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Vänsterpartiets syn på Kumla
Kumla är och ska fortsätta vara en bra 
kommun att leva i. Kumla har ett bra  
geografiskt läge med  bra kommunika-
tioner och en stabil ekonomi.

Vi har dock saker att kämpa för: 
• En förbättrad arbetsmiljön inom  

förskola, skola och omsorgerna så  
personal och brukare känner stolthet 
och glädje i verksamheterna. 

• En oberoende utredning innan täck- 
ningen av Kvarntorpshögen, för att få 
svar på vad det innebär.

• Ingen byggnation i ”Pokerskogen” där 
vi har många biotoper (livsmiljöer) som 
är viktiga för balansen i miljön.

I det här programmet presenterar vi hur 
vi i Vänsterpartiet vill att Kumla ska 
utvecklas i den närmaste framtiden på en 
rad områden.

håller du med oss?  
lägg då din röst på Vänster-
partiet den 9 september.

Vänsterpartiet är ett demokratiskt, socialistiskt och 
feministiskt parti, som står på en ekologisk grund. Vårt 
mål är ett samhälle som bygger på allas lika värde.

Vänsterpartiet kämpar för ett ekologiskt hållbart  
samhälle och en framtid i samverkan och i frihet.

Kumla ska präglas av att 
ge alla en god uppväxt, 
möjlighet till arbete och 
en trygg ålderdom. Det 
kräver ett samhälle där 
solidaritet, delaktighet 
och inflytande är ledord.

Lena Rosborg   
ordförande i  
Vänsterpartiet Kumla
Lena står som första 
namn på listan till 
kommunfullmäktige

John Leonard
sitter i styrelsen för 
Vänsterpartiet Kumla
John står som andra 
namn på listan till 
kommunfullmäktige



Vård och omsorg
För oss i Vänsterpartiet är det en 
självklarhet:
• Att verksamheten ska drivas i offentlig 

regi och att vi har ett gemensamt ansvar 
så att skattepengarna hamnar där de 
bäst behövs.

• Att den offentliga vården ska hålla en 
hög kvalitet, där brukarna känner trygg-
het och kan påverka hur omsorgen ska 
utformas.

En utmaning för kommunen är att rekry-
tera och behålla välutbildad och engagerad 
personal. 

Vänsterpartiet menar:
• Att arbetsvillkoren inom omsorgerna 

måste förbättras. Personalen ska kunna 
känna stolthet över det arbete de utför.  
Genom att ge ökade möjligheter till 
inflytande och delaktighet viklet skapar   
engagemang.

• Arbetet inom vård och omsorg måste 
uppvärderas genom högre lön och  
bättre arbetsvillkor. Kortare arbetstider 
och kontinuerlig fortbildning ska vara 
en del av detta. 

• Under mandatperioden genomföra 
försöksverksamhet med arbetstids- 
förkortning.

• Arbetet ska organiseras så att ett nära  
samarbete mellan ledning och arbets-
tagare är möjlig.

skola och Barnomsorg
Förskola och skola är en förberedelse för 
vuxenlivet på flera olika sätt, där lär sig 
våra barn och ungdomar hur samhället 
och arbetslivet fungerar och formas till 
individer i ett kollektiv.
Förskola och skola ska motverka  
segregering, rasism och mobbning.
Vänsterpartiet menar att alla barn och 
ungdomar oavsett svårigheter har rätt att 
få den hjälp och stöd som de behöver för 
sitt lärande. 
För att få ett lugnt klimat och studiero 
som främjar barn och elevers möjligheter 
att inhämta kunskap krävs utbildad,  
kompetent engagerad personal samt  
mindre gruppstorlekar.
Fritidshemmen är ett viktigt komplement 
till skolan. Personalen på fritidshemmen 
ser barnen/eleverna under hela dagen och 
bildar på detta sätt en brygga mellan skola 
och fritid. Föräldrarna ska känna trygghet 
när deras barn är på fritidshemmet.

Vänsterpartiet vill arbeta för:
• Att öka antalet vuxna inom förskola 

och skola med rätt kompetens lärare, 
fritidspedagoger och barnskötare, vakt-
mästare och administrativ personal.

• Kontinuerlig kompetensutveckling.
• Ökade resurser till elever i behov av 

särskilt stöd.
Vänsterpartiet vill på detta sätt göra för-
skola, skola och fritidshem till attraktiva 
arbetsplatser, som gör att fler söker sig till 
Kumla.



Kultur och fritid
Ett rikt kulturliv som bygger på jäm- 
ställdhet och likvärdighet skapar  
sammanhållning i samhället och ger 
medborgarna möjlighet till aktivitet  
och utveckling.
• Vänsterpartiet vill att satsningen på  

fritidsaktiviteter ska gynna flickor och 
pojkar i lika stor grad.

• Skapa utrymme för spontanidrott/andra 
aktiviteter för icke föreningsanslutna 
barn, ungdomar och vuxna bland annat 
genom ett Aktivitetshus och utbyggnad 
av Fritidsgårdar.

• Öka möjligheterna för alla kommunens 
elever att delta i vår fina Kulturskola 
genom att göra den avgiftsfri.

Bygga och Bo
Kumla har den lilla stadens fördelar 
med närhet till det mesta, geografiskt är 
kommunen till ytan liten och även de 
som bor utanför tätorten har kort avstånd 
till service. När nu kommunen ökar sin 
befolkningsmängd finns en utmaning att 
behålla närheten som är Kumlas stora 
fördel. 
Ett bra boende är inte bara att erbjuda 
billig tomtmark utan ett levande centrum, 
kultur och fritidsaktiviteter måste finnas 
och göras tillgängliga för alla.

Vänsterpartiet menar att:
• Vi måste bygga och renovera så att 

människor har råd att bo kvar i sina 
lägenheter och att människor som säljer 
sina hus väljer att stanna kvar i Kumla.

• Vi måste bygga för människor, inte för 
bilar och i möjligaste mån spara bra 
åker- och skogsmark.

• Vi ska binda samman staden och landet 
med cykelvägar och busstrafik.

• Vi ska öka satsningen på förnybara en-
ergikällor så som sol- och vindenergi.

• Vi ska spara grönytor och även utöka 
dessa för att minska konsekvenserna av 
klimatförändringar till exempel över-
svämningar.

• Vi ska verka för trygga utemiljöer.


