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Pressmeddelande 
Budget 2020 samt flerårsplan 2021 & 2022 
 
Uppdraget som politiker är att skapa bra förutsättningar för att kommunens verksamheter 

ska erbjuda en god kvalité för medborgare, näringsliv och ideella krafter. 

 

Landets kommuner, även Kumla, går in i en period där utmaningarna blir fler. Antalet barn, 

unga och äldre blir fler samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i den takt som 

krävs. 

 

Vi måste ständigt ompröva vårt arbetssätt så kommunens skattebetalare får ut mer av varje 

skattekrona. Framtidens utmaningar med mindre resurser kommer innebära att politiken 

måste ha modet att göra tydliga prioriteringar. 

Den viktigaste resursen i all verksamhet är personalen. Kumla kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare för att behålla och rekrytera ny personal till förskola, skola, vård och omsorg. 

 

Kommunstyrelsen 

 

Trots de stora utmaningarna som vi står inför de kommande åren kan vi kompensera all 

verksamhet för pris- och löneuppräkning motsvarande 2 %. I budgeten har vi även tagit höjd 

för att kompensera nämnderna för att vi blir fler som behöver kommunal service, så kallade 

volymökningar. Totalt räknar vi med att lägga ut 53 miljoner kronor för att möta dessa ökade 

behov under de kommande fyra åren. Merparten av dessa pengar avser fler platser på vårt 

nya vård- och omsorgsboende. 

  

”Vi tar ansvar för en ekonomi som ska fungera idag, men framförallt tar sikte inför de 

framtida utökningarna inom förskola och vård- och omsorg. Vi jobbar för att personer som 

bor och verkar i kommunen, ska känna trygghet vid livets olika skeenden. Tillsammans 

bygger vi en starkare välfärd”, säger Katarina Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande. 
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Socialnämnden 

 

Under året har två nya LSS-boenden invigts och ett nytt äldreboende är på gång. Med dessa 

investeringar på plats fortsätter arbetet med fokus på ett gott liv för kommunens 

medborgare som är i behov av vård och omsorg. Budgetökningen omfattar bland annat 

ökade driftkostnader som blir för de nya boendena men även en utökad satsning på LSS. 

Socialnämnden arbetar också med ett nytt arbetssätt gällande försörjningsstöd. 

 

Åsa Windahl (M), ”Socialnämnden har under det gånga året arbetat för en budget i balans 

och det arbetet fortsätter. Fler personer ska gå från bidrag till egen försörjning, genom det 

stärker vi individens frihet och självkänsla. Det känns även bra att vi kan utöka budgeten för 

LSS-verksamheten för att möta de behov som finns.” 

 

Samhällsbyggnad 

 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under 2020 utöka sina investeringar och underhåll av 

kommunens lokaler, det är ett välkommet tillskott av budgetmedel kommunfastigheter får.  

 

Kumla kommun fortsätter även sin satsning med att ställa om till klimatsmarta alternativ, 

kommunen kommer under 2020 att satsa på solcellsanläggningar på vård- och 

omsorgsboendet Akvarellen samt att det ska finnas möjlighet att ladda el- bilar på centrala 

platser i kommunen.  

 

Andreas Brorsson (S), ”Kumla kommun växer och fler aktörer vill etablera sig i Kumla, det 

ställer stora krav på samhällsbyggnadsnämnden i planeringen av bostäder och områden för 

näringsfastigheter. Vi har de senaste åren jobbat hårt med dessa frågor och kommer göra så 

även framöver.” 

 

Nämnd för livslångt lärande 

 

Nämnd för livslångt lärande får ytterligare medel med en gradvis ökning på tre år i 

investeringsbudgeten till gemensamma inventarier och utemiljö till för- och grundskolor. 

Driftbudgetramen förstärks och nämnden kompenseras även för fler barn och elever. Skolan 

lägger grunden till en bra framtid för dagens barn och unga. Idag når inte alla elever målen. 

Även om det finns en positiv utveckling inom vissa områden så är det en stor utmaning. I 

budgeten finns det också med en plan för rotrenovering på Malmens skola och Norrgårdens 

förskola. 
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Oskar Svärd (M): ”Skolans personal ska ha ett bra stöd i undervisningen och fler elever ska 

klara kunskapsmålen. Vi måste möta de elever som behöver extra stöd, minska gapet mellan 

resultaten hos pojkar och flickor men också se vilka möjligheter digitaliseringen har på 

skolområdet. Det är glädjande att vi nu kan gå fram med rotrenovering i planen för Malmens 

skola och Norrgårdens förskola.” 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Katarina Hansson (S) – 070 867 47 50 

Åsa Windahl (M) – 076 164 47 88 

Andreas Brorsson (S) – 070 519 90 50 

Oskar Svärd (M) – 076 818 06 15 

 


