vårt Kumla
Magasinet för oss som bor i Kumla, utgiven av Kumla kommun

Nr 3 2021

Sida 7

KUMLAANSTALTEN
BYGGER UT
Rekrytering av uppåt 300 personer
väntas de närmsta åren.

Sida 4

STÖD TILL ANHÖRIGA
Petra och Daniel ger stöd till anhöriga
till personer som missbrukar.
Sida 14

DIGITAL BYGGLOVSANSÖKAN
GER SNABBARE BESLUT
Ny e-tjänst med lansering under vintern.
KLIMATSMARTA
KNEP I KÖKET

HÖSTLOVSKUL
VECKA 44

Sida 13

Sida 16

INLEDNING

INNEHÅLL

NY PÅ JOBBET

I DETTA NUMMER

Vad roligt att få chansen att presentera sig även i detta magasin. Andreas
Brorsson heter jag och har sedan den första juli förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun. Jag är Kumling sedan 20 år
tillbaka och bor med fru och barn i Skogstorp. De senaste sju åren har jag
arbetat som kommunalråd i kommunen och innan dess jobbade jag som
fastighetsmäklare i Kumla.
Nu börjar vi äntligen se ljuset i tunneln vad gäller pandemin och kan sakta
börja återgå till våra normala liv fullt ut. Då man åter igen får träffa nära
och kära, och arbetsplatser som haft restriktioner återgår och kollegor ses
på jobbet.
Alla kriser som ett samhälle går igenom bör utvärderas och reflekteras
över. Vad har vi lärt oss av denna pandemi och vilka lärdomar tar vi med
oss in i framtiden? En sak som jag känner, och säkert många med mig, är
att jag lärt mig uppskatta det lilla i vardagen. Som att träffa kollegor, krama
om nära och kära, att obehindrat gå på restaurang, gå ut och dansa eller
besöka ett sportevenemang.

Avslutningsvis kommer därför en liten vädjan från mig. Ta nu chansen och
stötta det lokala idrotts- och kulturlivet med att ge just dem ett besök när restriktionerna tagits bort. Många
har saknat sin publik och det finns mycket att uppleva och upptäcka här i Kumla. Kanske hittar du rentav ett
nytt intresseområde och nya vänner!
Andreas Brorsson, Kommunstyrelsens ordförande

vårt Kumla ges ut av Kumla kommun och tre gånger om året delas den ut till samtliga hushåll
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PETRA OCH DANIEL GER
STÖD TILL ANHÖRIGA
Att vara anhörig till en person som missbrukar är en tufft.
Känslan av ensamhet, skuld och skam är stor. Men nu finns
det hjälp att få. Petra och kollegan Daniel har utbildat sig i
en arbetsmetod som passar just den här gruppen av anhöriga och nu ser de fram emot att komma igång.

Petra Mereväli och Daniel Winnerfjord arbetar inom kommunens beroendegrupp och träffar dagligen
människor som antingen har ett
beroende eller som är anhörig till
någon som har. Fokus ligger ofta på
att hjälpa och stötta den som har
ett beroende men allt oftare ser
man att den som är anhörig också
skulle behöva stöd.
- Det här känns verkligen bra, att vi
nu är på gång. Vid möten med anhöriga har vi ofta tänkt att den här
personen skulle må bra av att få
träffa och prata med andra som är i
liknande situation, säger Daniel.

Vad är anhörigstöd och hur
fungerar det?

Anhörigstödet syftar till att stärka
den anhörige och dess välmående.
Det handlar om att fokusera på sig

själv och rollen som just anhörig.

- Vi arbetar utifrån en modell
som heter CRAFT (Community
Reinforcement Approach and Family Training) där vi arbetar med
fyra mål - förbättra den anhöriges välmående, förbättra relationerna, minska den närståendes
missbruk, och engagera den närstående att påbörja behandling.
Programmet är uppdelat på tio
tillfällen och det är ett rullande
program som man kan ansluta sig
till när som helst.

- Vår förhoppning är att komma
igång med detta så snart som
möjligt så är man intresserad är
man välkommen till oss på Hagendalsvägen 8, måndagar kl. 15.3017.00, säger Petra. Den som är
intresserad behöver inte anmäla
sig utan det är bara att komma dit
4

Det är bara att
komma och träffarna
sker helt frivilligt och
utan dokumentation.

och träffarna sker helt frivilligt och
utan dokumentation.

Vem räknas som anhörig?

Anhörigstöd riktar sig till den som
är anhörig till en person som missbrukar droger eller hazardspel, det
vill säga spel om pengar. En anhörig kan vara en familjemedlem men
också en nära vän. Gemensamt för
alla anhöriga är att de påverkas av
de omständigheter som uppstår
kring en person som missbrukar.
- När det gäller just detta stöd så
riktar vi oss till anhöriga som är 18
år eller äldre men vi erbjuder också stöd till barn och unga via barngruppen Ventilen, avslutar Petra.
TEXT: KARIN MOBERG
FOTO: JONAS CLASSON
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AKTUELLT
Kunskapsbaserat
arbetssätt för ökad
trygghet
Boka kommunens lokaler
och anläggningar online
Läs mer på:
friweb.kumla.se/fritidbokning

Lyft blicken mot
vattentornet!

Kommunen har i drygt ett år
arbetat enligt metoden
”Effektiv samordning för
trygghet” som går ut på att
kommunens och polisens
insatser knyter an till anmälda
brott, information från
verksamheter och medborgares inspel.
Vi går nu vidare med ett
systemstöd för att få stöd i
att analysera lägesbilderna
bättre så att vi kan fokusera
på exempelvis mer belysning
eller förstärkt närvaro på
vissa platser.

Vattentornet i skogspartiet
vid Oppegårdsområdet sticker
med sin höjd ut som ett landmärke i kommunen.

Under hösten kommer vattentornet att få en belysning på
toppen som kommer att vara
tänd vid olika tillfällen. Det
kommer att finnas möjlighet att
byta färg på ljuset utifrån högtider, årstider eller olika evenemang som uppmärksammas.

Det är därför både viktigt
och tacksamt att du som
medborgare anmäler till
polisen när du ser brott och
till kommunen om du upplever en plats som otrygg.

Kumla 2040 - vår plats i framtiden
Det är dags att formulera en vision för Kumla som plats.
Att sätta fingret på vad Kumla är i dag och vad de som bor eller
verkar i Kumla önskar att Kumla ska vara framöver.

Sista chansen nu att tycka till genom att svara på vår supersnabba
enkät, du hittar den på kumla.se/kumla2040
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Jacques Mwepu; kriminalvårdschef i Kumla, och Markus Winberg; personalchef.

EN AV VÅRA MEST KÄNDA
ARBETSPLATSER VÄXER ORDENTLIGT
I en drömvärld skulle vi kanske stänga ner en av våra största arbetsplatser i Kumla,
men så ser inte verkligheten ut. Tvärt om. Nu bygger Kumlaanstalten ut sin verksamhet
och kommer att behöva rekrytera uppåt 300 personer närmsta åren.
Jacques Mwepu är anstaltschef
sedan ungefär ett år tillbaka. Han
säger att kriminalvården och
därmed Kumlaanstaltens största
utmaning är tillväxten. De skulle
behöva växa fortare och väntar

otåligt att få klart den nya avdelningen som beräknas stå färdig i
slutet av 2023.
- Under mitt första år här har vi
tillskapat 97 platser, varav 85 be7

redskapsplatser. Numera förfogar
Anstalten Kumla över 517 platser.
Det är en väldigt stor ökning i relation till anstaltens ordinarie kapacitet på 420 platser. Men vi har klarat det och jag är stolt över att få

Det känns jättebra att arbeta
på det här sättet, särskilt i
barnens arbetsmiljö.

Det är otroligt
tillfredställande att
kunna möjliggöra
att en människa
utvecklas.

Det gigantiska insektshotellet i en gammal utställningscell möter alla besökare vid ingången till Kumlaanstalten.

hela det här maskineriet att rulla,
säger Jacques. Att få en verksamhet med mer än 500 anställda, och
lika många intagna och dessutom
alla de ca 350 personer som passerar här dagligen att fungera.

Behov av differentiering
formar de nya avdelningarna

Det nya huset kommer att rymma
64 platser. Det byggs för färre personer på varje avdelning och blir
på så sätt också mer personalkrävande.
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- Vi märker att många intagna mår
bättre av att vistas i mindre grupper. I den nya byggnaden bygger vi
de sociala ytorna för färre personer. De stora grupperna skapar
hierarkier och en hårdare attityd
där den som vill försöka bryta sin
livsstil och bygga en relation till

vårdarna helt enkelt inte vågar,
förklarar Jacques.

göra att en människa utvecklas,
säger Jaques.

Att skapa relationer och tillit är
Jacques ledarfilosofi. Både när det
handlar om hur han leder sin personal och hur de tillsammans ska
lyckas med att den person som
släpps från Kumlaanstalten ska
vara ”Bättre ut”, vilket är kriminalvårdens värdegrund och handlar
om att ha en bättre chans till lagligt liv efter avtjänat straff.

Arbetet på anstalten har förändrats rätt mycket under senare år.
Många intagna har en bakgrund
av grov gängkriminalitet och det
finns mycket psykisk ohälsa som
ser annorlunda ut nu än tidigare.
Det gör att arbetsmetoder och kravet på verksamheten förändras.

Utveckling bygger på
relationer

För att lyckas i vårt uppdrag måste vi jobba med kommunikation
och skapa relationer. Det är ju det
bästa med att arbeta här – att se
människor göra framsteg, ibland
bara små små. Det är otroligt tillfredställande att kunna möjlig9

Ramar och rutiner skapar
säkerhet och trygghet

- Vi jobbar för att skapa väldigt
strikta ramar där kvalitet i arbetet betyder att alla gör lika, säger
Jaques. Checklistor och kontrollpunkter ska vara rutiner som sitter i ryggmärgen. Det kan jämföras
med ett team i operationssalen
eller besättningen på ett flygplan.

FRÅGOR PÅ STAN

HALLÅ DÄR!
Vad längtar du mest efter att göra när pandemin är över?

Honung är en ”bisyssla”, den största delen av anstaltens tillverkning är möbler som används på landets anstalter.

Att få gå på sportevenemang
med ordentligt med publik,
det ser jag fram emot.

Å, jag längtar efter att få
träffa barn, barnbarn och
barnbarnsbarn ordentligt!

Jag ser verkligen fram emot
att träffa mina vänner i
föreningen Gata upp och
gata ner.

Jag har inte saknat så mycket.
Men det ska bli skönt att
kunna vara utan munskydd i
hemtjänsten, där jag jobbar.

Att få träffas och spela
bridge! Vi har spelat några få,
men att samlas alla igen och
spela, det ska bli kul.

Jag längtar efter att täffa min
farmor! Och så hoppas jag
att min back-pack-resa efter
studenten kan bli av.

Mattias Karlsson

Rutiner ger oss en säker arbetsmiljö
och det skapar trygghet för alla i organisationen – intagna och anställda. Innanför den ramen uppmuntrar vi till kreativitet och fantasi.

Ska bli en personalstyrka på
drygt 600 personer

I dag arbetar 550 heltidsanställda på Kumlaanstalten. Markus
Winberg, HR-ansvarig, förklarar att
de har behov av att rekrytera mellan 250-300 personer de närmsta
åren, för att täcka pensionsavgångar, normal personalomsättning och
att anstalten växer.
Det är ett stort och omfattande ar-

bete. Till att börja med ges alla nyanställda 24 veckors grundutbildning. Strävan är samsyn och hög
kvalitet i verksamheten, så alla
behöver ha samma basutbildning
att luta sig emot. Sedan ska alla
nyanställda slussas in i verksamheterna på ett planerat sätt med
stort stöd av erfaren personal. Här
är man mån om att alla nya ska
komma in i arbetet på ett bra sätt.

Möjlighet till personlig utveckling och karriär

Markus menar att det här är en
arbetsplats för stor personlig utveckling. Man lär känna sig själv i
10

Gudrun Sonnerstedt

grunden och att hantera sina egna
styrkor och svagheter. Tvärt om
vad många tror så är det stor variation i arbetet här, och har man viljan finns det många olika karriärvägar inom kriminalvården.

- Jag måste säga att det händer väldigt mycket roligt här. Det kanske är
så att glädjen och humorn är ett sätt
för oss alla att hantera en allvarlig
och tung verksamhet. Det vet jag
inte. Men jag vet att vi har väldigt
mycket kul här, säger Markus.
TEXT: JESSICA LARSSON
FOTO: JONAS CLASSON

Araya Klbreab

Jan Sonnerstedt
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Sven-Olov ”Esso” Engvall

Jessica Thell
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VI TIPSAR!

Den här veckan fokuserar
vi på hållbar mat i våra
skolrestauranger! Det betyder
att mycket av maten vi serverar
är producerad på nära håll och
att en hel del är ekologiskt.

NY NÄRINGSLIVSCHEF ÄR PÅ PLATS
Det är Hanna Jonasson som tar över rodret som Kumla kommuns näringslivschef, efter
Sune Valegren som trappar ner mot pension. Hanna har lång erfarenhet, bland annat
som regionchef på Företagarna, och har jobbat med näringslivsfrågor både nationellt,
regionalt och lokalt.

När jag är ute och träffar företagarna här i Kumla upplever jag att
det finns en god relation mellan
företagarna och kommunen, men
att vi kanske mest har jobbat reaktivt tidigare, säger Hanna.
Hon vill arbeta för att kommunen
ska skapa tydligare mål, bli mer
proaktiv och vara en starkare mo-

tor i näringslivsutvecklingen. Även
om vi inte alltid är den aktiva parten – det är ju företagen – så ska vi
vara möjliggöraren.
Hanna arbetar både operativt och
strategiskt för att göra det liiite
bättre att vara företagare i Kumla
kommun och kommer med politikens stöd utgå från ett åtgärdspa-

ket med ett trettiotal punkter. En
del punkter är enklare att åtgärda
och mer av intern karaktär medan
andra handlar om ett långsiktigt arbete under många år framöver och
med externa parter inblandade.
TEXT: JESSICA LARSSON
FOTO: JONAS CLASSON

Fredrik Berg, kock i Skogtorpsskolans kök.

SMARTA KNEP I KÖKET
FÖR KLIMATET OCH PLÅNBOKEN

Fredrik Berg, kock på Skogstorpsskolan, ger dig sina enkla tips för att spara pengar och
miljö. Det krävs väldigt lite för att minska sitt matsvinn, menar han.
Ta vara på hela varan

Jag skriver en veckomatsedel där
jag försöker att ta till vara på hela
varan jag köper. Som exempelvis en
broccoli - då använder jag buketterna till en wook ena dagen och
spar stammen för att kunna riva i
en pastasås senare i veckan.

Det är ju extra roligt att få
arbeta med de här frågorna här
i Kumla. Jag är både uppvuxen
och bosatt här, säger Hanna.

Byt ut till en snarlik produkt

12

Prova att byta ut riset mot exempelvis matvete, ät fler vegetariska
måltider eller prova att ha kycklingfärs i tacon. Det kanske låter
som väldigt små saker, men alla
dessa små förändringar bidrar till

att du minskar din klimatpåverkan.

Släng inte dina rester

Även rester som inte räcker till en
hel matlåda är värda att spara. De
kan bli starten på en ny rätt och
måltid. Packa i plastlådor och frys
in, och tänk på att skriva innehåll
och datum på locket, det brukar
vara hopplöst att se vad det är i
burken när det är fryst.

Bäst före är inte sista
förbrukningsdag

Bäst före datum handlar inte om
13

hur länge ett livsmedel är säkert,
utan till vilket datum livsmedlet
förväntas behålla sin smak, färg
och krispighet. Det som händer
efter bäst före datum är alltså
att kvaliteten så småningom blir
sämre. Men maten kan fortfarande vara fullt ätbar. Luktar, smakar och ser maten ut som vanligt
så behöver man inte slänga det
bara för att bäst före datumet har
gått ut.
TEXT: JESSICA LARSSON
FOTO: JONAS CLASSON
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DIGITALT FLYT I BYGGLOVSÄRENDEN
KOMMER ATT GE SNABBARE BESLUT
Att ansöka om bygglov är i vissa fall en stor och omfattande process som av olika anledningar tar rätt lång tid att handlägga. Just nu pågår uppbyggnaden av e-tjänsten för en
digital bygglovsansökan. Den lanseras under vintern och på bygglovenheten har man
stora förväntningar på den nya tjänsten.

Det kommer att bli tydligare och
enklare för den som söker. Det
blir lätt att göra rätt, säger Anders
Persson, byggnadsinspektör. Det är
grunden för en snabb hantering.

Systemet håller upp tempot

Anders förklarar att systemet gör
hanteringen snabbare och enklare
både för den som ansöker och för
bygglovhandläggarna. Systemet
kommer att pusha ärendet framåt
och se till att varje moment i ärendet hanteras i rätt ordning och så
snabbt som möjligt, och den som
har ansökt kommer att kunna följa
de olika stegen i sitt ärende, direkt
i e-tjänsten i realtid.
Den som väljer att lämna in sin ansökan digital kommer garanterat
att få sitt ärende färdigt snabbare
än den som lämnar in i pappersform, säger Anders.

Enklare kommunikation

Det är vissa lagstyrda moment i

ett bygglovsärende som kräver tid.
Till exempel ska grannar ha möjlighet att yttra sig under minst 14
dagar i vissa ärenden. Men den
hanteringen blir också snabbare
när vi kan sköta så mycket som
möjligt av kommunikation digitalt. Då slipper vi postgången och
hanteringen av inkomna papper.
Har grannarna en digital brevlåda
så som Kivra, så blir hanteringen
supersmidig, säger Anders.

Även en miljövinst

I dag räknar man med att 50% av
medborgarna har en digital postlåda. Till de som inte har en digital postlåda har vi ändå förenklat postgången, berättar Anders.
Tidigare skickade vi brev med
flera pappersark och svarskuvert.
Framöver kommer vi att skicka ut
ett vykort med länk och QR-kod
till information om ärendet och
möjlighet att lämna synpunkter. Så
vi räknar alltså med ungefär hälf14

ten så många utskick och betydligt
mindre pappersåtgång i varje utskick. Dessutom är det ju lättare
att sortera ett vykort i återvinningen, än kuvert och brevpapper.

Förenklar för framtida
bygglovärenden

Många fördelar med e-tjänster

Den som lämnar in handlingarna
till exempelvis bygglov för sin nya
villa kommer sedan i framtiden
ha mycket enklare att söka andra
bygglov på den fastigheten. Alla
underlag finns då samlade med
god digital kvalitet i våra system
och det blir väldigt enkelt återanvända ritningarna för att till exempel söka om att bygga till ett uterum eller liknande.

•
•
•
•
•
•
•

TEXT: JESSICA LARSSON
FOTO: JONAS CLASSON

•
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Tillgänglig 24:7 från vilken
plats du vill.
E-tjänsten guidar dig att göra rätt.
Snabb kommunikation i
ditt ärende.
Går att läsa med uppläsningsverktyg.
Går att förstora texten om du
behöver.
Går att översätta till andra språk i
till exempel Google translate.
Du slipper köpa kuvert och frimärke och lägga på postlådan.
Ökad rättssäkerhet när färre
mänskliga faktorer påverkar
beslutet.

UPPLEV KUMLA

HÖSTLOVSDAGS!
Snart är det dags för efterlängtat höstlov för Kumlas barn och ungdomar.
Den 25 oktober publiceras hela höstlovsprogrammet på visitkumla.se/lov
Det blir ett härligt lov, fyllt av roliga aktiviteter under hela vecka 44.

HALLOWEENDISCO

MONSTERTECKNING

PROVA BOXNING

Snart är det åter dags för det
populära halloweendiscot på
Djupadalsbadet! Hinderbanan
ligger även i under veckan.

En rolig stund där vi släpper
loss fantasin och kreativiteten
och skapar monster tillsammans med Erik Malm.

Tjejer och killar 13-19 år - nu
har ni chansen att få prova på
boxning! Kom ombytta och
glöm inte att ta med er inneskor och vattenflaska, så ses
vi i Kumlahallen!

Datum och tid
Lördag 30 oktober
Klockslag för discot och mer
information hittar du i det
digitala lovprogrammet.
Plats
Djupadalsbadet

Arrangör
Djupadalsbadet,
Kumla kommun

Datum och tid
2 och 4 november kl. 10-13
Plats
Kumla bibliotek

Anmälan
Biblioteket tel: 019-58 81 90
Arrangör
Kumla bibliotek,
Kumla kommun

Datum och tid
Torsdag 4 november
kl. 13.00-14.30

Plats
Lokal ”Sörby” i Kumlahallen
Arrangör
Ung fritid,
Kumla kommun

visitkumla.se/lov
Gruppförsändelse

