med och beslutade om att bygga en ny förskola. Sörby förskola 

byggs nu upp i området Skogsgläntan och beräknas öppna under hösten 2018. Det blir en förskola med 

sex avdelningar och den uppfyller därmed våra riktlinjer för bärkraftiga enheter. Utöver öppnandet av 

Sörby förskola finns det i flerårsplanen också avsatt medel för uppförande av ytterligare en förskola år 

2020. För detta avsätter Liberalerna 40 mkr till skillnad från majoritetens 36 mkr. Detta eftersom den 

tidigare omnämnda förskolan i Skogsgläntan blev 6 mkr dyrare än de då budgeterade 36 mkr. Vi anser 

att det inte finns fog för att tro att den nya förskolan skulle bli väsentligt mycket billigare.   

Planerna pågår även för byggandet av en privat förskola i kommunen. Öppnandet av denna kommer att 

innebära en ökad valfrihet för Kumlaborna och bidra till att kommunen kan snabba på arbetet med att 

skapa fler bärkraftiga enheter inom förskolan. 

2.2.2 Utveckla e-tjänsterna för förskolan   
Både utbudet och användandet av e-tjänster ökar inom Kumla kommun. Det handlar dels om att minska 

förekomsten av parallella system och dels om att kommunens e-tjänster ska motsvara medborgarnas 

förväntningar på digital service.  Ett exempel på parallella system som används idag är vissa 

ansökningsförfaranden inom förskolan. Ansökan om plats kan göras via e-tjänst, men om ansökan gäller 

omplacering måste denna göras via pappersblankett. Informationen gällande just omplacering är också 

mycket begränsad på kommunens hemsida. Det riskerar att skapa onödigt krångel för medarbetarna och 

förvirring bland vårdnadshavarna. 

Inget är viktigare än en bra start. 

Det ger större chanser att lyckas 

senare i livet och utjämnar 

livschanser mellan barn med olika 

bakgrund. Förskolan ska erbjuda 

en trygg omsorg och är viktig för 

att stimulera barnens utveckling. 
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2.2.3 Utöka möjligheten att ställa sig i kö till 6 månader 
Idag kan vårdnadshavare ställa sina barn i kö till förskolan tidigast 4 månader innan önskat startdatum. 

Då trycket just nu är oerhört högt på våra förskolor behöver vi ge förvaltningen bättre möjligheter att 

planera. Genom att förlänga tiden mellan ansökningsdatum och önskat placeringsdatum från 4 till 6 

månader får förvaltingen information om var barnet vill gå i ett tidigare skede och längre tid på sig att 

planera. Målet ska vara att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål. 

Liberalerna föreslår därför att 

Tiden mellan ansökningsdatum och första placeringsdatum förlängs från 4 till 6 månader 

2.3 Klassresan börjar i klassrummet 
I en likvärdig skola ges alla möjlighet att lägga grunden 

för sin egen framtid. Där ställer vi positiva krav på elever 

att försöka nå så långt de kan, positiva krav på föräldrar att 

se till så att läxan blir gjord och positiva krav på läraren att 

leverera den allra bästa undervisningen. Kumlas skolor är 

inte likvärdiga. Vissa skolenheter är mycket små medan 

andra är näst intill överfulla av elever. Många skolor 

brottas med att inte kunna erbjuda tillräckligt stöd och 

vissa har svårigheter att rekrytera och behålla sina lärare. 

Det är en trend vi måste vända.  

2.3.1 Barn i behov av särskilt stöd  
I Kumla har vi idag en resursfördelningsmodell som reglerar ersättningen till skolorna. I den baseras 

bastilldelningen på elevantalet på skolan. Skolorna kan även få ytterligare tillägg, så som exempelvis 

stödtilldelning för barn i behov av särskilt stöd, småenhetstilldelning och strukturtilldelning. 

Kumla har ett antal skolor där den generella stödtilldelningen inte upplevs räcka till. Det beror på att 

även den baseras på antalet elever på skolan istället för de behov som faktiskt finns. Därför behöver 

resursfördelningen fördelas till enheterna utifrån deras särskilda förutsättningar och behov. Det kan 

exempelvis handla om behov av riktad kompetensutveckling eller handledning av personal. 

Liberalerna föreslår därför att  

Förvaltningen för livslångt lärande får i uppdrag att revidera resursfördelningsmodellen så att den 

generella stödtilldelningen tar större hänsyn till skolornas faktiska behov istället för enbart elevantal  

 

500 tkr avsätts år 2018 och 1000 tkr för resten av planperioden för att bättre möta behoven som uppstår 

på skolorna 

2.3.2 Utredning av Kumlas centrala skolor 

Som ett resultat av att fler flyttar till Kumla uppstår ett utökat behov av antalet elevplatser. Vi i 

Liberalerna har under många år föreslagit en ny F-9-skola och ser fortfarande att detta skulle vara en 

möjlig väg för att tillgodose det ökade behovet. Vi anser däremot att det först genomförs en ordentlig 

översyn av Kumlas centrala skolor för att ta ställning till fortsatt utveckling, framförallt eftersom det 

fortsatt finns ett stort tryck på dessa skolor. Det finns även sedan tidigare ett behov av att rusta och 

anpassa dessa skolor eftersom det inte gjorts på länge. 

Enligt lokalförsörjningsprogrammet är även Malmen nästa skola på tur för mer genomgripande 

renovering. Det är också en skola som har haft det kämpigt i flera år. Skolan brottas också med 

utmaningar som är kopplade till att elevsammansättningen inte är optimal ur ett integrationsperspektiv. 

Detta är något vi behöver ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. 

Liberalerna föreslår därför att 
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Den tidigare planerade utredningen av Kumlas centrala skolor genomförs år 2018  

2.3.3 Särskilt begåvade elever 
Drygt 130 barn beräknas tillhöra kategorin särskilt begåvade elever i Kumlas grundskolor. Det är 130 

barn vars begåvning riskerar tappas bort, eller som i värsta fall riskerar få sin skolgång förstörd. 

Forskning har visat att de extra begåvade barnen är en lika stor utmaning för skolorna som de som har 

det svårt i skolan. Talangen kan vara svår att upptäcka och har till och med misstolkats som 

koncentrationssvårigheter och ADHD när barnen har verkat ointresserade eller stökiga när de i själva 

verket bara varit understimulerade.  
 
Liberalerna tycker att det är varje barns rätt att få utvecklas efter sina förutsättningar. Det är därför vi så 

hårt drivit frågan om särskilt stöd till elever som av olika anledningar kan ha det svårt i skolan. Samma 

synsätt gör också att samhällets ansvar är lika stort att hjälpa de extra begåvade barnen. Att inte stimulera 

de extra begåvade barnen är också ett slöseri. Tänk så mycket dessa barn i framtiden kan bidra med 

inom forskning, näringsliv, kultur eller andra områden om deras talang får frodas. Skolverket 

presenterade för några år sedan ett stödmaterial för hur man ska upptäcka de extra begåvade barnen och 

ge dem den stimulans de förtjänar och har rätt till i skolan. 

2.3.4 Studiehandledning på modersmål 
Kumla har många elever med annat modersmål än svenska. Vi vet att studiehandledning på modersmål 

ger ökad måluppfyllelse i alla ämnen och förbättrar utvecklingen av det svenska språket. Ju mer 

integrerat man arbetar med övrig undervisning desto bättre resultat uppvisar eleverna.  

Integrationsarbetet med de många människor som nu kommit till Sverige har bara börjat. Vi måste se 

möjligheterna. Bland dessa finns välutbildade lärare som väntar på möjlighet för validering av sin 

lärarutbildning. Vi ser här en möjlighet i att låta de som är utbildade lärare arbeta i skolan med bland 

annat studiehandledning på modersmål. Tanken är att de då kan stötta elever som talar samma språk 

som de själva. Vid sidan av undervisningen ska kompletterande utbildning och validering ske.  

På detta sätt kan vi snabbt få ut de som har lärarkompetens och kompetens i modersmål på 

arbetsmarknaden, och under tiden täcka det behov vi har ute i skolorna. Vi måste ta tillvara på all den 

kompetens som kommer till Sverige och ge både elever och lärare bästa tänkbara förutsättningar för 

integration.  

2.3.5 Mer idrott och fysisk aktivitet i skolan 

Barn rör på sig allt mindre både i skolan och på fritiden. Detta har fått till följd att vi idag kan se en 

snabb ökning av fetma bland unga. Som en följd av detta kan vi se en ökad förekomst av diabetes och 

allvarliga hjärtkärlsjukdomar allt lägre ner i åldrarna. Detta leder till stort lidande för individen och 

enorma kostnader för samhället. 

Man har i studier visat på att det har stor effekt om man kan få barnen att röra på sig mer i skolan. 

Dessutom visar det stora effekter på inlärningen (försök har gjorts i Malmö kommun). Därför vill vi 

uppmuntra Kumlas skolor att på olika sätt arbeta med att få in mer fysisk aktivitetet under skoltid. Vår 

förhoppning är att alla Kumlas skolor på sikt ska ha daglig fysisk aktivitet för barnen. 

2.3.6 Skolan ska vara avgiftsfri 

Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri. Skolorna har däremot rätt att ta ut en obetydlig summa vid 

friluftsdagar och skolresor. Många gånger förutsätts föräldrarna att skicka med barnen frukt varje dag. 

Det förutsätts också att eleverna har cyklar, hjälmar, skridskor och annan utrusning, både vid 

idrottslektioner och vid utflykter. För en del familjer blir alla dessa ”små” kostnader ändå kännbara. Det 

är också viktigt att komma ihåg att det är barnen som drabbas om föräldrarna inte förmår att förse dem 

med det som efterfrågas av skolan. För oss liberaler är det självklart att om barnen behöver frukt för att 

orka skoldagen så är det kommunen som ska stå för den. Behövs det skridskor och hjälmar ska det finnas 

att låna.  
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Liberalerna har tidigare motionerat om att skolan ska vara avgiftsfri. Svaret vi fick var att Kumla har en 

mycket restriktiv hållning till insamlingar och extra utgifter relaterade till utflykter och liknande. 

Problemet är inte regelverket utan hur det efterlevs. Här krävs tydlig styrning och ledning från 

skolledarna. 

2.3.7 En hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa 
Statistik visar att barns första möte med pornografi sker genom skolans datorer. Det har också visat sig 

att endast hälften av landets kommuner har filter som spärrar sådant material. Samtidigt ökar 

problematiken kring ungas utsatthet på nätet. Detta skapar nya utmaningar som skolan måste rustas för 

att möta. Vi i Liberalerna vill därför se en elevhälsa som fångar upp barns och elevers liv på nätet, en 

elevhälsa som organiseras för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att fånga upp de barn som 

riskerar att hamna i utsatthet.  

Liberalerna vill se en elevhälsa som är rustad för att 

arbeta med suicidprevention. Elever som mår dåligt 

behöver stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion inom 

många områden och särskilt kring psykisk ohälsa. 

Elever som är trygga och mår bra presterar bättre i 

skolan – en satsning på elevhälsan förbättrar därför 

också kunskapsresultaten i skolan. 

 

2.4 Gymnasieskola, Komvux och SFI 
Den som saknar gymnasieexamen har idag mycket svårare att få jobb. Därför kan det inte nog 

understrykas hur viktigt det är att våra elever når behörighet till gymnasiet. Minst lika viktigt är det att 

vi har en gymnasieskola som kan möta alla enskilda elevers unika behov. Kumla har idag de allra flesta 

av våra gymnasieelever på olika gymnasieskolor i Örebro, på SUF i Hallsberg eller på John Norlander 

i Kumla. Under 2016 höjde SUF oaviserat sina avgifter vilket ledde till ökade interkommunala kostnader 

för Kumla. Nettokostnaden blev 4 mkr extra från 2017.  

2.4.1 John Norlander 
John Norlandergymnasiet startades i en tid när alla prognoser 

visade att elevunderlaget skulle sjunka. Trots detta valde man 

i Kumla att lämna Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) till en 

kostnad av drygt 40 miljoner kronor, för att istället starta en 

egen utbildning. 

Gymnasiet har under flera år fått mer än sin beskärda del av 

kommunens utbildningsresurser. Vi anser att de extra pengar 

som idag läggs på att hålla ett gymnasium i egen regi istället 

borde läggas på grundskolan. Det kan aldrig ses som en 

godtagbar lösning att låta elever gå nio år i grundskolan och 

ett år i förskoleklass men först i gymnasiet ge dem den hjälp 

och det stöd de behöver.  

Vi har därför tidigare föreslagit en successiv nedläggning av John Norlander genom att stoppa intaget. 

Eftersom Örebro har väsentligt lägre priser på sina utbildningar per elev vore det mer ekonomiskt 

försvarbart att låta eleverna gå där eller på SUF i Hallsberg. Samtidigt har vi sett ett ökat inflöde av 

elever till vissa av gymnasiets utbildningar. Därför ser vi inte att vår tidigare ambition om att successivt 

fasa ut JN är möjligt under denna planperiod. Dock ser vi ett behov av att effektivisera verksamheten 

genom att skapa ett utbildningscentrum som även kan inrymma Komvux och SFI. En förstudie för detta 

har genomförts och planerna finns för att etablera ett gemensamt utbildningscenter under år 2019-2020. 

Vi i Liberalerna vill dock fortsatt se ett arbete för att minska kostnaderna för Kumlas 

gymnasieverksamhet. 

Elevhälsan med sin närhet till skolan 

är viktig för att snabbt hjälpa elever 

som inte mår bra. Att kunna få stöd 

och råd är viktigt för att unga ska 

kunna utvecklas under skoltiden. 
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2.4.2 Komvux och SFI 
Kunskaper i svenska språket är helt avgörande för att nyanlända ska ha rimliga chanser att komma in i 

och etablera sig i det svenska samhället. Om vi lyckas med det kommer det att gagna såväl Kumla som 

Sverige på många sätt och också på lång sikt.  

Vi står också inför en demografisk utmaning som sannolikt kommer innebära att fler kommer att behöva 

jobba längre. Då kommer Komvux att spela en allt viktigare roll. Det är en möjlighet för människor att 

byta yrkesspår mitt i arbetslivet, vilket är en god förutsättning för att vi ska orka och vilja arbeta längre. 

Idag har vi bara ett minimiutbud inom Komvux samtidigt som efterfrågan på dessa utbildningar ökar. 

Därför behövs en rejäl förstärkning på Komvux framöver. Både Komvux och SFI är en investering i 

människan och kommer att ge god avkastning till Kumla kommun. Liberalerna önskar därför att dessa 

verksamheter samlas under ett gemensamt utbildningscenter och ser fram emot den lösning som planeras 

under år 2019-2020. 

2.5 Attraktiv arbetsgivare  
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om flera saker. 

Bra löner och goda arbetsvillkor är avgörande faktorer. För 

lärare och övriga pedagoger ska fokus ligga på eleverna 

och rektorer och förskolechefer ska ha förutsättningar för 

att vara goda pedagogiska ledare. Det ska finnas möjlighet 

att utvecklas i sitt yrke och kunna göra karriär.   

2.5.1 Lärare ska vara lärare  
Det administrativa stödet i skolan har förstärkts, även om man alltid kan önska mer för att avlasta lärarna. 

Förvaltningen har de senaste åren genomfört stora genomlysningar av arbetssituationen för lärarna och 

tidigare konstaterat att de ägnade mer tid åt sidouppgifter än rikssnittet. Man har också identifierat flera 

uppgifter som stjäl tid från lärarnas faktiska uppdrag. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att rensa 

bort dessa kringuppgifter och det arbetet har lett till att skolorna nu har en utökad tillgång till 

administrativt stöd och även kontorsvaktmästare som hjälper till att avlasta lärarna. Vi hoppas att detta 

arbete får fortsätta då vi ser att det har stora effekter på att förbättra lärarnas arbetsmiljö.  

2.5.2 Arbetslagsledare och utvecklingspedagoger 
Kumla har tidigare haft svårt att rekrytera och behålla både lärare och rektorer. En viktig del i skolan är 

att det finns närvarande pedagogiska ledare och en stödjande ledningsorganisation. Detta är viktigt för 

att rektorerna ska räcka till för de medarbetare som de ansvarar för. För att rektorerna ska få bättre 

förutsättningar att skapa sin egen ledningsorganisation vill vi att de har möjlighet att erbjuda 

arbetslagsledare ett påslag på lönen. Detta gäller även de utvecklingspedagoger som finns i förskolan. 

Detta skulle kunna ses som en möjlighet till karriärväg inom förskolan och skolan och locka fler 

pedagoger att kliva fram och ta ett utökat ansvar för att leda och utveckla verksamheten.  

Liberalerna föreslår därför att 

500 tkr avsätts för hela planperioden för att skapa fler karriärvägar inom förskolan och skolan 
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3. Social välfärd  

 
Ledorden för Liberalernas vision för äldreomsorgen i Kumla är självbestämmande och 

livskvalitet. Det handlar om att man ska fortsätta ha makten över sitt eget liv även när man bli äldre och 

behöver hjälp i sin vardag. Vi är övertygade om att när den äldre får sätta sin egen prägel på sin omsorg 

och själv bestämma hur den vill ha det kommer livskvaliteten också att höjas.  

 

Äldreomsorgen ska vara serviceorienterad, vilket betyder att vi finns till för de äldre och det är 

på deras villkor vi ska leverera omsorg. Vi accepterar inte att äldre tvingas ändra alla sina vanor eller 

ovanor för att det ska passa andras föreställningar om hur äldre vill ha det eller organisationens rutiner. 

Målet är att alla ska känna sig trygga, nöjda och delaktiga oavsett om du bor hemma med hemtjänst eller 

på ett äldreboende. 

 

Våra satsningar och prioriteringar i investeringsbudgeten för nämnden för livslångt lärande 

finner ni i vårt ekonomiska dokument. 

Nedan redovisas våra förstärkningar till driftsbudgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Valfrihet och självbestämmande 
För oss är det en självklarhet att man borde få välja vem som ska komma hem till mig och utföra tjänster 

eller på vilket boende jag vill bo när jag blir gammal. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde 

och mångfald i utbudet. 

3.1.1 Inför lagen om valfrihet i Kumla 
Att det finns olika utförare betyder fler möjligheter för både boende och anställda vad gäller 

omsorgsprofil, språk med mera. Vi vill att det ska vara möjligt att välja utförare av de tjänster som äldre 

kan tänkas behöva. Därför ska Kumla öppna upp för fler aktörer inom äldreomsorgen genom att införa 

Lagen om valfrihet (LOV). Samma höga kvalitetskrav ska givetvis ställas på alla utförare, både privata 

och offentliga. Vi tror att detta också kan leda till ökad kvalitet på våra egna boenden. Frågan om LOV 

har redan debatterats i Kumla efter förslag om införande från Liberalerna. Dessvärre säger majoriteten, 

även Moderaterna bör poängteras, nej till ökad valfrihet inom omsorgen. Vi kommer dock fortsätta 

kämpa för att lagen om valfrihet ska införas i Kumla och att valfriheten i övrigt ska utökas.  

Liberalerna föreslår därför att 

Driftsbudget            

(i tkr) 

2018 2019 2020 

 

Akvarellen/Enhetsche

f och ek. assistent 
1100 1100 1100       

Gruppbostäder, dag-

lig verksamhet LSS 
500 1000 1500 

Biståndshandläggare 

VoO IFO 
500 500 500 

Hemtjänst 

volymökning 
2200 2200 2200 

Utökning personlig 

assistans LSS 
1700 1700 1700 

Nytt LSS-boende,   2850 5700 

Bemanning inom ÄO 

som nu finansieras 

av STB 

  

4000 

 

4000 

Summa                   6 000 13 350 16 700 

Livskvalitet, självbestämmande och 

valfrihet är viktigt hela livet, oavsett 

ålder. Kumlas äldre ska också få välja.  
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kommunfullmäktige beslutar att öppna upp Kumla för fler aktörer inom vård och omsorg genom att 

införa LOV 

3.1.2 Uppmuntra intraprenader 
Intraprenader är en driftsform inom den offentliga verksamheten. Det är ett sätt att driva verksamhet 

med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Socialnämnden har 

fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar driften, och 

personalen är fortfarande anställd i Kumla kommun.  

Kumla kommun har nu tagit fram riktlinjer för intraprenader. Nästa steg blir att aktivt uppmuntra våra 

verksamheter till att ta steget att bli en intraprenad. Detta för att skapa en större mångfald inom 

kommunens verksamheter och skapa goda möjligheter till utveckling för vår personal. 

Liberalerna föreslår därför att 

Socialnämnden får i uppdrag att aktivt uppmuntra enheter inom nämndens verksamhetsområden att 

starta upp intraprenader 

3.1.3 Ökad delaktighet i framtagandet av genomförandeplaner 

Enligt socialtjänstlagen är vi skyldiga att upprätta en så kallad genomförandeplan för varje person som 

bor på något av våra särskilda boenden. Det är ett dokument som upprättas utifrån det beslut som reglerar 

vilka insatser en person har rätt till. I genomförandeplanen ska det framgå hur och när insatser ska 

genomföras. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde.  

 

Att den äldre får vara med och utforma hur den vill ha det på äldreboendet borde vara en självklarhet. 

Enligt kommunens måluppfyllelse 2016 var endast 61 % av brukarna i särskilt boende aktivt deltagande 

i framtagandet av planen. Skälen till det svaga resultatet måste analyseras noga och nödvändiga 

förändringar göras för att säkerställa att fler äldre är med och påverkar sin dagliga situation. Därefter 

bör ambitionsnivån i uppföljningsmåttet höjas. Målet ska vara 100 % inom alla tre verksamheter.  

 

Liberalerna föreslår därför att 

socialförvaltningen får i uppdrag att utreda hur delaktigheten i framtagandet av genomförandeplanen 

ska öka 

3.2 Vård och omsorg   
Att det finns tillräckligt med personal i äldreomsorgen är 

givetvis en avgörande faktor för hur väl vården kan 

utföras. Liberalerna har satsat medel i tidigare budgetar på 

utökad bemanning inom omsorgen. De senaste åren har 

socialförvaltningen fått några välbehövliga tillskott för att 

få sin verksamhet att gå runt. Detta efter att förvaltningen 

gjort ett fantastiskt arbete för att komma i fas med de 

tidigare underskott som präglat förvaltningen. Vi ser dock 

fortfarande att möjligheten till omfördelning inom 

socialförvaltningen är mycket begränsad.  

3.2.1 Fler vårdbehövande kräver fler händer inom vård och omsorg 
Hemtjänsten har under året haft stora problem att hålla sin budget. Problemet beror främst på ökat behov. 

I takt med att de äldre blir allt fler finns det all anledning att rusta hemtjänsten för kommande 

behovsökningar. Förvaltningen har också äskat medel för detta. Detta är en god investering i 

verksamheten och de anställda, särskilt med tanke på att sjukskrivningarna inom socialförvaltningen 

fortsätter att vara de högsta i kommunen. Här föreslår Liberalerna likt majoriteten ett tillskott på 2,2 

mkr. 
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Vidare har förvaltningen äskat medel för finansiering av enhetschef samt ekonomiassistent till det nya 

vård- och omsorgsboendet Akvarellen. För detta ändamål avsätter vi samma summa som majoriteten, 

det vill säga 1 100 tkr för hela planperioden. 

Majoriteten tycks dock blunda för de kostnadsökningar som förvaltningen flaggat för när det gäller den 

del av bemanningen inom äldreomsorgen som idag finansieras av statsbidrag. Stimulansbidrag upphör 

efter 2018 och skulle i så fall innebära en ökad kostnad för kommunen om drygt 4 mkr. Vi i Liberalerna 

anser att det är viktigt att ha med detta i beaktande i den långsiktiga planeringen. Skulle det komma nya 

statsbidrag som gör att kommunens ekonomiska åtagande kan minskas är detta givetvis mycket positivt, 

men vi bör inte kalkylera utifrån detta. Tvärtom måste vi försäkra oss om att vår ekonomi håller även 

om statsbidrag försvinner. Därför har Liberalerna tagit med 4 mkr i beräkningen för att säkra bemanning 

inom äldreomsorgen för 2019-2020 om ytterligare statsbidrag inte skulle komma.  

Liberalerna föreslår därför att 

2 200 tkr anslås i driftsbudgeten för hela planperioden för att möta volymförändringen inom hemtjänsten 

1 100 tkr anslås i driftsbudgeten för hela planperioden för enhetchef och ekonomiassistent på 

vårdboendet Akvarellen 

4 000 tkr anslås i driftsbudgeten för 2019-2020 för att säkra bemanning inom äldreomsorgen som idag 

finansieras av statsbidrag 

3.2.2  Nöjdhetsgraden och livskvalitén ska öka 
Som tidigare nämnts så är livskvalitet ett ledord i vår strävan mot en bättre vård och omsorg av äldre i 

Kumla. Det finns många sätt att uppnå detta på. Viktigt är att äldre som bor på något av kommunens 

särskilda boenden upplever en hemtrevlig miljö och att vi kan erbjuda något mer än bara det mest basala 

omsorgsbehovet. Vi ska alltid ha som mål att också skapa mervärde i den äldres vardag. 

De senaste åren har flera äldreboenden med djurprofil öppnat på olika orter i Sverige. Undersökningar 

bland vårdpersonal visar att en majoritet av dem är positiva till det. Att djuren är till stor glädje för de 

boende finns det många exempel på. Förutom vad intervjuade äldre själva berättar, vittnar personalen 

om ökad aktivitet, bättre hälsa och gott humör hos de äldre som börjat umgås med djur. 

 

En mängd forskningsrapporter visar att just kontakt med djur och natur fungerar mer direkt och spontant, 

utan verbal förmedling, och är mindre beroende av inlärning, minne och olika hinder. Det kan tänkas 

vara ett av skälen till varför oro och ångest dämpas med djur i närheten på exempelvis demensboenden. 

Forskning visar också att sällskapsdjur minskar behoven av medicinering vilket betyder humanare vård 

och lägre kostnader. Det är därför mycket glädjande att majoriteten sett positivt på vårt initiativ om att 

undersöka intresset för och de praktiska möjligheterna att införa sällskapsdjur inom äldreomsorgen i 

Kumla. 

 

Liberalerna har också tidigare lagt en motion om att alla kommunala boenden ska ha tillgång till Internet 

för de boende. Kommande generationer kommer inte att nöja sig med att vara utan Internet. Det är också 

ett bra och enkelt verktyg för de boende att hålla kontakten med nära och kära. Vi bör inventera hur 

internetkapaciteten ser ut på våra respektive boenden för att utifrån detta kunna beräkna såväl 

investeringskostnader som driftskostnader för licenser. 

3.3 LSS-omsorgen 

LSS-reformen är en av de viktigaste frihetsreformerna som gjorts i Sverige. Den ger människor med 

funktionsnedsättning chansen att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt utifrån deras 

förutsättningar. Den S-ledda regeringen har gett ett tydligt direktiv till Försäkringskassan – kostnaden 

för LSS måste minska, vilket vi i Liberalerna anser vara mycket olyckligt. Vi tänker inte spara på de 

mest utsatta.  
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3.3.1 Utökning inom personlig assistans och nytt LSS-boende 
LSS-verksamheten är svårprognostiserad och kostnaderna kan bli både högre eller lägre än förväntat. 

Förvaltningen äskar för drygt 1,7 mkr för sådan personlig assistans som inte har beslut enligt 

socialförsäkringsbalken, SFB, det vill säga sådana kostnader som inte täcks av försäkringskassan. 

Liberalerna föreslår att socialförvaltningens budget utökas med 1,7 mkr för hela planperioden för att 

säkra omsorgen om personer med behov av stöd genom LSS. 

Kommunen planerar nu också för ett nytt LSS-boende. Boendet ska inrymma totalt tio platser, men netto 

blir det nya platsantalet fem. Det är en välkommen och högst nödvändig satsning.  

Liberalerna föreslår därför att 

1 700 tkr anslås i driftsbudgeten för hela planperioden för LSS-

omsorgen 

2 850 tkr för 2019 och 5 700 tkr för 2020 anslås i driftsbudgeten 

för hyra, bemanning och övriga kostnader kopplade till det nya 

LSS-boendeet 

27 000 tkr år 2018 och 42 300 tkr år 2019 avsätts i 

investeringsbudgeten för det nya LSS-boendet 

3.3.2 Gruppbostäder/daglig verksamhet, LSS 
Inom kommunens gruppbostäder behöver personaltätheten öka för att undvika för mycket ensamarbete, 

långa arbetspass och delade turer. Kumla har lägre personaltäthet än kringliggande kommuner och under 

genomsnittet. Majoriteten avsätter inga medel för denna förstärkning i årets budget, medan vi i 

Liberalerna anser att detta är en viktig investering för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen och 

större frihet för brukarna inom verksamheten. Därför avsätter vi en del av de äskade medlen i vårt förslag 

till driftsbudget. 

Liberalerna föreslår därför att 

500 tkr avsätts i driftsbudgeten för 2018, 1 000 tkr för 2019 och 1 500 tkr för 2020 för att höja 

personaltätheten inom gruppbostäder och dagligverksamhet på LSS-området 

3.4 Individ och familjeomsorg  
Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de 

förutsättningar som finns bortom den enskildes kontroll. Ingen människa ska vara fången i de villkor 

han eller hon föddes in i. Varje individ, också den med de allra sämsta förutsättningarna, har rätt att ges 

verktygen att kunna leva ett värdigt liv, till sin fulla potential. Detta gäller speciellt barn och de som på 

grund av funktionsnedsättningar eller missbruk eller beroende behöver stöd för att förverkliga sina 

livschanser. 

 

Individ och familjeomsorgen ger stöd till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, till personer 

med psykisk funktionsnedsättning samt behandling till personer med missbruksproblem.  

3.4.1 Biståndshandläggare VoO/IFO 
Arbetssituationen för kommunens biståndshandläggare har under en lång tid varit ansträngd. 

Kartläggningar visar att Kumla har betydligt fler ärenden per handläggare än närliggande kommuner, 

en tydlig indikator på att arbetsbelastningen är hög. Vi har också haft problem med sjukskrivningar. För 

att säkra en god handläggning för våra medborgare och en rimlig arbetsbelastning för vår personal 

avsätter Liberalerna, i likhet med majoriteten, 500 tkr för ytterligare biståndshandläggare inom VoO och 

IFO för hela planperioden. 

Politiken ska skapa 
förutsättningar för att 
alla ska kunna bli sitt 
bästa jag, också för de 
som har en funktions-
nedsättning. 
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3.4.2 God introduktion och stöd för handläggare 
Sedan drygt tre år tillbaka gäller ett krav på tillgång till personal med lämplig utbildning och erfarenhet 

för utförande av vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Enligt kraven måste 

handläggare ha socionomexamen eller annan relevant utbildning på grundnivå inom högskolan för 

utförande av bedömning om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behov av insatser eller 

andra åtgärder, eller uppföljning. Syftet var att säkerställa att handläggningen håller god kvalitet.  

En annan viktig kvalitetsfaktor inom socialtjänsten är kontinuitet, att faktiskt få behålla samma 

handläggare. Tyvärr har Kumla haft svårt att behålla medarbetare, vilket bidrar till sämre kontinuitet. 

Det råder ingen brist på utbildade socionomer, men allt färre vill arbeta inom socialtjänsten. Det beror 

dels på den höga arbetsbelastningen och dels på att många inte känner att de kan leva upp till de krav 

som ställs. Det finns ofta en rädsla för att göra fel, en rädsla som är särskilt stark i början av 

yrkeskarriären. Därför är det viktigt att säkerställa en god introduktion med ett gott handledarstöd för 

nyutbildade socionomer. Genom att dessa blir tryggare i sin yrkesutövning kommer förhoppningsvis 

fler att vilja arbeta kvar och den så välbehövliga kontinuiteten för brukarna kan säkras.  

3.5 Attraktiv arbetsgivare 
Personalen ska ha bra arbetsvillkor och rimliga löner. Arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare 

är ett prioriterat område för socialförvaltningen. Det handlar bland annat om rätten till heltid, hälsosam 

schemaläggning och en tillräckligt hög bemanning. Detta är avgörande för att minska sjukfrånvaron. 

Socialförvaltningen har den högsta långtidssjukfrånvaron, varför det krävs en omprövning av tidigare 

upplägg gällande handlingsplaner, strategier och kraftfullt agerande.  

För oss är också kompetensutveckling en viktig del i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Yrkesstolthet och känslan av att utvecklas 

på sitt jobb är viktiga faktorer för att få vår personal att stanna 

kvar inom vården och för att få fler unga att välja vårdyrket i 

framtiden. 

3.5.1 Hög kunskapsnivå inom äldreomsorgen 
Det finns behov av kunskapshöjning exempelvis inom demensvården. I takt med att våra äldre blir mer 

multisjuka och får en mer komplex hälsostatus blir personalens kunskap och kompetens en allt viktigare 

fråga. För att vi ska kunna erbjuda en god vård för äldre måste kompetensutvecklingen riktas mot 

kunskapsluckorna. Genom att satsa på höjd kunskapsnivå hos personalen får vi förhoppningsvis både 

effekten att verksamhetens kvalitet ökar och en personalgrupp med större yrkesstolthet.  

Äldreomsorgens insatser har allt mer koncentrerats till äldre med stora omvårdnadsbehov. Det sociala 

innehållet får mindre utrymme samtidigt som det finns tecken på att behovet av sociala insatser blivit 

större. Vi ser gärna att Kumlas vård- och omsorgspersonal får kompetensutveckling på området som 

kallas äldrepedagogik för att skapa mervärde för både den enskilde och personalen.  

3.5.2 Utvärdera Laps Care  
Detaljstyrningen inom hemtjänsten infördes i Sverige på bred front för ett par år sedan. Det tar sig 

uttryck i att personalen förväntas följa ett schema med minutsatta hjälpinsatser. Sedan ett par år tillbaka 

använder hemtjänsten i Kumla ett system som heter LapsCare. Syftet har varit att säkerställa att de äldre 

får exakt den hemvård de har rätt till, vilket i sig är en god tanke. Effekten har dock på andra ställen inte 

riktigt blivit som man önskat. Istället har det lett till att personalen blivit mer stressade och ökad 

administration. Ett annat problem är att personalen upplever svårigheter att arbeta professionellt. 

Minutstyrda scheman ger dem ibland sämre förutsättningar att bygga upp bra relationer till de äldre och 

mindre utrymme för att utöva sina yrkeskunskaper. Därför anser vi att det är viktigt att de ekonomiska 

och de medarbetarrelaterade effekterna av Laps Care utvärderas.  

Liberalerna föreslår därför att 

de ekonomiska och professionsrelaterade effekterna av Laps Care inom hemtjänstens utvärderas 

Det ska löna sig att arbeta, 

kompetens ska värdesättas 

och det ska vara kul att gå till 

jobbet. 
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3.6 Sociala skyddsnät och trygghet 
De som mest behöver politikens stöd är ofta de som själva har svårast att göra sig hörda. Genom tiderna 

har Liberalerna därför försökt värna om det glömda Sverige. Det kan exempelvis handla om personer 

med funktionsnedsättning, de som utsätts för våld i nära relationer eller de som lever i missbruk.  

3.6.1 Långsiktiga förutsättningar för civilsamhället  
Det finns idag många organisationer i civilsamhället som gör en stor insats för samhällets utsatta. Några 

som kan nämnas är Brottsofferjouren och Kvinnohuset. En kvinnojour är också på gång att starta i 

Kumla. Kvinnohuset i Örebro har i snitt en ny kontakt per arbetsdag. De erbjuder så väl samtalsstöd 

som skyddat boende. Många av de kvinnor som söker sig till Kvinnohuset har barn och bortsett från 

kontakt med olika myndigheter hjälper Kvinnohuset till för att underlätta barnens skolgång.  

Dessa viktiga verksamheter är ideella och måste förlita sig på bidrag. För att verksamheterna ska kunna 

fortsätta att utvecklas och finnas kvar krävs att kommunerna i Örebro län tar ett gemensamt ansvar. Vi 

menar att det behövs ett mer långsiktighet i stödet till dessa föreningar för att de ska få ännu bättre 

förutsättningar att skapa en stabil organisation som också utvecklas. Vi ser det som en viktig investering.  

3.6.2 Återuppta arbetsformerna som användes av Kumla mot narkotika  
Vid de diskussioner som förts mellan kommunen och unga i Kumla under förra hösten har det 

framkommit att de ofta känner sig otrygga då det finns så mycket droger och alkohol i Kumla. Denna 

verklighetsbeskrivning ska tas på största allvar. Samma ungdomar uttrycker också en glädje över att det 

är vuxna ute på kvällarna, såväl fältassistenter och nattvandrare. Det skapar en ökad trygghet för både 

dem och deras föräldrar.  

Vi anser att det var olyckligt att det arbete som Kumla mot narkotika gjorde togs bort. Deras 

arbetsformer var framgångsrika i Kumla eftersom de såg till att arbeta när de visste att ungdomar var 

ute och roade sig – inte efter fasta scheman. När ungdomarna själva efterfrågar mer vuxen närvaro borde 

vi lyssna och ta till oss av det. Vi anser därför att de tidigare arbetsformerna borde återupptas. 

Liberalerna föreslår därför att 

De tidigare arbetsformerna som användes av Kumla mot narkotika återupptas.  

3.6.3 Initiera lokalt projekt i Rumänien 

Det är i dessa flyktingtider lätt att glömma att många EU-medborgare fortfarande lever i djup fattigdom 

och utsätts för strukturell diskriminering i sina hemländer. Mest utsatta är romerna. Fattigdom, 

diskriminering och en känsla av hopplöshet gör att många valt att vända sig till Sverige för att tigga. 

Kumla bör fortsätta att erbjuda akuta insatser, men vi ska samtidigt inte uppmuntra tiggeriet. Vi vill se 

att Kumla agerar för en långsiktig lösning för att minska den utsatthet, diskriminering och fattigdom 

som många EU-medborgare fortfarande drabbas av.  

Genom att initiera ett lokalt projekt i till exempel  

Rumänen kan vi på plats samarbeta med det civila  

samhället och bidra med kunskaper och erfarenheter  

för att utveckla exempelvis socialtjänsten och skolan.  

Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna  

och nya samarbeten mellan företag och enskilda. I detta  

arbete kan hjälp tas av de organisationer som finns på  

plats i Rumänien redan idag för att utbytet ska bli så  

framgångsrikt som möjligt. 
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4. Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Kumla växer och har så gjort under många år nu. Vi har en stor inflyttning, framförallt när det gäller 

personer som väljer att bygga nytt hus. Tomter säljs på löpande band och tomtköerna växer. Det är 

mycket glädjande och kommer på långt sikt att generera viktiga skatteintäkter för oss. På kort sikt är 

dock den snabba inflyttningen kännbar på flera sätt eftersom vi måste bygga ut vår välfärd så att vi kan 

möta de behov som finns av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det ställer stora krav på god 

framförhållning och hushållning av kommunens ekonomi. 

För att en kommun ska vara attraktiv att flytta till behövs inte bara fler bostäder och småhustomter. Vi 

behöver också en bra infrastruktur som möjliggör pendlande, både kollektivt och med bil. Vatten och 

avlopp måste fungera och stadsmiljön måste vara tillfredsställande och tillgänglig för alla. Listan kan 

göras lång. Alla önskemål kan sällan tillgodoses men vår målsättning är att skapa så goda förutsättningar 

som möjligt för ett växande Kumla.   

Våra satsningar och prioriteringar i investeringsbudgeten för samhällsbyggnads-nämnden finner 

ni i vårt ekonomiska dokument. Nedan redovisas våra förstärkningar till driftsbudgeten. 

 

 

4.1 Byggnader och infrastruktur 
I samhällsbyggnadsförvaltningen hanteras alltifrån byggnation av skolor och äldreboenden till maten i 

våra verksamheter. Det är också därför det är den nämnd som är mest investeringstung. Kumla har ett 

par byggnationsprojekt som redan är beslutade och nya projekt är också på gång. Det är en rolig och 

spännande utveckling vi ser, men ibland måste man också bromsa och fundera på hur vi kan bygga ut 

vår stad så effektivt som möjligt – på alla områden. Arbetet med hur Kumla kan och ska bebyggas i 

framtiden ses just nu över genom att en ny översiktsplan håller på att tas fram. Det är ett arbete som 

kommer sträcka sig ända in i 2019 innan det är klart. 

2018 genomförs en förändring där kostnaderna för det planerade underhållet flyttas över från 

driftbudgeten till investeringsbudgeten. Förändringen gäller för så väl de kommunala byggnaderna som 

annan infrastruktur som gator och vägar. 

Under 2018 föreslås flertalet investeringar för förbättringar och uppdateringar i ett antal kommunala 

fastigheter. Detta inkluderar utbyte av omoderna och miljöfarliga belysningsarmaturer mot moderna och 

miljövänligare teknik som samtidigt sänker energikostnaderna.  

Noterbart är också brandskyddsåtgärder på Solbacka för att under en viss tid få fortsätta använda delar 

av lokalerna till vård- och omsorgsboende. Liberalerna ser positivt på dessa åtgärder eftersom det är 

nödvändigt för kommunen att kunna fortsätta använda lokalerna ytterligare en tid. 

Driftsbudget (i tkr)          2018 2019 2020 

Planerat underhåll fastighet till 

investeringsbudgeten 
- 7100 - 7100 - 7100 

Planerat underhåll gator till 

investeringsbudgeten 
- 1500 -1500    -1500 

Effektiviseringar i samband med 

investeringar 
-115 -115 -155 

Hyresbortfall(flytt 

Kumlabostäder) 
600 600 600 

Verksamhetsutökning måltid 1000 1000 1000 

Summa                                    -7 115 -7 115 -7 115 
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4.1.1 Att bygga smart och kostnadseffektivt 
De senaste åren har byggpriserna ökat kraftigt, vilket leder till att de kalkyler som en gång tagits fram 

för större projekt sällan håller. Inte mycket pekar heller på att den utvecklingen kommer att avta. Det är 

därför en aspekt som vi behöver ta hänsyn till i vårt byggande. Eftersom det ofta tar flera år innan ett 

bygge kommer igång har priserna redan hunnit stiga så pass mycket att man måste skjuta till medel för 

att kunna förverkliga projekten. Om den utvecklingen håller i sig måste kommunen i större utsträckning 

ta höjd för kostnadsökningar redan i de första kalkylerna.  

Det är också därför Liberalerna avsätter 40 mkr för en ny förskola år 2020 jämfört med majoritetens 36 

mkr. Den förskola som just nu byggs i Sörby var budgeterad till 36 mkr, men det bästa budet landade 

slutligen på 42 mkr. Vi anser att det är rimligt att förvänta sig att den förskola som planeras om två år 

inte kommer att bli väsentligt mycket billigare än den som uppförs idag.  

Många av Kumlas byggnationer har också en tendens att vara mer estetiskt tilltalande än praktiska. Alla 

små vinklar och andra estetiska lösningar innebär ökade kostnader. I tider av stora investeringsbehov 

måste vi först och främst bygga smart. Spännande och häftig estetik får komma i andra hand. Det är 

viktigt att kommunen blir bättre på att i ett tidigt skede identifiera orsakerna till att anbud blir dyrare än 

budgeterat och undersöka vad som kan göras för att komma inom budget, exempelvis genom justeringar 

i projektens utformning och ambition.  

För att lyckas hålla nere byggkostnaderna är det också centralt att redan i planeringsstadiet hitta vägar 

till effektivare byggnation, till exempel genom att arbeta med standardiserade byggnader snarare än 

unika lösningar. Eftersom kommunens behov av lokaler allt eftersom förändras så är det också viktigt 

att de lokaler vi bygger är konstruerade med möjlighet till flexibilitet så att det på ett relativt smidigt sätt 

går att anpassa byggnaden för annan verksamhet än vad den från början byggdes för. 

Liberalerna föreslår därför att 

samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med våra kommunala fastighetsbolag tar fram en strategi för 

att begränsa byggkostnaderna samt få kalkylerna att hålla bättre 

4.1.2 Gång- och cykelvägar 

En viktig del i stadsbyggnaden är stadens gång- och cykelvägar. Kumla ska fortsätta att främja de 

miljövänliga alternativen. Gång- och cykelvägar bör därför prioriteras, både när det gäller utbyggnad 

och underhåll. Under 2016 antogs en cykelplan för Kumla som vi i Liberalerna ställde oss bakom. 

Frågan om hur våra gång- och cykelvägar underhålls, planeras och plogas är också relevant ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta eftersom det är vanligare att kvinnor går och cyklar till och från jobbet 

och lämnar/hämtar på förskola eller skola. 

Tillgängligheten är en annan viktig aspekt. Bra gång- och 

cykelvägar som är ordentligt plogade på vintern är 

viktiga förutsättningar för att äldre och personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram. Att prioritera 

gång- och cykelvägar är också fördelaktigt ur ett 

folkhälsoperspektiv. Ju fler som kan tänka sig att välja 

att promenera eller cykla är en vinst för miljön, hälsan 

och jämställdheten.  

Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar bidrar även Trafikverket med medel som matchar kommunens 

satsningar. Det är därför klokt att fullfölja utbyggnaden och upprustningen medan kommunen kan få ut 

mer väg för pengarna.   

4.1.3 Tillgänglighet 
Kumla ska vara tillgängligt för alla men det glöms ofta bort när en stad planeras. Att ta sig fram över 

kullersten med en rollator eller rullstol är vare sig enkelt eller roligt. Det som i mångas ögon kan se ut 
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som en liten kant kan vara ett svåröverstigligt hinder eller i värsta fall något som förorsakar skada för 

andra. Alla allmänna platser ska givetvis planeras så att alla kan vara delaktiga på lika villkor.  

4.2 Bättre underhåll - längre livslängd 
Inga byggnader är immuna mot slitage, inte heller de kommunala. För att undvika stora, akuta och dyra 

reparationer och renoveringar så behöver planer för det löpande och periodiska underhållet av våra 

byggnader tas fram. 

4.2.1 Alla kommunens byggnader ska ha en underhållsplan 
Kumla kommun har varit för dåliga på att upprätta underhållsplaner på de byggnader och anläggningar 

vi producerar och använder. Ett exempel är Idrottsparkens omklädningsrum som nu är i stort behov av 

renovering, vilket också till stor del beror på bristande löpande underhåll. Underhållsplaner bör upprättas 

även på de byggnader och lokaler som ägs och drivs av våra kommunala fastighetsbolag. Sådana krav 

ska ställas i ägardirektiven.  

Kommunfastigheter har påbörjat ett arbete med att ta fram underhållsplaner. Det är viktigt att det arbetet 

nu fullföljs skyndsamt och att planerna omedelbart börjar efterlevas. 

Från 2018 flyttas underhållet över från driftbudgeten till investeringar. Det är positivt då detta gör det 

lättare att beräkna behovet och strukturera arbetet med underhållet. Kostnaderna slås då också ut över 

flera år baserat på åtgärdernas livslängd. På detta sätt ställs inte heller de investeringar som behövs för 

att hålla byggnaderna i bra skick i direkt konkurrens med andra viktiga driftsatsningar.  

4.2.2 Underhåll av gator  
Kumla är som nämnts tidigare glädjande nog en kommun som växer och en plats där allt fler människor 

väljer att leva och bo. En naturlig följd av det är att stor kraft läggs på att anlägga nya bostadsområden 

och därmed anpassa kommunen efter en större befolkning. Med detta sagt så får vi inte glömma bort att 

underhålla det vi redan har. Gator och vägar utsätts för ett hårt slitage året om och underhållet av dem 

är viktigt. Ett eftersatt underhåll kan visa sig bli långt mycket dyrare och svårare att mäkta med.  

Från 2018 flyttas även dessa underhållskostnader över från driftbudgeten till investeringar. Det är 

glädjande att se att underhållet av gator och vägar getts ett större utrymme än tidigare vilket Liberalerna 

efterfrågat under flera år. 

4.3 VA och renhållningsverk   
VA-nätet och renhållningen utgör oumbärliga funktioner utan vilka vårt samhälle slutar att fungera. Att 

vi har vatten i kranen och att soporna tas om hand är något vi gärna tar för givet. Dessa funktioner har 

också en mycket stor betydelse för vårt gemensamma miljöarbete och för att vi medborgare ska kunna 

lägga vår energi på andra delar i livet. 

4.3.1 VA-investeringar  
Stora delar av kommunens ledningsnät är gammalt och kommer behöva bytas ut under de kommande 

åren. En översyn av detta håller på att göras men vi kan redan nu konstatera att det under flera år 

framöver kommer att finnas ett behov av att succesivt byta ut våra ledningar, något som kommer ta 

betydande resurser i anspråk. 

4.3.2 Höjd VA-taxa för att klara framtida investeringar 
För att klara de redan påbörjade investeringarna i avloppsreningsverket, men också för att täcka det 

behov av renoveringar av ledningsnätet som måste genomföras under kommande år så måste VA-

kollektivet bygga upp sin kassa ordentligt. Under 2017 inleddes ett arbete för att grundligt renovera 

avloppsreningsverket, vilket Liberalerna välkomnar. En aspekt som inte ingår i denna renovering är 

funktioner för att rena vattnet från bland annat kemikalie- och medicinrester. För detta finns tekniker 

och försöksverksamhet har tidigare pågått ibland annat Linköping, där har man också beslutat att 

investera i en permanent lösning. Krav på sådan rening kan bli verklighet framöver. Därför är det 

nödvändigt att redan nu bevaka hur ett sådant framtida krav kan påverka vattenreningsverket. 
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Liberalerna föreslår därför att 

VA-avgiften höjs med 3 % årligen under hela planperioden 

Kommunfullmäktige uppdrar åt avloppsreningsverket att bevaka behovet av att komplettera verket med 

utrustning för rening från kemikalie- och medicinrester. Identifieras ett sådant behov ska man också 

planera för att verket kompletteras med detta. 

4.3.3 Vättervatten 

En mycket stor och aktuell fråga inom samhällsbyggnadsområdet är den framtida vattenförsörjningen. 

Frågan är inte unik för Kumla utan berör så gott som alla kommuner i länet. Därför har flera kommuner, 

inklusive Kumla länge drivit ett projekt för att gemensamt börja ta sitt dricksvatten från Vättern. Under 

2017 har projektet gått in i en mer konkret fas där beslut om att faktisk påbörja projektet ligger nära i 

tid. I samband med detta har några kommuner klivit av projektet. Detta har medfört att Kumla kommun 

ännu inte formellt tagit ställning till att delta i projektet. Med de problem med sjön Tisaren som 

dricksvattentäckt som aktualiserats under 2017 så ser vi det som nödvändigt att Kumla deltar i projektet 

för att lösa den framtida vattenförsörjningen i kommunen. Detta så länge som förutsättningarna inte 

väsentligt förändras. 

 

4.4 Kost 
Liberalerna avsätter totalt 1000 tkr i driftsbudgeten för utökad livsmedelsbudget. Vi anser även att ett 

nytt uppföljningsmått om minskat matsvinn i våra verksamheter bör tas fram. Vi ser också ett behov av 

bättre uppföljning kring matsvinnet inom såväl skolan som äldreomsorgen.  

En viktig faktor för att nå framgång i kostverksamheten 

är alla de som äter maten. För att effektivt kunna servera 

bra mat så behöver dialogen och samarbetet mellan 

kosten och kunden öka. Därför ser vi gärna att 

kostverksamheten tydligare integreras i skolans och 

omsorgens verksamheter. För att kunna bedriva 

långsiktig och konsekvent styrning av kost-

verksamheten behövs tydliga politiska mål om var man 

vill nå. Liberalerna välkomnar att det kostpolitiska 

program som vi tidigare föreslagit snart är på plats. 

Liberalerna föreslår därför att 

totalt 1000 tkr anslås i driftsbudgeten årligen för hela planperioden för utökad livsmedelsbudget  

 

4.5 Miljö och klimat  
Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid 

nationsgränser. Globala problem måste få globala lösningar. Sverige ligger långt fram internationellt 

sett när det gäller miljö- och klimatarbete. Liberalerna vill att Sverige ska vara en pådrivande kraft i det 

globala miljö- och klimatarbetet, ett land som visar ledarskap och förenar välstånd och tillväxt med 

ansvar för miljö och klimat. 

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och digitalisering ger 

utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Liberal miljö- och klimatpolitik 

handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer. Marknadsekonomin, 

inte politiker, driver fram smarta hållbara lösningar, där politikens roll är att ge marknaden långsiktiga 

spelregler och incitament. Liberalerna har länge fört denna debatt i Kumla, där vi menar att kommunen 

ska efterfråga förnybar energi från marknaden och ta stor miljöhänsyn vid upphandlingar, men inte 

själva vara energiproducenter då detta innebär för stora risker med skattebetalarnas pengar.  
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Allt fler människor vill genom medvetna val minska sin egen 

klimatpåverkan och att vara miljömedveten är för många en del av 

en livsstil. Vi välkomnar denna positiva utveckling. Kumlaborna 

som konsumenter ska kunna göra aktiva och informerade val och 

vi vill förenkla för dem att ta ansvar. Enkla åtgärder kan bidra till 

förändrat beteenden i en positiv riktning. Det kan exempelvis 

handla om att underlätta sopsortering, miljö- och 

klimatkonsultation och stadsplanering som gör det enkelt att 

använda andra transportmedel än den egna bilen. 

4.5.1 Miljö- och klimatstrateg  
De offentliga aktörerna har en mycket stor inverkan på hur samhället kan arbeta för att minska sin 

klimat- och miljöbelastning. Det handlar dels om den egna verksamheten som i sin omfattning är 

betydande, exempelvis den egna konsumtionen och energiförsörjningen. Det handlar också om hur 

samhällets olika funktioner planeras, kommunikationer, bebyggelse med mera. Det handlar även om hur 

man kan stötta medborgare och företag till att vidta klimatvänliga åtgärder.  

Den energirådgivning som Kumla kommun hittills haft, finansierad av energimyndigheten, har haft ett 

mycket snävt och avgränsat uppdrag. Den har till exempel inte fått arbeta mot kommunens egen 

verksamhet eller mot de kommunala bolagen. Liberalerna ser därför mycket positivt på att 

samhällsbyggnadsförvaltningen under 2017 rekryterat en miljösamordnare för att stärka kommunens 

arbete med miljö- och klimatfrämjande åtgärder. 

4.5.2 Solpaneler 

Liberalerna ser mycket positivt på att det nu planeras för uppsättande av solpaneler på den nya förskolan 

i Sörby. Solpaneler är också ett ypperligt exempel på sådan småskalig energiproduktion som Liberalerna 

är starka förespråkare av. Vi anser att kommunen även fortsättningsvis ska undersöka förutsättningarna 

för och effekterna av installation av solpaneler vid framtida ny- eller ombyggnationer. Om solläget är 

fördelaktigt ska solceller starkt övervägas.  

4.5.3 Kvarntorpshögen 
Den senaste tiden har frågan om hur Kumla ska hantera Kvarntorpshögen åter blivit aktualiserad. I denna 

fråga anser vi att försiktighetsprincipen ska gälla och att alla eventuella omständigheter och 

förutsättningar ska vara noggrant utredda innan vi beslutar oss för en permanent lösning för högen. 
 
Bedömningarna i den risk- och sårbarhetsanalysen kring Kvarntorpsområdet som genomfördes 2007 

baseras på ett antal undersökningar som genomförts av Sweco Viak på uppdrag av Sveriges geologiska 

undersökning. I dessa studier togs förslag på åtgärder fram, men man framhäver samtidigt att fler och 

mer omfattande studier måste göras för att kunna säkerställa mätningsresultaten och på så vis också få 

fram de bästa åtgärdsalternativen. En huvudstudie måste därför genomföras innan man kan säkerställa 

det exakta tillståndet i miljön samt veta vilka åtgärder som behövs.  

 

Bland de åtgärdsförslag som förstudien föreslår framkommer dock att kostnaderna för de angivna 

behandlingsförslagen oftast är höga eller mycket höga. Liberalerna Kumla anser därför att 

kommunens påtryckningar gentemot staten måste fortsätta. Dels eftersom det var ett statligt bolag 

som orsakat såväl högen som de kringliggande miljöproblemen och dels för att det kan komma att bli 

en statlig angelägenhet om högen svalnar och börjar läcka.  

 
Vi har också på olika sätt försökt påtala behovet av en fördjupad undersökning av vilka metoder som är 

bäst lämpade för att skapa en långsiktig lösning för högen. Vi behöver också klargöra om högen är en 

mineralfyndighet eller en restprodukt eftersom det påverkar kommunens möjlighet att förfoga över den 

samma. Vi anser därför att det är lämpligt att en oberoende huvudstudie genomförs innan eventuella 

avtal upprättas med företag, också för att undersöka de juridiska omständigheterna.  

Den bästa miljö- och 

klimatpolitiken är inte 

alltid den som har högst 

budgetanslag utan den 

som gör mest miljönytta. 
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4.5.4 Deltagande i Earth Hour City Challenge 
Sätten att tackla klimatutmaningarna på är nog lika många som det finns aktörer. Det finns också en 

mängd olika goda exempel på bra saker man kan göra. Därför är det klokt om vi kan lära av varandra 

samtidigt som vi kan inspireras till att ta nya grepp för att bli ännu bättre i vårt klimatarbete. 

 

En väg att sätta fokus framåt, inspireras och lära av andra goda exempel, inte bara i Sverige utan världen 

över, är att delta i Världsnaturfondens initiativ ”Earth Hour City Challenge (EHCC)”. Genom detta kan 

städer utmana varandra, få hjälp att hitta nya fokusområden och framkomliga vägar för kommande 

arbete men också få ett kvitto på hur bra det arbete man faktiskt bedriver är. Detta är en arbetsuppgift 

som faller sig naturlig för den tidigare omnämnda miljösamordnaren inom förvaltningen. 

Liberalerna föreslår därför att 

kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ska börja delta i Världsnaturfondens initiativ ”Earth 

Hour City Challenge (EHCC)” 

4.5.5 Gör det möjligt för fler att välja miljövänliga bilalternativ  
Teknikutvecklingen kring olika typer av miljövänliga fordon går numera med en rasande fart. Som ett 

tecken på det kan vi redan idag se el- och elhybridbilar som på allvar börjar konkurrera med de 

konventionella drivmedlen. För att elbilen ska kunna bli ett realistiskt alternativ för den vanliga 

bilköparen så är det nödvändigt att det blir möjligt att kunna ladda sin bil både vid den egna bostaden 

och på sin arbetsplats. 

Kumla kommun äger och förvaltar en stor del av kommunens bestånd av hyreslägenheter, en betydande 

del kommersiella fastigheter samt ett stort antal fastigheter där den egna verksamheten bedrivs. Vi har 

därför stora möjligheter att påverka utvecklingen i en positiv riktning så att fler bilägare i Kumla får 

möjlighet att göra miljövänliga val. Den svenska elmarknaden är dessutom till allra största del fossilfri, 

varför utsläppen av växthusgaser som elbilarna genererar är mycket små.   

Liberalerna föreslår därför att 

Kommunfastigheter får i uppdrag att ta fram en plan för 

uppförande av laddstolpar för fordon vid sina 

parkeringsplatser och garage 
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5. Kultur och fritid   
Kumla ska vara en kommun där både barn, vuxna och äldre har tillgång till en aktiv fritid. Vi vill att 

unga ska fortsätta ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Behovet av att få fortsätta leva ett aktivt liv och 

odla sina intressen i vardagen försvinner inte heller för att man blir äldre. Vi ska därför också 

uppmuntra och hjälpa till att förverkliga det äldre älskar att göra. 

 
Våra satsningar och prioriteringar i investeringsbudgeten  

för kultur- och fritidsnämnden finner ni i vårt ekonomiska  

dokument.  

5.1 En meningsfull fritid för alla  
Kumla har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter  

för alla åldrar och intressen. Vi har också vackra strövar- 

områden för rekreation som i huvudsak sköts av kultur-  

och fritidsförvaltningen. Dessa komponenter skapar mervärde  

för de som bor här och gör oss attraktivare som kommun.  

Det kanske inte är den avgörande faktorn för att locka fler att  

flytta hit, men det gör förhoppningsvis att de som bor här trivs 

ännu lite bättre.  

5.1.1  Idrottsparken och ICA Maxi Arena (ishallen) 
Idrottsparken och ishallen är två idrottsarenor i Kumla som används flitigt av såväl barn som vuxna och 

är därmed två viktiga arenor för Kumlabornas fritid. I ishallen bör den nuvarande sargen bytas ut så att 

dagens krav på flexibilitet i material och säkerhetsutformning kan uppnås.  

Konstgräset på Idrottsparken har under en längre tid varit i behov av att bytas ut. Konstgräset sysselsätter 

idag en mycket stor grupp personer året om, i synnerhet ungdomar och förvaltningen har också äskat att 

få byta ut gräset i flera år. Diskussioner har också förts om att återanvända den gamla mattan och 

exempelvis lägga den på grusplanen för att möjliggöra fler ytor för träning och match. Däremot bedöms 

den nuvarande mattan vara i så dåligt skick att det inte är möjligt.  

En omläggning av det gamla konstgräset skulle dessutom innebära att fler omklädningsrum måste 

byggas. Den kostnaden är däremot inte aktuell att ta i dagsläget då en utredning om hela Idrottsparkens 

framtida användning pågått under en längre tid. Ett nytt utredningsuppdrag gällande hela Idrottsparken 

har också påbörjats inom samhällsbyggnadsförvaltningen och vi väntar med spänning på vad det 

utredningsuppdraget kommer fram till. I samband med byte av konstgräs bör också nytt staket som 

omger konstgräsdelen av Idrottsparken bytas ut. 

Liberalerna föreslår därför att 

2 200 tkr anslås i investeringsbudgeten för år 2018 för byte av konstgräset och delar av staket på 

Idrottsparken 

1 250 tkr anslås i investeringsbudgeten för år 2019 för byte av sarg i ishallen  

5.1.2 Ridskola i Kumla 
Liberalerna vill att ridningen ska ha samma förutsättningar som 

exempelvis fotboll, speedway och ishockey. Kumlas ridklubbar har 

genom åren tagit fram många ryttare till elitnivå och flera av dessa 

arbetar idag professionellt utomlands med hästsport. Därtill är 

ridsport Sveriges näst största idrott och den sport som sysselsätter 

flest flickor. Undersökningar visar dessutom att de så kallade 

”hästtjejerna” ofta kommer i ledande chefspositioner som vuxna. En 

ridskola är med andra ord en god investering för att säkra framtida 

kompetenta ledare.  
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Det som skiljer ridsporten från många andra idrotter är att man kan  

utöva den väldigt långt upp i åldrarna. Kombinationen av träning och det sociala samspelet med såväl 

djur som människor gör att ridsporten bidrar till en bättre hälsa hos många ålderskategorier.  

Kommunens arbete med att skapa långsiktiga förutsättningar för ridsporten måste förbättras. 

Exempelvis bör avtal med entreprenörer på området skrivas på längre tid än idag. Detta för att en 

entreprenör ska våga göra de investeringar som krävs för att kunna bedriva en god verksamhet.  

5.1.3 Området kring Idrottsparken  
Vi inväntar med spänning det planprogram för Idrottsparkens område som samhällsbyggnadsnämnden 

nu ska ta fram. I investeringsbudgeten för 2018 finns en större pott pengar för underhåll av lokaler som 

kan användas för att livstidsförlänga de omklädningsrum som finns. Vi vill här också återkoppla till 

tidigare nämnda förslag om att alla kommunens lokaler ska ha en underhållsplan, eftersom en orsak till 

att nuvarande omklädningsrum är i så dåligt skick är just dåligt underhåll. 

5.1.4 Regelverk för elitstöd till idrottsklubbar 
För oss liberaler är det självklart att alla kommunens idrottsföreningar ska behandlas utifrån 

likvärdighetsprincipen. Det är lika självklart att kommunen, i den mån det är ekonomiskt möjligt, ska 

bidra både till elitidrott och till breddidrott. Eliten behövs för att skapa tillväxt inom de olika idrotterna 

och bredden behövs för att det ska finnas något för alla. Det viktigaste är att alla föreningar med 

elitverksamhet behandlas likvärdigt och att kommunen aktivt följer upp att pengarna används på det sätt 

som avsetts.  

Om det trots allt finns anledning att ekonomiskt positivt särbehandla någon förening så ska detta ske 

med full transparens. Det kan exempelvis handla om att elitverksamheten ställer högre krav på 

anläggningen eller långa resor, som i sin tur genererar högre kostnader för klubben. Liberalerna har i 

flera år efterfrågat ett regelverk för elitstödets utformning. Ett sådant reglemente finns nu på plats. Vi i 

Liberalerna är givetvis positiva till detta men är kritiska till vissa skrivningar i det. I nuvarande 

reglemente möjliggörs även för föreningar på hög ”regional” nivå att bli beviljade elitstöd, en 

uppfattning som Liberalerna inte delar. Definitionen av vad som är att betrakta som ”hög regional nivå” 

är inte klarlagd, vilket kan resultera i godtyckligt fattade beslut.  

Liberalerna föreslår därför att 

Nuvarande reglemente för elitstöd revideras så att det endast omfattas föreningar som bedriver 

verksamhet på hög nationell nivå. 

5.2 Sociala mötesplatser och socialt engagemang    
En grundförutsättning för att upprätthålla en god hälsa är att må bra psykiskt och ha roligt i vardagen. 

Det gäller både yngre och äldre. Vi får ofta höra att det saknas sociala mötesplatser i Kumla. 

Ungdomarna upplever att det inte finns något att göra och bland äldre som inte bor på ett av våra 

särskilda boenden ökar ensamheten. Det saknas inte nödvändigtvis aktiviteter för någon av grupperna, 

utan det som saknas är naturliga mötesplatserna för de som bara vill träffas. 

5.2.1 Väntjänsten – en ovärderlig resurs 
Många människor vill göra insatser på frivillig grund och kärnan i allt frivillighetsarbete är just lusten 

och glädjen i att hjälpa andra. Därför är det viktigt att Kumla skapar förutsättningar för ett ökat samarbete 

med de frivilliga. Viktigt är också att man respekterar varandra utifrån de olika uppdragen. Den civila 

sektorn ska aldrig ersätta den offentliga, utan komplettera den utifrån sina villkor.  

Socialnämndens ordförande i Kumla har själv identifierat ensamhet som ett stort bekymmer bland äldre 

i Kumla. Frivilligt arbete kan vara en möjlig väg för att bryta ensamhet och isolering bland äldre. Det 

kan handla om att hjälpa till med exempelvis fler promenader, sångstunder eller andra aktiviteter som 

sätter guldkant på de äldres tillvaro och höjer livskvaliteten, inte minst de som är ensamma.  
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5.2.2 Måltidsvän 

Enligt socialstyrelsens årliga undersökning av äldre med 

äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär av ångest, oro 

och rädsla och 15 % besväras ofta av ensamhet. Hos de här 

personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor. 

Även undernäring är ett stort problem bland äldre idag. 

Liberalerna har därför i en motion föreslagit att en utredning 

påbörjas om att införa så kallade måltidsvänner i Kumla.  

Måltidsvän har införts i Kävlinge kommun och innebär att kommunen har samverkat med olika 

föreningar. Projektet går ut på att frivilliga, som alltså benämns måltidsvänner, besöker den äldre en 

gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter 

de på någon restaurang. Det blir ingen extra kostnad för den äldre då måltidsvännens portion betalas av 

kommunen. 

Liberalerna föreslår därför att 

Ansvarig förvaltning undersöker möjligheten till och intresset för att införa projektet ”måltidsvän” i 

Kumla kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället 

5.2.3 Social omsorgspeng  
Många föreningar, framför allt idrottsföreningar, samlar idag in pengar till aktiviteter genom att sälja 

varor som cocosbollar och strumpor till familj, vänner och grannar. Det tar tid, tid många familjer inte 

har, eller så kostar det pengar när familjen istället köper sig loss. Vi vill istället införa en social 

omsorgspeng för föreningar som gör en social insats i samhället. En peng som betalas ut till föreningar 

tillsammans med föreningsbidraget. Den sociala omsorgspengen skulle föra samman 

socialförvaltningen och föreningar, överbrygga generationsklyftorna i samhället och uppmuntra fler till 

ett socialt engagemang.  

Med en social omsorgspeng skulle föreningar kunna ägna sig åt ett socialt engagemang som att läsa högt 

för äldre på ett äldreboende, gå på promenad med äldre eller personer med funktionsnedsättning eller 

samla ihop kläder och filtar till hemlösa för på så sätt få in pengar till sin förening. Fördelarna med en 

social omsorgspeng är många, bland annat skulle pengen hjälpa till att minska utanförskapet och 

klyftorna mellan människor. Den sociala insatsen från föreningen skulle skapa en länk mellan 

föreningslivet och de i behov av stöd och omsorg. För social omsorgspeng avsätter vi 50 tkr per år för 

hela planperioden men först måste förutsättningarna för detta utredas. 

Liberalerna föreslår därför att 

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för införandet av en social 

omsorgspeng.  

5.2.4 Ny gemensam mötesplats för ung fritid 
Många av våra ungdomar önskar fler mötesplatser för just unga. Ett café där ungdomar har råd att fika 

och kan ”hänga tillsammans” är ett önskemål som framkommit från många under kommunens träffar 

med flera av kommunens årskurs 8 och 9-elever. De caféer som finns kring Kumlas torg är alldeles för 

dyra för ungdomar. Det fanns från början en tanke att Café au Lé (bibliotekets café) skulle fungera som 

ett ungdomscafé. Ungdomarna vill inte gå dit, vilket resulterat i att de som idag fikar där är vuxna och 

äldre.  

Vi behöver hitta fler platser dit unga kan och vill gå för att umgås. Det skapar trygghet för både unga 

och deras föräldrar att de har någonstans att vara. Lämpligast vore att denna samlingsplats också låg i 

den nya gemensamma mötesplatsen för unga i Kumla men man kan också tänka sig andra lösningar. 

Viktigast är att vi skapar fler mötesplatser för unga då det är det som i princip alla efterfrågar.  

Att minska ensamhet bland 

äldre är en viktig folkhälso-

fråga. Här måste kommunen 

och civilsamhället samarbeta.  
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5.2.5 Kvarngården – En mötesplats för seniorer i Kumla 
Målgruppen är framförallt de äldre som befinner sig mitt emellan tillståndet ”pigg pensionär” och de 

som bor på något av kommunens särskilda boenden. Denna grupp kanske inte orkar vara aktiv i en 

förening men vill fortfarande träffa människor och tillhöra en social gemenskap. Vi behöver en 

permanent, fysisk plats där äldre personer kan träffas, prata och ha aktiviteter tillsammans, en slags 

fritidsgård för personer över 70 år. Ett slags seniorcenter, helt enkelt. Vår förhoppning är att 

Kvarngården kan fylla den funktionen i framtiden och kommer med intresse följa hur mötesplatsen 

upplevs av Kumlas äldre. 

5.3 Kulturskolan  
Kulturskolan är en otroligt viktig och uppskattad 

verksamhet. Deras arbete håller hög kvalitet och har på 

senare år också fått en ännu större bredd. För oss i 

Liberalerna är det viktigt att Kulturskolan får verka på 

lika villkor som andra kulturyttringar i Kumla. Idag är 

det förvaltningen för livslångt lärande som har ansvar 

och budget för Kulturskolan. Risken med detta är att vi 

i prioriteringstider måste välja bort vissa verksamheter. 

Där riskerar Kulturskolan att bli en sådan verksamhet 

som prioriteras bort, inte för att vi inte anser att den är 

bra eller viktig utan för att den inte är lagstadgad.  

Vi vill inte att fioler och trumpeter ska konkurrera med matteböcker. Därför borde det vara kultur- och 

fritidsförvaltningen som ansvarar för Kulturskolan.  

Liberalerna föreslår därför att 

Kulturskolan som ansvarsområde flyttas från förvaltningen för livslångt lärande till  

kultur- och fritidsförvaltningen 

5.4 Fokus på huvuduppdragen  
Kumlas ekonomi är fortsatt ansträngd, även om det kanske inte ser ut så om man ser till slutsiffran på 

den ekonomiska redovisningen. Vi måste ständigt väga våra prioriteringar väl. Vi måste dels titta på 

vilka verksamheter som kommunen idag driver men som egentligen skulle kunna drivas av någon annan 

aktör och vi måste vara restriktiva med inköp som inte är av absolut nödvändighet. Det handlar inte bara 

om ett effektivt resursanvändande utan också om vilka signaler vi sänder till våra kärnverksamheter 

kring hur vi använder kommunens pengar. Av den anledningen avsätter Liberalerna inga medel för 

konstanslag under denna planperiod. Konst kan mycket väl fylla en viktig funktion i kommunens 

verksamheter, men anser att sådana inköp bör göras inom ramen för befintlig budget. 

5.4.1 Camping, gym, relax och solarium ska drivas av andra 

Många av de klagomål som under åren inkommit till konkurrensverket rör situationer där offentliga 

aktörer konkurrerar med det privata näringslivet. Ofta handlar det just om campingar, gym eller caféer 

som drivs av kommunen och som gör det tufft för det privata näringslivet att hävda sig.  Vår ingång är 

att kommunen ska skapa förutsättningar för det lokala näringslivet, inte konkurrera med det. 

Kumla kommun behöver inte ha en camping i egen regi. Eftersom verksamheten redan finns vore det 

väl värt att undersöka om någon privat aktör är intresserad av att driva campingen åt oss. Inte heller 

behöver vi tillhandahålla ett gym som kraftigt konkurrerar med de aktörerna.   

Liberalerna föreslår därför att 

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att upphandla entreprenörer till att sköta driften av 

campingen, gymmet, relax och solariet på Djupadalsbadet  



32 
 

 

 

 

 

 

 

Liberalerna Kumla 


