
 

 

 

 

Till kommunfullmäktige 

 

Motion angående sociala investeringar för att öka tryggheten i Kumla 

 

 

När åtgärder mot brottslighet, drogbruk och störande ungdomar har diskuterats så har det handlat 

om hårda tag. Väktare, mer polis och kameraövervakning är det som gällt. 

Självklart är inte Vänsterpartiet emot alla sådan åtgärder. Tryggheten för tågvärdar 

biblioteksanställda, butikspersonal och alla Kumlabor är en viktig fråga och vi inser att lag- och 

ordning måste upprätthållas och straff för brott delas ut. 

Varje individ har ett ansvar för att hålla sig inom lagens gränser, men som ett socialistiskt parti ser vi 

också att klassklyftor i samhället ökar risken för brottslighet och otrygghet. Arbetslöshet, 

barnfattigdom, otrygga uppväxtförhållanden och andra typer av utsatthet ökar risken för att de barn 

och ungdomar som utsätts för detta hamnar i kriminalitet eller på andra sätt gör uppror mot 

samhällets normer. 

Kumla utgör inget undantag från samhällsutvecklingen i Sverige. Även här har klyftorna ökat och fler 

har hamnat i utanförskap.  Här lever 7% av barn- och ungdomar 0-20 i ekonomiskt utsatta hushåll. 

Av de unga vuxna har 10% ekonomiskt bistånd från kommunen. 

Kumlas resultat i grundskolan har en uppåtgående trend men fortfarande lämnar 30-40 ungdomar 

varje år skolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Av Kumlas 20-åringar saknar 25% avslutat 

treårigt gymnasium, ungefär 60-70 ungdomar om året! En avslutad gymnasieutbildning är nyckeln 

för att få ett jobb etableras sig i vuxenlivet. När arbetsmarknaden försämras är det de här 

ungdomarna som riskerar att slås ut och hamna i arbetslöshet. 

De som stökar och begår brott i Kumla är en brokig blandning av infödda närkebor från centralorten 

eller landsbygd, barn till flyktingar och invandrare; och även ungdomar som är mer eller mindre 

nyanlända. Gemensamt för de allra flesta av dem är en socialt utsatt situation. 



De nyanlända är ett kapitel för sig. Sverige har genom en ryckig och numera stentuff 

migrationspolitik skapat en grupp ungdomar som lever papperslösa utanför samhället, eller håller på 

att tappa hoppet om att få chansen att göra rätt för sig genom att arbeta och bidra till samhället. 

De kom inte till Sverige för att begå brott, men i den situation de har idag är det inte konstigt att en 

eller annan hamnar i kriminalitet. Det är inte etniciteten som ligger bakom det, det är våra orättvisa 

lagar och regler som skapat den! 

 

Vad gör då Kumla kommun för att minska utanförskapet, minska klyftorna och därmed på sikt 

minska brottsligheten och öka tryggheten  samhället! 

NA redovisade nyligen ett antal insatser, och visst görs det en hel del. Samtidigt visar statistiken att 

Kumlas satsning på grundskolan fortfarande är väsentligt lägre per elev än genomsnittet i Sverige. 

Även satsningen på fritidsgårdar och öppna insatser inom socialförvaltningen för ungdomar är lägre 

än snittet. Ett område där Kumla satsar mer är föreningarnas ungdomsverksamhet. Det är bra, men 

tyvärr är det så att ungdomar på glid antingen aldrig delar i föreningsaktiviteter eller slutar där efter 

en tid.  

Det finns alltså mer att göra, och resurser borde inte saknas. De två senaste åren har Kumla gått med 

närmare 200 miljoner kr i vinst. De styrande i Kumla har tänkt använda de pengarna till investeringar 

byggen som behövs i förskola, skola och äldreomsorg. Och visst kan det vara klokt att hålla nere 

länen för att få lägre kostnader på sikt, men på samma sätt behöver vi tänka runt investeringar som 

på sikt minskar de sociala kostnaderna i samhället och i Kumla. 

Av de intjänade vinsterna borde en rejäl andel, säg 10%, användas till satsningar inom skola, 

fritidsgårdar, kultursatningar som når utsatta grupper och sociala insatser. Det finns gott om 

forskning som visar att sådana satsningar ger återbetalningar som vida överstiger insatsen i 

ekonomiska termer. Men viktigare är att de leder till bättre liv för många barn- och ungdomar. 

 

Vänsterpartiet föreslår att  

- Av de två senaste årens överskott avsätts 20 miljoner kr till en social investeringsfond 

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämner ta fram förslag till 

sociala investeringar utifrån motionens inriktning 

- Förslagen föreläggs kommunfullmäktige för beslut i samband med beslut om budget för 

2022 

 

Kumla 2021-04.28 

För Vänsterpartiet i Kumla 

 

John Leonard   Georg Bivall Höiset  

 

 


