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Ökat demokratiskt deltagande och
minskad påverkan på klimatet

”Demokrati är som kärlek, man behöver arbeta med den varje dag” är ett citat av
Richard von Weizsäcker, som används vid olika tillfällen. I år är det vad många kallar ”super
valåret”, det är val till Europa parlamentet, riksdag, landsting och kommun.
Innan dessa val ska avgöras ska vi också förrätta
ett val i kommunen och det riktar sig till våra yngre
medborgare. För något år sedan pratade jag med
kommunstyrelsens ordförande i Borås och blev
inspirerad av deras arbete med att ta fram vilken
lekplats som skulle byggas. När vi nu står inför
ett beslut om vilken lekplats som ska anläggas
vid Kumla Sjöpark, så väljer vi att använda oss av
samma arbetssätt. Tre förslag är framtagna, barn
och elever mellan 4 och 12 år ges möjlighet att
rösta på ett av förslagen som de gillar. Det ska ske
genom en valprocedur som liknar den som vi har i
de allmänna valen och det ska bli intressant att se
vilket förslag som vinner när våra yngre medborgare får välja. Det här är ett sätt att väcka barns
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intresse att vara med och påverka. I skolorna har
vi klass- och skolråd och på fritidsgårdarna finns
demokratigrupper. De politiska ungdomsförbunden välkomnas också till våra skolor. Ett intresse
för demokrati och delaktighet som vi hoppas ska
fortsätta i vuxenålder.

sikt fler och mer regelbundna turer så det blir
lättare att planera åkandet. Sammantaget hoppas vi att detta leder till att fler Kumlabor och att
fler som har sin arbetsplats i Kumla väljer att åka
kollektivt. Detta är några delar i Kumla kommuns
arbete för att förbättra miljön och klimatet.

För en tid sedan invigdes Kumla resecentrums
första del. Det gjordes genom att morgonpendlarna bjöds på en frukostpåse med information om resecentrumets och kollektivtrafikens
fortsatta utveckling, men även om möjligheten
att få energi- och klimatrådgivning. Idag är det
alltför få som väljer att åka med kollektivtrafik.
Det finns många olika anledningar till detta
såsom för få passande avgångar, dålig synkning
på destinationsorten eller svårigheten att få ihop
livspusslet. Nu försöker vi underlätta för fler att
åka kollektivt och det genom ett modernt resecentrum som underlättar byten mellan färdsätt,
förenkla parkering för både cykel och bil och på

Andra åtgärder är att kunna erbjuda biogas,
vindkraft, utsortering av matavfall och naturgödsel som blir till biogas, omställning av våra lokaler
och verksamhet till att förbruka mindre energi
och inte minst att erbjuda Kumlaborna möjligheten att få ta del av energi- och klimatrådgivning.
Det här är delar av vårt arbete för att förbättra
klimatet och att underlätta för Kumlaborna och
våra företag att ta aktiv del i arbetet. Allt för att
lämna en bättre värld till våra barn och barnbarn.
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Skiss inför det fortsatta arbetet med att utveckla Kumla resecentrum.

Kumlan som ljudfil!
Nytt får i år är att vi nu även kan erbjuda Kumlan som ljudfil, dirket på vår hemsida.
Gå in på www.kumla.se/kumlan där du kan lyssna på det senaste numret. Här kommer vi, precis som
med den vanliga tidningen, att spara tidigare nummer. Vid frågor, kontakta oss via info@kumla.se eller
på telefon 019-58 80 00.
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Kumla resecentrum

I januari invigdes den första etappen av Kumla resecentrum. I samband med invigningen arrangerades en pendlardag där representater från Kumla kommun fanns på plats
och bjöd pendlarna på frukostpåsar. Nu fortsätter arbetet med att utveckla området
runt stationshuset. Text och bild: Karin Moberg, informationssamordnare
Invigningen av den första etappen
Den första etappen av Kumla resecentrum
är nu invigd. I juni 2013 togs det första
spadtaget för denna första etapp som har
bestått av att förbättra tillgänglignheten
och servicen samt att utöka bussterminalen
för att ge plats åt fler bussar. Det har även
kommit till nya busskurer och nya cykelställ.
Stationsgatan har smalnats av och hastigheten har sänkts till 30 km i timmen.
Kumla resecentrum är ett nav för resande
till och från Kumla samt för byte mellan
tåg och buss samt byte av busslinje och
syftar till att fler kommuninvånare ska åka
kollektivt.

Katarina Hansson; kommunstyrelsens ordförande
i Kumla kommun och Irén Lejegren; regionförbundets styrelseordförande invigde Kumla resecentrum.
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Kumla resecentrum - nästa etapp
Nästa etapp kommer att ske under 2014
och handlar om förändringar runt och i stationshuset. Exempelvis kommer gång- och
cykelramper att byggas om och det kommer
att bli ett större torgområde. Gång- och
cykeltunneln under järnvägen har upplevts
för lång och den kommer så småningom att
kortas av. En annan del som man tittar på
är hur man ska belysa området för att öka
tryggheten samt att man som besökare ska
få lättare att hitta dit man ska.
Mer Koll!
Allt fler människor väljer att resa kollektivt
när kollektivtrafiken anpassas efter människors behov av effektiva, tillgängliga och
prisvärda transporter.
Kumla kommun medverkar i projektet
Mer Koll vars mål är att ge bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken, en regional
utveckling och bidra till regionförstoring.
Detta ska ge bättre möjligheter till dagligt
resande inom regionen och till andra regioner. Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska
öka och det ska bli lättare att hitta information.
Kumlan 1 2014

Vem/vilka tycker
du ska få årets
pedagogiska pris?

 ram till och med den 15 april kan du nominera
F
ett arbetslag eller en enskild pedagog till årets
Pedagogiska pris!

Tycker du att något eller några av nedanstående kriterier passar in på ett arbetslag eller
en enskild pedagog inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter (förskola, fritids,
grundsärskola, grundskola och Kulturskola):
• Pristagarna har utvecklat nya former för lärande och/eller nya läromedel.
• Pristagarna har aktivt deltagit och samverkat i pedagogiskt utvecklingsarbete både
lokalt, nationellt och internationellt.
• Pristagarna har på ett förtjänstfullt sätt informerat om och dokumenterat sina
arbetsmetoder och pedagogiska erfarenheter.
• Pristagarna har skapat mötesplatser för pedagogisk diskussion och erfarenhetsutbyte.
• Pristagarna har visat prov på ett kreativt nytänkande och omsatt det i praktisk handling.
• Pristagarna har visat en öppenhet, engagemang och initiativförmåga som utvecklat
det pedagogiska arbetet.

Gör så här:
Alla som bor i Kumla kommun eller är anställda av Kumla kommun kan nominera till priset.
Skriv namn på de/den som nomineras och ge en motivering till varför just de/den bör få
priset utifrån ovanstående kriterier. Ange namn på den eller de som gör nomineringen.
Skicka nomineringen med post till:
Kumla kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Dnr BUN 2014/59, 692 80 Kumla
eller med e-post till barn.utbildningsnamnd@kumla.se
Kontakta utredningssekreterare Elisabeth Jangenby (elisabeth.jangenby@kumla.se,
019-58 83 09) vid frågor.

www.orebrotown.com/kumla
Information om kommunens sevärdheter,
aktiviteter och evenemang.
Bläddra bland broschyrer och foldrar
direkt i din telefon, surfplatta eller dator.
Ladda ner, spara och skriv ut broschyrer
och foldrar.
Kumlan 1 2014
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Lekplatsvalet 2014
Under vecka 11 och 12 kommer ett viktigt val att hållas på Kumla kommuns skolor och
förskolor. Då avgörs nämligen lekplatsvalet, ett val som bestämmer hur Kumlas nya
stadslekplats ska se ut. Text: Lars Claeson; nämndsekreterare och Karin Moberg;
informationssamordnare. Illustrationer: Mattias Käll illustration.

Kumla kommun kommer under 2014 att anlägga en lekplats vid tallskogen mellan Kumlasjön och Kumla sjöpark. Lekplatsen ska tolka begreppet Gränslös och utgå från lusten och
glädjen i leken och locka fram barnens egen entusiasm. Den ska locka till aktivitet, nyfikenhet, skapande, utforskande och reflekterande samt bidra till att behålla glädjen och barnet
i oss alla.
Det känns angeläget att involvera många i samtalet kring barns uppväxtmiljöer i Kumla,
framförallt barnen. Tre förslag, som ni kan se här nedanför, finns till hur lekplatsen ska se ut
och under vecka 11 och 12 kommer alla barn folkbokförda i Kumla kommun, födda 20022009, att få rösta på det förslag de tycker är bäst. Röstningen kommer att ske på respektive
förskola/skola. Det är självklart frivilligt för barnen att rösta.
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Om något barn inte kan delta vid röstningstillfället finns möjlighet att rösta på
biblioteket lördagen den 22 mars mellan
klockan 10-14 och söndagen den 23 mars
mellan klockan 12-16.
De barn som inte är inskrivna på någon
förskola eller som går på förskola/skola
i annan kommun kommer att få ett brev
hemskickat med information om möjligheten att rösta den 22 eller 23 mars.
Rösterna kommer att räknas måndagen
den 24 mars. Det lekplatsförslag som får

flest röster kommer att bli den lekplats som
byggs. Lekplatsen kommer att byggas under
sommaren 2014 och invigning kommer att
ske under hösten 2014.
Under veckorna 8-12 finns en utställning
om lekplatsvalet på biblioteket samt att
mer information finns på:

www.kumla.se/lekplatsvalet

Om du får drömma, vad är det bästa med
kultur- och fritidslivet i Kumla 2025?

Vad tycker du? Vad vill du att kommunen ska satsa på i framtiden inom kultur och fritid?
Vi vill ha dina synpunkter för att kunna utveckla ett rikt och brett utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter för alla.
För mer information och möjlighet att lämna synpunkter besök www.kumla.se/kofprogram
Senast den 14 mars vill vi ha dina synpunkter!
Kultur- och fritidsnämnden gav vid nämndsammanträde 2013-09-05 Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
inleda arbetet med ett Kultur- och fritidspolitiskt program. Det kultur- och fritidspolitiska programmet ska ange Kumla
kommuns riktning över tid vad gäller kultur- och fritidsfrågor. Syftet med programmet är att tydliggöra
politikens ställningstaganden och vara vägledande för de beslut som fattas inom kultur- och fritidsområdet. Programmet ska bidra till att målen i Vision 2025 uppfylls och också ange vilka mål och konkreta åtgärder kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta med för att fortsatt erbjuda ett brett och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
för alla.

Kumlan 1 2014
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Planering av skolmaten i
Kumla kommun

I förra numret av Kumlan gavs en bild av dagens skolmat och betydelsen av denna. I
detta nummer ska arbetet med att ta fram en skolmatsedel beskrivas.
Text och bild: Eva Sjögren, kostchef
Faktorer att ta hänsyn till vid matsedelsplanering:

Smak
Vi har alla olika tycke och smak när det gäller mat och alla maträtter gillas inte av alla
elever. För att öka möjligheten att alla ska
bli mätta erbjuds varje dag två varma rätter
samt grönsaksbuffé, bröd och mjölk. Maten
tillagas av utbildade kockar som helst vill
tillaga alla rätter från grunden med hjälp
av bra råvaror, därför byts halvfabrikat ut
undan för undan och ersätts med egentillagade rätter. Genom de olika matråden som
finns i varje skola har dock även eleverna
möjlighet att påverka matsedelns innehåll.
De mest efterfrågade rätterna är pizza,
pannkaka, tacos, chicken bits, hamburgare samt pastarätter. Populärast bland
grönsakerna är gurka, majs och tomat (ej
ihopblandat).
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Utseende
Eftersom vi delvis ”äter med ögonen” är
det viktigt att maten ser aptitlig ut. Detta är
alltid en stor utmaning i stora bufféserveringar men man får vid planeringen tänka
på att variera färg, form och konsistens
samt att alltid servera en färgrik kombination av grönsaker till maten. I en del skolrestauranger har man provat att ställa fram
en ”visningstallrik” där eleverna kan se hur
en portion är tänkt att se ut enligt den s k
tallriksmodellen.
Näring
Enligt skollagen ska maten i skolan vara näringsriktig. Olika maträtter ger olika typer av
näringsämnen och därför måste matsedeln
varieras. En genomsnittlig skollunch ska
ge ca 30 % av elevernas rekommenderade
intag av energi, vitaminer och mineraler.
Vissa näringsämnen är av särskild betydelse
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för barn i skolåldern och bör därför beaktas
särskilt noga vid näringsberäkning. Några av
dessa är järn, kalcium och vitamin D. Det är
också viktigt att eleverna får i sig tillräckligt
mycket fleromättat fett och kolhydrater
av bra kvalitet. En rekommendation är att
elever från 10 års ålder ska äta minst 500
gram grönsaker och frukt varje dag. Ett
sätt att bidra till detta är att använda mer
grönsaker i matlagningen samt att göra
grönsaksbufféerna attraktiva. Förutom att
tillgodose eleverna med mat som bidrar
till välmående och god hälsa för stunden
så har skolmaten även en viktig funktion i
att grundlägga goda matvanor och därmed
minska risken för kostrelaterade sjukdomar
i framtiden.
Kostnad
Kostnaden för luncherna varierar men
totalt sett över varje vecka och varje månad
är det förstås viktigt att det genomsnittliga
portionspriset överensstämmer med den
del av kommunens pengar som budgeterats
för skolmåltider. Kostar maten mer än beräknat är risken stor att det drabbar andra
verksamheter. Kumla kommun upphandlar
livsmedel tillsammans med länets övriga
kommuner och vi har avtal som ger oss
produkter med mycket hög kvalitet (krav
ställda utifrån Miljöstyrningsrådet o s v) till
bra priser.
Produktion
För att en matsedel ska fungera rent praktiskt är det viktigt att de som lagar maten är
med i planeringen. I Kumla kommun deltar
alltid kockarna i arbetet med att ta fram
skolmatsedeln. Viktigt att tänka på är t ex
vilken dag man får leveranser av färska och
frysta varor. En annan viktig sak att tänka på
är kökens utrustning. Det gäller att variera
rätterna så att ugnar, grytor, stekbord och
bleck (plåtar) räcker till.
Kumlan 1 2014

Klimat
Maten påverkar miljön bland annat genom
utsläpp av växthusgaser, övergödning,
utfiskning och användning av växtskyddsmedel. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest och därför är det bra att
minska andelen kött till förmån för mer
vegetabilier (t ex grönsaker, baljväxter,
potatis och spannmål). Man bör också
välja fisk som odlats på ett hållbart sätt,
säsongsanpassa inköpen och använda
mer ekologiska livsmedel. Eftersom all
matproduktion har miljöpåverkan är det
också viktigt att minska matsvinnet. I Kumla
kommuns skolor serveras varje dag en
vegetarisk rätt som alternativ till dagens
ordinarie maträtt. Många recept har gjorts
om så att de innehåller mer vegetabilier.
MSC-märkt fisk används så gott som alltid.
Potatis (oskalad), morötter och vitkål köps
in från länets gårdar. Rotfrukter och andra
säsongsanpassade grönsaker används
istället för utländska eller växthusodlade
tomater, gurkor mm under vintertid. Av alla
livsmedel som köptes in från våra leverantörer (Servera, Örebro Trädgårdshall och
Arla) under 2013 var 33 % ekologiska och/
eller närproducerade.
Kultur
Mat är på många vis kultur och det gäller
att hitta en balans mellan traditionell husmanskost som man vill bevara kunskapen
om och nya moderna rätter. Men det är inte
bara maträtterna vi äter som är kultur. Att
sitta vid ett dukat bord och dela en måltid
med andra är också en viktig kultur att lära
sig. Lärare äter pedagogiskt tillsammans
med eleverna i syfte att vara förebilder beträffande vad man äter och säger om maten
samt att verka för trivsel och social samvaro
kring måltiden. Ibland ordnas temaveckor
för att lyfta fram någon speciell mat eller
matkultur. Under vecka 12 kommer det
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t ex serveras mat med tema Norden. Detta
i samarbete med skolornas pedagogiska arbete kring de nordiska länderna. Matsedeln
anpassas också efter de olika årstiderna,
traditionella högtider och speciella dagar
som t ex Måltidens dag och Nobeldagen.
Särskilda behov
Givetvis tillagas också särskild mat till de
elever som p g a medicinska skäl inte kan
äta den ordinarie maten. En ganska stor del
av skolluncherna är idag s k ”specialkoster”
som är anpassade för intolerans/allergi mot
t ex gluten, laktos, mjölkprotein, ägg, soja,
tomat m m. Det är även många elever som
av religiösa skäl inte äter fläskkött.
För övrigt...
...alla i skolan har ett intresse av att eleverna äter bra. Det smittar av sig på hela
skolmiljön. Det blir mindre bråk, mindre
oro i klassrum och korridorer, eleverna har
lättare att koncentrera sig och lära sig saker
om de är mätta och belåtna. Förutom en
välplanerad matsedel med god och bra mat
är det också viktigt att maten serveras på
lämplig tid, i en trivsam miljö med goda
möjligheter till matro och trevlig samvaro.

Sverige, Finland och Estland är de enda länderna i världen som serverar fri skollunch
till alla elever.
Kumla kommuns skolmat kan man se via
iPhone och Androidtelefon. Sök på ”Skolmaten” i Appstore och Androidmarket.
Skolmatsedeln finns även på kommunens
hemsida www.kumla.se
Exempel på skolmatsedel
Måndag
Biffstroganoff och ris
Veg: Rotfruktsgryta och bulgur

Tisdag
Stekt fisk, sås och potatis
Veg: Grönsaksbiff, sås och potatis

Onsdag
Spagetti och köttfärssås
Veg: Spagetti och vegetarisk färs-		
sås med linser
Torsdag
Kycklinggratäng
Veg: Pastagratäng med quorn
Fredag
Färsbiff, sås och potatis
Veg: Broccoligratäng med sojakorv
Till varje lunch serveras olika sorter
s grönsaker/
sallad, mjölk/vatten, knäckebröd och
margarin.

Nu är det dags att ansöka om säsongstid i
våra gympasalar och sporthallar!
Ansökningarna gäller för perioden augusti 2014-juni 2015.

Ansökningsblankett finns på www.kumla.se/lokalbokning eller kontakta föreningsservice
på telefon 019-58 86 77 eller foreningsservice@kumla.se
Vi vill ha er ansökan senast den 31 mars 2014!
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Djupadalsbadet

våren 2014

Djupadalsbadet
Efter att Djupadalsbadet med pompa och står firat av ettårsdagen tar vi nu nya friska
tag. Vi fortsätter att satsa på nya vattenaktiviteter, där vi har som mål att tillhandahålla
ett varierat utbud. Ökad satsning på utbud av behandlingar kommer att ske och vi hoppas kunna locka företagare till intressanta och givande friskvårdsdagar.

NYHET!
Nu kan du träna
på gymmet
från det år du
fyller 14 år!

Nu utvecklar vi verksamheten med följande:
Vattenhinderbana

Efter succén på ettårsdagen och stor efterfrågan har nu Djupadalsbadet köpt in en egen vattenhinderbana. Ni hittar den i motionsbassängen under lov och andra speciella tillfällen. Den
kommer även att placeras i utomhusbassängen under sommaren.

Aqua Zumba
Missa inte chansen att delta i vårens hetaste
aktivitet, Aqua Zumba. Låt de latinamerikanska
rytmerna och det varma vattnet under 60 minuter
ta dig bort från kylan och till en varmare plats.
En garanterad hit!

After School
Ta med familjen till Djupadalsbadet i Kumla.
Bada direkt efter skola eller fritids. Skippa stressig
matlagning - ät billigt och gott hos oss istället!
Varje måndag från november till april kommer
länets häftigaste After School att hållas.
Vi erbjuder alla som kommer på After School att
äta för endast 20 kr per person, ta del av vårt
fantastiska bad, dansa med Kumlahumlan och
njuta av svalkande isglass.

Massage/behandling
Nu är det äntligen dags. Som besökare på Djupadalsbadet kan du boka behandlingar av olika de slag. Njut av
flinka händer, eller skäm bort någon som står dig nära
genom att ge bort en avslappnande behandling.

Friskvårdsdagar för företaget

Webb-bokning

Djupadalsbadet är den perfekta platsen att förlägga
friskvårdsdagar på. Inled dagen i vår konferenslokal
och låt sedan våra utbildade gyminstruktörer visa
hur enkelt det kan vara att hålla sin kropp i form eller
delta på ett vattenpass. Slappna sedan av i vår nya
Relax och avsluta med rundvandring och middag i
Sjöparkens växthus och dess avslappnande miljö.

Håll ögonen öppna!
Under våren startar möjligheten att boka
och betala delar av verksamhetsutbudet
via webben.

Kommer snart!
Håll utkik efter vår nya webbplats
www.djupadalsbadet.se

Utöver dessa nyheter fortsätter givetvis vår ordinare verksamhet med simskolor,
vattengympa, gym, solarie, barnkalas och mycket annat på samma sätt som under det gångna året.

Välkomna till Djupadalsbadet!
Kumlan 1 2012
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Öppettider
Måndag, torsdag: kl. 09.00-20.00
Tisdag, onsdag, fredag: kl. 06.30-20.00
Lördag, söndag: kl. 09.00-18.00
Äventyrsbadet och Relaxen öppnar kl. 09.00 varje dag
Telefon: 019-58 87 00
Hela anläggningen stänger trettio minuter efter ovan utsatta tider
www.kumla.se/djupadalsbadet

Kumla sjöpark växer vidare

Efter att Sjöparkens växthus under festliga former invigdes förra året i augusti har
verksamheter och aktiviteter alltmer tagit form. Utöver att utveckla växtrummen,
växthusen och aktiviteterna kommer fokus under det kommande året vara att ställa
trädgårdarna iordning. Då i första hand produktionsträdgården i öster. Visningsträdgården kommer denna säsong att förberedas och jorden stärkas genom sådd av
gröngödslingsväxter.
Sedan förra året pågår också förberedelserna med att ställa sjöparkens västra delar
iordning. Avsikten är att binda samman den
nuvarande parken med den nya gång- och
cykelvägen i söder och med att ansluta parken till Änggatan. Denna del av sjöparken
ska bestå av en svagt sluttande gräsmatta,
en så kallad ”Pelouse”, omgiven av en promenadväg som formar en oval med dungar
av grå valnöt. Ovalen ska ramas in av
tematrädgårdar. För att få parken att hänga
ihop nivåmässigt behövs en terrängmodulering och jordmassor föras till områdets
västra delar. Detta pågår för närvarande och
takten i genomförandet beror på tillgången
på lämpliga massor. Målet är att denna del
ska vara klar till hösten 2015.

”Pelouse” är franska och betyder gräsmatta eller gräsplan och är ett viktigt stilelement inom äldre historiska parkanläggningar där öppna gräsytor var ovanliga. Ett känt exempel är den Stora Pelousen, i Hagaparken i Solna. Vill man
knyta an till trädgårdskonsten kan man kalla ovalen för en ”Pelouse”.

Familjehemsenheten Sydnärke

Utifrån ändringar i socialtjänstlagen samt för att höja kvalitén i familjehemsvården
startade familjehemsenheten Sydnärke 1 oktober 2013. Familjehemsenheten är ett
samarbete mellan Hallsberg och Kumla kommun, förlagd i Kumla med två anställda
familjehemssekreterare, Jessica Elofsson och Marie Svedberg.

Familjehemsenheten Sydnärke söker
nu familjehem!

Med familjehem avses ett enskilt hem som
på uppdrag av socialnämnden tar emot
barn för stadigvarande vård och fostran. De
barn och unga som placeras i familjehem
kan av olika anledningar inte bo hemma
hos sina föräldrar. Som familjehem fungerar
ni som barnets/den unges familj och ser till
att barnet får sina behov tillgodosedda. Det
är viktigt att ni som vill bli familjehem lever
i en stabil social situation, att ni har tid, ork
och engagemang för uppdraget. Ni ska även
kunna erbjuda barnet en trygg och säker
miljö samt ett eget rum. En stor del av uppdraget som familjehem är samarbete med
socialtjänsten, föräldrar och syskon.
Familjehemsutredning
Personer som vill bli familjehem genomgår
en omfattande familjehemutredning som
innebär inhämtande av registerutdrag, referensuppgifter, hembesök samt intervjuer.
Det är först när det finns ett tilltänkt barn
som ett familjehem blir ”godkänt”.
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•

Ett nära samarbete med familjehems		
sekreterare - direktkontakt med uppdragsgivaren
• Hög tillgänglighet - telefonberedskap
kvällar och helger
• Familjehemsutbildning och kompetensutveckling
• Regelbunden handledning utifrån behov,
minst en gång i månaden
• Cafékvällar med möjlighet att träffa andra
familjehem och där aktuella teman berörs
• Gemensamma aktiviteter för familjehem
och barn/ungdomar
Är Ni intresserade eller vill ha mer information, kontakta:
Jessica Elofsson 019-58 86 96,
jessica.elofsson@kumla.se
Marie Svedberg 019-58 83 38,
marie.svedberg@kumla.se
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Del 2 av 4
Krisberedskap

Kommunens organisation och ansvar

Oavsett vad det är för typ av olycka eller kris så drabbar det alltid en kommun. Därför
måste vi som kommun vara förberedd. Text: Marcus Sjöholm, beredskapssamordnare
Exempel på en kris som kan drabba kommunen är att viktiga samhällsfunktioner
slås ut så som el- och värmeförsörjning
eller vatten- och avloppsnät. Kommunen
behöver då göra prioriteringar och ta brådskande beslut.
Verksamheterna och organisationen ska
så långt som möjligt överrensstämma med
den normala organisationen. När krisen
kräver snabbare prioriteringar och beslut
än vad den normala organisationen kan
hantera kan krisledningsnämnden träda i
kraft.

Krisledningsnämnd
Det är kommunstyrelsen som utgör krisledningsnämnden. Nämndens beslutanderätt är delegerad till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Ordförande har samma post
i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden. Det är ordförande som bestämmer när
nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela
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eller delar av verksamhetsområden från
nämnder i kommunen i den utsträckning
som är nödvändig med hänsyn till krisens
art och omfattning.

Krisledningsstab
Nämnden har krisledningsstaben till hjälp.
Staben leder det operativa arbetet vid en
kris. Kommundirektören leder arbetet i
staben. Övriga deltagare är beredskapssamordnare, kommunledningssekreterare,
informationssamordnare och förvaltningschef från den drabbade förvaltningen.
Staben samverkar med olika aktörer som
t ex polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och
andra myndigheter. På så sätt får staben in
information om händelsen. Staben ansvarar
även för att sprida information, både externt och internt.
Kommunen som organisation har ansvar
för sina medborgare och det gäller även vid
en kris. Skulle en situation uppkomma där
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samhällsviktiga funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sin
verksamhet. Alla kommuner måste ha en
krishanteringsplan.
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Alla kommuner har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för att identifiera eventuella
risker i kommunen och för att förebygga så
att konsekvenserna av olyckan minimeras.
Kommunens RSA är stommen i det förebyggande arbetet som bedrivs. Den processen går ut på att minska riskerna eller att få
ner konsekvenserna från en olycka. Arbetet

kan bestå av inköp av material för att klara
krisen på ett bättre sätt, t ex reservkraftverk.
Det kan vara att se över rutiner och handlingsplaner eller att utbilda den personal
som kommer att vara delaktig i krisarbetet.
Läs mer om Kumla kommuns krishanteringsarbete på vår hemsida
www.kumla.se/tryggochsaker
Frågor?
Kontakta vår beredskapssamordnare
Marcus Sjöholm på telefon 019-58 80 00.

Att bo i en gruppbostad enligt LSS
Jag heter Niklas och jag bor i en gruppbostad i Kumla. Jag har bott här i sju år. För er
som inte vet vad en gruppbostad är så är det en insats enligt LSS (Lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade).
Ett funktionshinder behöver inte synas
utanpå, i mitt fall gör det inte det. Detta
medför att personer som inte känner mig
kan ställa för höga krav på mig vilket kan
leda till att jag mår dåligt och utsätter mig
för saker som jag egentligen skulle ha sagt
nej till.

jag inte riktigt redo för då vilket medförde
att jag sen flyttade till en gruppbostad. Att
flytta in på en gruppbostad väckte många
olika känslor. Det blev en stor omställning
att helt plötsligt ha personal omkring sig
hela tiden. Men allt eftersom tiden gick så
kom jag in i deras rutiner och dom i mina.

Man märkte redan på förskolan att jag inte
var som dom andra, men det var inte förrän
i skolan som jag märkte att det var svårt
att hänga med i undervisningen och att ta
kontakt med andra människor. Sen när jag
blev äldre blev det enklare att förstå att jag
behövde hjälp med vissa saker. I högstadiet
fick jag mer hjälp med mina problem, dom
satte ihop en grupp på 4 personer som
hade det lite svårt.

Jag har med åren tränat på att bli mer
självständig och klara mig själv och det har
resulterat i att jag nu har fått egen lägenhet
som jag ska flytta till. Jag kommer fortfarande att behöva lite stöd men målet är att
jag ska klara mig helt själv.

När jag sen hade gått ut skolan bodde jag
hemma några år och flyttade sen till egen
lägenhet. Att flytta till egen lägenhet var
Kumlan 1 2014
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Renhållningsverket informerar
Insamling av matavfall
Kumla kommun är sedan en tid delägare i
Biogasbolaget AB och det innebär att matavfallet nu rötas till biogas. Meningen är att
den tillverkade gasen ska komma tillbaks
till Kumla’s första gasmack. När den blir
etablerad är i skrivande stund inte bestämt,
men en grov bedömning är inom 1-2 år. Här
är några fakta om biogas:

•

Biogas är ett förnybart bränsle som
huvudsakligen består av metangas. Den
framställs genom rötning av restprodukter
som till exempel matavfall.
• För produktion av biogas kan kommunens matavfall och lokala grödor utnyttjas
och man slipper därför långa transporter.
• En liten brun hushållspåse med 1,5 kilo
matavfall räcker till att köra en personbil
1,7 kilometer om man räknar med att bilen
drar 0,8 liter bensin per mil.
• Ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter
biogas vilket motsvarar 37 liter bensin.
• Biogas är bättre för miljön än bensin då
det är ett förnyelsebart drivmedel som
inte har någon påverkan på växthuseffekten. Det blir också betydligt mindre farliga
utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid med
mera när man kör på biogas.
Du kan läsa mer på www.karlskogaenergi.se
om anläggningen
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Under 2013 samlade vi i Kumla in 734 ton
matavfall, vilket motsvarar 24.736 kubikmeter biogas eller motsvarar 27.158 liter
bensin. Mer kommer det bli under 2014
då hyreshus, företag och restauranger förhoppningsvis sorterar ut sitt matavfall.
Mat- och frityrolja
Ska inte hällas i avloppet, det leder förr
eller senare till avloppsstopp. Lämna därför
din ”gamla” frityrolja, matolja och olivolja
till återvinning.
Gör så här: Häll oljan i en flaska/dunk
(max 5 liters emballage) och lämna den till
Återvinningscentralerna (Kvarntorp eller
Hallsberg) eller miljöstationen vid Centralförrådet (Östra gatan 2).
Grovavfallshämtning
Snart är det dags för vårens grovavfallshämtning som sker under vecka 13 och 14.
Du som har sophämtning ojämna veckor
har grovavfallshämtning vecka 13 och jämn
vecka har vecka 14. Grovavfallet ställs ut
i anslutning till vägen senast måndag kl.
06.00 respektive hämtningsvecka.
Du som har hämtning av sopor var 14:e
dag har hämtning av grovavfallet samma
vecka som ordinarie sophämtning. Du som
har hämtningsintervall var 4:e resp. var 8:e
vecka ska ställa ut grovavfallet ojämn resp.
jämn vecka och då är det endast hämtning
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av grovavfall. Hyreshusen får sitt grovavfall
hämtat enligt fastställd dag som skickas till
fastighetsägaren.
Vad är grovavfall?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet. Elektronik,
vitvaror, återvinningsbart (trämöbler, metallmöbler), brännbart (madrasser, möbler,
stora mattor).
Vi hämtar inte avfall i säckar eller i kartonger, återvinningsbart (tidningar, kartonger,
plastförpackningar), farligt avfall, byggmaterial (rivningsmaterial). Se mer i Renhållningsinfo 2014 eller på www.kumla.se
Återvinningscentralen
Återvinningscentralen får snart ett nytt
utseende, mer information kommer.
Kommunkortet ger hushållen som har
ett renhållningsabonnemang rätt att lämna
grovavfall och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet
ska medföras och visas upp. Saknas kortet
blir man debiterad för det avfall som man
lämnat.
Var noggrann vid besöken på återvin-

ningscentralen, en felaktig sortering
innebär en ökad kostnad för driften som i
förlängningen leder till ökade sopavgifter
för hushållen.
Sorteringsskyltar finns för att underlätta
sorteringen för dig vid besöket. Det är inte
tillåtet att slänga ”blandsäckar”, utan allt
avfall ska sorteras. Allt som är förpackningar ska sorteras och läggas i återvinningsstationernas containrar. Ett tips för att
spara tid på återvinningscentralen, kan man
sortera sitt grovavfall hemma i samband
med att man lastar bilen.
Sophämtningen
Tänk på att skotta och sanda för sopåkarna
och rensa även soptunnelocken från snö.
Håll soptunnorna rena, annars riskerar
soporna att fastna i kärlet med följden att
de inte blir helt tömda. Allt för bästa funktion och inte minst för att det är sopåkarnas
arbetsmiljö.
Vid flytt
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt på telefon
019-58 80 99.

Lokalbussen

Den 15 december 2013 började lokalbussen köra den nya
linjedragningen. Tidtabeller med karta finns att hämta på stadshuset,
biblioteket och Kvarngården.
Karta och tidtabell finns också på Länstrafikens hemsida
http://www.lanstrafiken.se/Orebro/Tidtabeller-kartor/Stadstrafik-Kumla/
Vid frågor, kontakta:
Marcus Sjöholm
Kollektivtrafiksamordnare
019-58 80 00
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Rock, rock, rock´n roll

”Man undrar vart ungdomen är på väg, så´n här masshysteri är väl inte helt ofarlig”.
Detta uttalades av kommentatorn när SF 1957 gjorde en journalfilm om Tommy Steeles
besök i Sverige. Anledningen var de många skrikande tonårsflickorna som utgjorde
publiken på rockgalorna. Jodå – det skreks och gräts på rock- och popgalor under hela
femtiotalet och sextiotalet och sjuttiotalet och fortsätter ännu i oförminskad skala.
Text: Göran Ekberg, Arkivarie
Ungdomsidoler har en förmåga att framkalla euforiska tillstånd där inte orden räcker
till. Till och med jazzvibrationisten Lionel
Hamptons framträdanden under femtiotalet beskrevs som hysteriska då den företrädesvis manliga tonårspubliken hängav
sig åt samma excesser som flickorna. Det
skreks och hoppades på bänkar och stolar.
I Örebro kulminerade det 1967 med Rolling
Stones tumultartade besök i Idrottshallen.
Även Kumla fick sin beskärda del av rock´n
roll-kulturen. När Bildjournalen anordnade
rockgala i Folkets Hus tisdagen den 1 april
20

1958 skrev tidningarna om ett ”öronbedövande oväsen”, ”man skrek, tjöt och
stampade”. Folkets Hus var fullsatt och
polisen fick lotsa idolerna ut efter föreställningen. Bildjournalen var under 1950- och
1960-talen den i särklass mest lästa ungdomstidningen. När man 1958 gjorde en
landsomfattande turné för att kora Sveriges
rockkung gick ungdomarna man ur huse
för att heja fram sina favoriter. Till och med
en tisdagkväll i den lilla skostaden Kumla
kunde en rockgala locka ut ungdomarna.
I turnén ingick dåtida storheter som Cris
Lennart, Rock-Boris och Little Gerhard. Med
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sig hade man också Olle Åkerfeldts orkester
som kompade. Vinnare av titeln Sveriges
Rockkung blev för övrigt artisten ”Vita
Björn” från Dalarna.
Att Elvis var ”King” i Staterna var självklart
för de flesta men vem skulle bli rockkung
i Kumla? Fyra grabbar ställde upp vid
arrangemanget i Folkets Hus, Stig ”RockSnagge” Söderberg, Stig Olov Gustavsson,
Hans Lindberg och Nils Olov Johansson.
De tre förstnämnda var lite yngre och Nils
Olov med sina nitton år hade redan en del
erfarenhet och scenvana från framträdanden med Sexans orkester. De tre unga var
förvisso rätt ”stajlade” i skjortor med uppfällda kragar, nitar på jeansen, slamkrypare

på fötterna och definitivt rätt ”frilla”. Men
sjunga som Nils Olov kunde de inte. Med
Elvis Presley-hiten Mean Woman Blues vann
han omröstningen. Juryn valde enhälligt
Nils Olov Johansson till Kumlas rockkung.
Den 17 augusti samma år sammanstrålade
han med gruppen String Rockers från Hällabrottet. Även då i en amatörmusiktävling.
De vann överlägset över Bonny Sisters från
Örebro som framförde låten ”Hualilej” och
Jane Hedblad från Fellingsbro som bland
annat trakterade instrumentet rumbaskallra. Där startade karriären för rockorkestern
String Rockers som under två år turnerade
flitigt i folkparker i mellansverige. Kronan på
musikkarriären med String Rockers var en
spelning på Nalen i Stockholm.

Vi söker två kontaktfamiljer till barn
med funktionsnedsättning!

Att vara kontaktfamilj enligt LSS*) innebär att man som familj tar emot barn och ungdomar
med funktionsnedsättning vars föräldrar behöver avlastning och att barnet ges möjlighet till
miljöombyte och social stimulans. Omfattningen är oftast en helg i månaden.
Vi behöver just nu två kontaktfamiljer! En familj som inte har några barn och en familj som
har barn i sin familj. Detta på grund av olika behov hos de familjerna som behöver avlastning.
Är du intresserad och vill veta mer ta kontakt med:
Britt Blomquist, Enhetschef LSS-omsorgen, Telefon 019-58 80 00
*) LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindradedrade.
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Uppleva & göra i Kumla
Bibliotek och utställningshall

Vårens program är här!
Det är fullt med föreläsningar, utställningar, digitala livesändningar och teater för både
stora och små. Mer information om biblioteket, bokbussen, öppettider och övriga verksamheter
hittar du på www.kumla.se/biblioteket. Du når oss även på telefon 019-58 81 90.

Påse pengar

Fritidshjälpen

Vi på Ung fritid Kumla kan bland annat
hjälpa till med:
• pengar
• tips
• marknadsföring
• genomförande
• kontakter

Vi vänder oss till ungdomar som är 12-20
år. Vi tar emot förfrågningar från ungdomar
samt samarbetar med föräldrar och andra
kommunala förvaltningar. Syftet och målet
är att öka ungdomars möjlighet till en aktiv
och stimulerande fritid.

Är du/ni mellan 12-20 år och vill göra
något för andra ungdomar i Kumla?
Då kan du/ni söka Påse pengar!

Frågor och mer info finns på
www.kumla.se/ungfritid eller maila oss på
ungfritid@kumla.se

- vi hjälper ungdomar att hitta
egna lösningar till att utveckla
sin fritid

Behöver du stöd att hitta eller komma igång
med en fritidsaktivitet? Kontakta oss!
ungfritid@kumla.se
019-58 86 88

Filmpremiär 11 april
Piccadilly circus ligger inte i Kumla

Äntligen är det dags! Filmen Piccadilly circus ligger inte i Kumla
som baseras på Håkan Nessers roman med samma namn har
premiär den 11 april på Bio Folkan.
För info och biljetter: 019- 58 25 30 info@kumla.fh.se

Ungdomsstipendiet

Orkla Foods Sverige - Kumla kommun 2014
Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun
genom stipendier till ungdomar från Kumla för utbildning inom något kulturområde
eller för personlig satsning inom någon idrottsgren.
Vi vill ha din ansökan senast den 11 april 2014.
Mer information finns på www.kumla.se/ungdomsstipendium
22
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Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!

Är du nyfiken på vilka beslut som fattas
av kommunfullmäktige? I Kumla har du
möjlighet att både höra och se fullmäktiges
sammanträden.
Radio 94,3 direktsänder från fullmäktiges
sammanträden så att du kan sitta hemma
vid radion och lyssna. Kumlanytt bevakar
också fullmäktige och ett par dagar efter
sammanträdet finns det att se på vår hemsida, www.kumla.se/kommunfullmäktige

Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Kumla kommun
kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
På kommunens hemsida www.kumla.se/
e-tjänster kan du under rubriken Kommun
& politik skicka in ditt medborgarförslag.
Det krävs dock att du har tillgång till BankID eller liknande.
Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
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692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag bör beredas så att
fullmäktige eller nämnd kan fatta beslut
senast inom ett år från det att förslaget
lämnades. Den som har ställt förslaget
kommer att få meddelande om när fullmäktige eller nämnd kommer att fatta
beslut i ärendet.
Du har också möjlighet att säga något om
ditt medborgarförslag när fullmäktige eller
nämnd ska fatta sitt beslut.
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Gruppförsändelse

KONSTSIDAN
Text och bild: Göran Ekberg
Konstnär:
Objekt:
Titel:
Teknik:
Placering:
Ägare:

Gunnar Carl Nilsson
Skulptur
Gräv där du står
Plåt
Utanför Sjöparkens växthus
Kumla kommun

Uttrycket ”Gräv där du står” uppstod
under 1970-talet och användes framför allt
inom den lokalhistoriska forskningen. Det
handlade om att utforska det närliggande,
arbetsplatsen eller det kvarter man bodde i
och att aktivera sig i det närliggande för att
medverka i den demokratiska processen.
Den tre meter höga spade som nu är
placerad vid Sjöparkens Växthus har också
begåvats med titeln ”Gräv där du står”.
Skaparen av detta verk, konstnären Gunnar
Carl Nilsson ser spaden som ett verktyg

för handling. Man ska inte bara titta på
vad andra gör utan själv sätta ned foten
och ta tillvara det man har omkring sig och
utveckla det.
Spaden symboliserar därmed också den
verksamhet, Möjligheternas växthus, som
bedrivs i Sjöparkens Växthus. Ändamålet
för denna förening är nämligen att ”främja,
bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete” i samarbete med kommunens
arbetsmarknadsenhet.
Gunnar Carl Nilsson är född 1960 och
verksam i Hälleforsnäs. Han är skulptör
och arbetar framför allt med järn och plåt.
Förutom detta är han också verksam som
eld- och isskulptör och har som sådan medverkat i flera internationella arrangemang.

