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Kumla tar ställning för solidaritet

viktigt att de snabbt får komma igång med
att lära sig svenska och få komma i sysselsättning. Vi är övertygade om att med hjälp
av en god integration för de som kommer till
oss under året, så kommer de att bidra till
vår gemensamma välfärd i framtiden. Precis
som de som kom på 1940-talet.

i efterhand kan vi se vilken vinst det blev
för Sverige. De har bidragit till den svenska
välfärden eftersom de var en arbetskraft
som Sverige behövde. Många började att
jobba inom lantbruken och senare övergick
de till att arbeta inom industrin, så även här
i Kumla.

I kommunfullmäktige antog vi en skrivelse
för att visa vårt stöd för människor som är på
flykt och även för att vi inte ställer upp på att
familjer splittras när någon familjemedlem
utvisas.

Många av oss följer nyhetsrapporteringarna och ser människor som är på flykt genom
Europa. Deras resa börjar ofta i rangliga båtar över ett hav som alltför ofta tar deras liv, de
som överlever fortsätter sin resa på olika sätt för att sedan nå vårt land. De kommer hit
bärandes på sina barn och sina tillhörigheter i famnen och jag tror att bilderna vi nu ser inte
lämnar någon av oss oberörda.
Härom dagen satt jag på tåget från Stockholm bredvid en kille som kommit hit själv
utan sin familj och som var på väg till ett boende för ensamkommande barn i Karlstad.
Han kunde inte så mycket engelska, men vi
försökte prata och jag förstod att hans resa
hade varit svår. Efter en stund somnade han
och sov oroligt.
Historien upprepar sig... Under 1940-talet
tog sig många över havet från Estland till
Sverige i bräckliga båtar för att slippa krig
och förtryck och några gjorde det eftersom de var politiskt aktiva och därmed var
det fara för deras liv. De kom till Sverige
och många av dem kom till Kumla. Så här

”

Jag är stolt över att Kumlaborna
har välkomnat människor till vår
kommun i över 70 år.

I Kumla har vi under många år haft ett avtal
med Migrationsverket där vi ska välkomna
minst 55 personer och vi har boende där vi
tar emot 48 ensamkommande barn. Det är
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Jag vill önska er
alla God jul och
ett gott nytt år!
Katarina Hansson,
kommunstyrelsens
ordförande

Kungörelse från Kumla kommunfullmäktige

I en tid då människor drivs på flykt på grund av våld, tyranni och förföljelse,
så skräms vi i Kumla av att se hur utvecklade och välmående samhällen i
Europa väljer att sluta sig istället för att öppnas. För oss är det en självklarhet att den solidaritet till de mest utsatta i samhället som finns inbyggt i
det svenska systemet även ska gälla människor på flykt.
Kumla kommun styr varken över migrationspolitiken eller enskilda individers asylärenden. Vi ska ta vårt ansvar genom att aktivt arbeta för ett
gott flyktingmottagande, samt att snabbare möjliggöra för människor att
komma in i det svenska samhället med hjälp av jobb och utbildning.
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Vi ska vara stolta över att Sverige varit och är en nation man kan fly till och
få sina asylskäl rättsligt prövade. Vi vill uttrycka vår stora oro då vi ser att
familjer i vår kommun lever under hotet att splittras, när delar av familjer
ska utvisas till länder som vi varnar svenska medborgare att åka till. Inte
minst är det, enligt vår uppfattning, oförenligt med utlänningslagens egen
skrivelse om att barnets bästa ska vara vägledande i beslut som rör barn.
Kumla kommun ska verka för att:
- vi som kommun och företrädare för de politiska partierna står upp för ett
fortsatt generöst flyktingmottagande där vi tar vårt ansvar.
- våra politiska företrädare, på alla nivåer, ser över hur barns rättigheter
tydligare kan tas tillvara i migrations- och asylpolitiken samt hur asylprocesserna kan kortas i ärenden som gäller barn.

Kumla kommun
Torget 1
692 80 Kumla

T: 019-58 80 00
E: kommun@kumla.se
www.kumla.se
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Julfint i Sjöparkens
växthus
Upplev julens blommor
bland mossa och gran

Fundera gärna på varför vi har träd i ett samhälle

Kumla är en ung stad, utan äldre parker med stora träd, alléer och liknande. Kommunen i
sin helhet kännetecknas av det öppna jordbrukslandskapet där runt 25 % upptas av skog,
att jämföra med länets drygt ca 60 %. Detta gör Kumla kommun till dem som har lägsta
andel skogsmark. Kommunen ska därför enligt gällande Miljöprogram verka för att öka
trädplanteringen i tätbebyggelse.
Text: Edit Ugrai, stadsträdgårdsmästare

Ett träd är mer än ett träd

Träden i bebyggelsen har en egen och
alldeles unik betydelse. För stadsbilden
genom karaktär och rumsbildning, för klimatet, för människan och som stadens och
bostadens natur! Träden i staden kan ge
plats för lek, men också vila och eftertanke.
Forskning visar att närhet till park och natur
med träd också bidrar till hälsa och rehabilitering och snabbare tillfrisknande. Träden
är en del av oss som bor här!

Unna dig en lugn stund i Sjöparkens
växthus. Vi har gjort julfint i de två
orangerierna och i barnens växthus.
Så småningom blommar även våra
vackra julrosor.

Öppettider

Mån-sön kl. 10.00-16.00

Det fantastiska trädet

Träden sägs vara stadens lungor genom att
de renar och syresätter stadsluften. Den
samlade bladytan hos ett fullvuxet träd
uppgår till 160 000 m2, en yta som är lika
stor som 35 fotbollsplaner! Trädet producerar ca 1,7 kg syre i timmen. Det motsvarar
varje dygn syre till ungefär 60 personer.
Ett stort träd tar upp omkring 200 liter
vatten per dygn och avger 170 liter vatten
som vattenånga. Det ger oss ett behagligt
klimat. Träden dämpar kylande vindar över
slätten och behåller värmen.

Julstängt: 23/12 - 30/12 och 1/1 - 4/1
Du är även välkommen till växthuset
när restaurang och café Goda Rum
har öppet, se www.godarum.nu.

Välkommen!

Träden renar

Ett vuxet lövträd längs en gata renar luften
från 6 ton koldioxid per år, vilket är lika
mycket som fem personbilar släpper ut under samma tid. Trädets blad filtrerar stora

019-58 80 00 | www.visitkumla.se
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Vi får in många önskemål om fällning
och röjning av träd
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mängder stoft och bakterier, samtidigt som
de stoftbärande vindarna dämpas.

Träd har lång leveranstid

Den lilla naturmark och de få riktigt stora
träd som finns i Kumla idag, är ett resultat
av tidigare invånares omsorg och förståelse.
Därför planterar vi i Kumla både stora och
små träd för barnen och barnbarnens skull.
Vi behöver ha den framsyntheten.

En skötselplan ska tas fram

Från och med i vinter frigör vi en resurs
inom parkverksamheten som ska arbeta
mer strukturerat med våra natur- och
skogsområden. En skötselplan ska tas fram
för varje område som en vägledning över
tid. Den ska utgå från god beståndsvård och
att områdena blir trevliga för lek, promenader och naturupplevelser.

Ett Träd till Kumlas barn

I samband med invigningen av Stadslekplatsen Tivoli startade projektet Ett träd till
Kumlas Barn, genom att kommunen och
dess bolag skänkte fem nya träd som planterades för framtiden. Under 2016 planerar
vi att ställa iordning möjlighet för fler, såväl
företag som Kumlabor att skänka Träd till
Kumlas Barn.
5

Stora förväntningar på nya Vialundskolan

Hallå där Eva Svensson,
förvaltningschef för livslångt lärande!

Både personal och elever är väldigt förväntansfulla, och tror verkligen att det här blir
toppen för verksamheten. Ett eget tillagningskök och Kulturskolan i samma lokaler är
ett par av de förändringar som väntar.
Text och bild: Jessica Larsson, informatör

Text: Elisabeth Jangenby, utredare på Förvaltning för livslångt lärande

Hur mår du?
-Jag mår bra!

Eva, nu har du ju arbetat i
Kumla i ett par månader, vad är
ditt intryck av kommunen?
- Mitt intryck är att det är en växande kommun med fokus på utveckling. Jag upplever
att det finns goda förutsättningar här.

Kan du ge ett exempel?

-Ja, till exempel att politiken är lyhörda när
det gäller budgeten. Det finns ju ett begränsat budgetutrymme men jag upplever ändå
att de lyssnar på verksamhetens behov.

Du har varit runt och besökt
alla verksamheter inom förvaltning för livslångt lärande, vad
har du fått för intryck av det?

- Ibland har jag sett att pedagogiken som bedrivs är ganska så traditionell, men jag har
också sett att det finns skolor och förskolor
som arbetar för att möta framtidens behov
6

hos barn och unga. Till exempel upplever jag
att vi har vi en god tillgång på it-utrustning
men att vi behöver förbättra den digitala
kompetensen för att arbeta med den. Jag
har också sett att vi har ledare som verkligen
vill vara pedagogiska ledare men som har
svårt att vara det på grund av stora enheter.

Vad har du mer gjort under din
första tid i Kumla?

- Ja, jag har ju besökt alla verksamheter.
Jag har också haft mycket funderingar och
samtal om styrning och ledning och gör
några förändringar nu för att rektorerna
och förskolecheferna ska få bättre förutsättningar att vara pedagogiska ledare. Jag
har identifierat möjligheter som vi har i vår
organisation utifrån våra förutsättningar, där
har vi nu påbörjat en resa som ska förbättra
vårt kvalitetsarbete som vi kallar Kunskap i
fokus för livslångt lärande.

Tack för pratstunden!
-Tack själv!
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Marika Jonsson möter upp i en byggbarack som fungerar som administration och
elevhälsa under bygget. Hon är skolans
samordnare för ombyggnationen och
fungerar som kontakt mellan verksamheten
och byggprojektet. Det är hon som bland
annat organiserar flytt och schemalägger
verksamheten så allt ska rulla på under ett
och ett halvt år som arbetet pågår.
- Vi har ständig dialog med ansvariga för
ombyggnationen. Det gör att vi kan ha god
framförhållning och planera så verksamheten fungerar. Som tur är har vi inte fullsatt
med elever, utan kan klara oss på två tredjedelar av ytorna under ombyggnationen,
säger Marika.
Det som påverkar mest är ljuden. Men byggarna tar verkligen stor hänsyn till verksamheten och både eleverna och personalens
arbetsmiljö. Det går jättebra, tycker hon.
Vi var rätt oroliga innan, men det fungerar
över förväntan.

Kulturskolan flyttar in

Skolan byggdes 1968 och det var ett stort
behov av renovering. Samtidigt passar kommunen på att göra ombyggnationer för att
modernisera skolan. Bland anna byggs ett
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helt nytt tillagningskök. Tidigare fick skolan
sin mat från Malmens skola. Nytt är också
att Kulturskolan flyttar in.
- Det ser vi verkligen fram emot, säger Marika. Redan nu har vi börjat samarbeta och
erbjuder dans och drama som elevens val.

Trygghet är A och O på
en skola

Det blir också en stor entré på skolan, i
stället för flera små som det är i dag. Där
kommer det finnas en expedition med administration och ledning. Det bidrar också
till trygghetskänslan. Man ser varandra och
man har lite bättre koll på vilka som kommer och går.
- Jag som jobbar med trygghetsfrågor är
jätteglad över den nya utformningen. Det
blir mycket öppenhet utan gömda vrår,
vilket gör att man ser varandra och har en
överblick. Det skapar trygghet.
Eleverna är också involverade i ombyggnationen. Till exempel har de varit med och
röstat på vilka möbler och elevskåp som ska
köpas in. Det är viktigt, det är ju de som ska
använda sakerna sedan. Och så har lärarna
också fått tyckt till om exempelvis arbetshöjder och liknande.
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Fokus på fett i Skogstorp

Som vi skrev i förra Kumlan gör reningsverket en satsning på att förbättra kvaliteten på
vårt avloppsvatten i kampanjen ”Inte vilket skit som helst i vårt avlopp”. Genom information till alla avloppsanvändare vill reningsverket få oss alla att använda avloppet till rätt
saker, nämligen kiss, bajs och toalettpapper, och inget annat. Ett av de problem kampanjen tar upp är fett. Fett i vårt avlopp ställer till stora bekymmer när det täpper igen
ledningar, både i fastigheter, ute i ledningsnätet och i pumpstationerna.
Text: Jessica Larsson, informatör
Nu gör vi ett försök i Skogstorp, som har
stora problem med just fett, berättar Jesper
Livengård, som arbetar på reningsverket.
Vi kommer göra rent pumpstationen för
området, och sedan gå runt till hushållen
och informera och dela ut miljötrattar.
- Miljötratten är en smart och enkel tratt
med lock, som man skruvar fast på en
vanlig pet-flaska. Däri samlar man sitt
hushållsfett i stället för att spola ner det i
avloppet. När flaskan är full lämnar man
den på återvinningen eller på avloppsreningsverket och fettet kan rötas och bli till
biogas, förklarar han.

Reningsverket rustar för fler invånare
och en miljövänligare verksamhet

Kumla växer och vi blir fler som belastar avloppsnätet och reningsverket. Dessutom har vi
gamla tillstånd som behöver förnyas. Och då passar kommunen på att utveckla anläggningen tekniskt för att bli än mer ekonomiska och miljövänliga.
Text: Jessica Larsson, informatör

Miljötratten används till större mängder, exempelvis olja från en burk med soltorkade
tomater. Men det är även viktigt att tänka
på de mindre mängderna, exempelvis fett i
en stekpanna. Där är bästa sättet att torka
ur pannan med hushållspapper och slänga
det i den bruna påsen för matavfall.
Under ett år kommer avloppet från Skogstorp kontrolleras extra med fokus på fett.
- Det ska bli jätteintressant att se om vi
kan se ett förändrat beteende hos de här
hushållen, och hur stor skillnaden kan bli i
just det här avloppet, säger Jesper.

I Kumlas vision finns inriktningsmålet att
vi ska sikta mot 25.000 invånare år 2025.
Både avloppsreningsverket och ledningsnätet som försörjer verket med avloppsvatten
behöver anpassas till Kumlas utbyggnad.
Dessutom är vårt nuvarande miljötillstånd
föråldrat och behöver av den anledningen
också förnyas. Samtidigt söker reningsverket tillstånd att få ta emot och behandla
organiska avfall i rötkammaren i syfte
att producera el och värme till den egna
verksamheten. Som en följd av detta söks
även tillstånd för produktion av gasformiga
bränslen.
- Det är en stor, men helt nödvändig
satsning, säger Marcel Minnegal, chef på
reningsverket. Ska vi bli fler i Kumla måste
även infrastrukturen växa.

Vill du också
ha en miljötratt?

Kom förbi receptionen i
stadshuset och hämta en.

De8 är gratis!

Så här ser det ut när fettet samlats i en pumpstation.
Kumlan 4 2015

Marcel förklarar att planen är att bygga i
den befintliga byggnaden, så verksamheten
Kumlan 4 2015

behöver inte större yta. Det är ett väldigt
stort projekt där planeringen och de politiska besluten beräknas vara färdigt i slutet
av 2016. Just nu jobbar han och kollegorna
på reningsverket fram förslag på tekniska
lösningar, som de sedan måste förhandla
med Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
- Det är ett bra tillfälle att göra många
förbättringar samtidigt som vi utökar. Vår
verksamhet kan bli än mer ekonomiskt,
både vad det gäller pengar, energi och
kemikalier.
Samråd sker också med Kumlas invånare.
Ett möte hölls i stadshuset i oktober. Där
framkom inga synpunkter. Fler samråd kommer hållas under arbetets gång, så du som
invånare har möjlighet att följa arbetet,
ställa frågor och ha synpunkter. Information publiceras löpande på kommunens
webbplats.
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Funderar du på att starta en förening?
– Att bilda en förening låter kanske svårare än vad
det är. Här får ni några tips på vägen!

Julklappstips från
Djupadalsbadet
Ge bort en upplevelse på Djupadalsbadet
– vi har julklappar för hela familjen!

Till den äventyrliga!
Vad är en ideell förening?

I en ideell förening samlas en grupp av personer kring ett gemensamt intresse. Personer
som vill ska ha möjlighet att bli medlemmar i föreningen och kunna delta i verksamheten.
Det får inte bedrivas någon affärsmässig verksamhet.

Vem kan starta en förening?

En fartfylld upplevelse
i vårt äventyrsbad.
Finns som
engångsentré,
familjebiljett,
klippkort och årskort.

Till den som vill
bestämma själv!
Ge bort ett presentkort
med valfritt värde som
gäller på hela
Djupadalsbadet.

Vem som helst kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet.

Hur många måste vi vara?

Det finns inga bestämmelser kring hur många ni behöver vara för att bilda en förening. För
att kunna bilda en ekonomisk förening behöver ni dock vara minst tre personer.

Till den som behöver
träningsmotivation

Var behöver vi vända oss?

Ge bort ett träningskort
på vårt gym. Du kan
även boka en
gymintroduktion.

Ni behöver registrera er hos den lokala skattemyndigheten där ni får ett eget organisationsnummer. Om er förening vill kunna ta emot bidrag från kommunen eller en annan myndighet behöver ni även ha ett post- eller bankgironummer. Kanske kan ni ansluta er förening till
en riksorganisation eller ett specialförbund för att få hjälp och stöd i föreningsarbetet.

Hur går vi tillväga?

Kalla ihop intresserade till ett möte där ni meddelar att föreningen ska bildas. Under mötet
skapar ni en närvarolista och bildar en provisorisk styrelse som ska förbereda nästa sammanträde. Under det första mötet väljer ni en mötesordförande, protokollsekreterare och
justeringsmän. Ni skriver ett förslag till stadgar (regler) för föreningen och föreslår ett föreningsnamn. För att säkerställa att allt gått rätt till är det viktigt att föra protokoll.

Var kan vi vända oss för mer information?
Behöver ni veta mer finns en broschyr på kumla.se,
eller kontakta kommunens fritidskonsulenter på:
E-post: foreningsservice@kumla.se eller
Telefon: 019-58 80 00
10
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Finns som engångsentré,
klippkort, halvårs- och
helårskort.

Till någon
som behöver
koppla av
En skön stund på
vår relaxavdelning
med bad i bubbelpool och bastu.
Finns som engångsentré
eller klippkort 12 ggr.

Öppettider jul och nyår
Julafton: stängt
Juldagen: kl. 09.00-18.30
Annandag jul: kl. 09.00-18.30
Nyårsafton: kl. 09.00-18.30
Nyårsdagen: kl. 09.00-18.30
Kumlan 4 2015
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”Hör av dig om du vill
ha fler julklappstips!”
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Personer med
funktionsnedsättning
uppmärksammas
över hela världen!

Internationella dagen för personer
med funktionsnedsättning

Den 14 oktober 1992 proklamerades den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning och tredje året i rad uppmärksammar vi denna dag i Kumla:

För alla medborgare

Klockan 10.00 – 12.00
Öppet hus inom daglig verksamhet på Resurscenter, Mossbanegatan 6 och Villa Sol, Östra
Drottninggatan. Deltagare och personalen presenterar både lokalen, våra olika aktiviteter
och sig själva.
Klockan 18.00 – 20.30
”Livet i balans” – en spännande kväll för anhöriga och sina närstående på Kvarngården.
Zandra Edwardsson, vice ordförande i Örebroföreningen Balans, berättar om sin erfarenhet
kring bipolär sjukdom.

FN:s dag för personer med funktionsnedsättning
Den 3 december 2015, uppmärksammar LSS-omsorgen i Kumla kommun FN:s dag för
personer med funktionsnedsättning.
I hela världen finns drygt en miljard människor som har en funktionsnedsättning. Mer
än 100 miljoner barn har funktionsnedsättning av olika slag.
Sverige ratificerade FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008. Även EU som
institution har ratificerat konventionen. Den

är vägledande i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken.
Hela den offentliga sektorn ska arbeta med
konventionen som grund. Hittills har 159
stater i hela världen undertecknat och 157
stater ratificerat konventionen.

Annika Gelin - har en dotter med autism och berättar hur hennes liv som mamma tett sig.
Hon blandar sin berättelse med sång.

För medborgare med LSS-insatser och anhöriga

Klockan 12.30 – 16.00
Körfestival på Folkets hus i Kumla. 7 körer från olika dagliga verksamheter i länet sjunger
tillsammans och uppmärksammar FN-dagen
Klockan 17.00 – 18.30
Barndisco på Resurscenter, Mossbanegatan 6.
Klockan 19.00 – 21.00
Vuxendisco på Resurscenter, Mossbanegatan 6.

För politiker

Klockan 10.00 – 12.00
Dialogmöte med socialnämndens AU och projektet ”Med delaktighet i sikte” – Hur kan
vi öka brukarens delaktighet och inflytande i Kumla?”
Leta gärna fram konventionen på nätet och läs lite i den. Det finns även en lättläst version.
Vid frågor, hör av dig till Frank Juppe, verksamhetschef för LSS-omsorgen
Telefon: 019-58 80 00
12
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Nu stärker vi rektorernas möjligheter att vara pedagogiska ledare

Rektor har enligt forskning en central roll för verksamhetens kvalitet och utveckling. Men
rektor behöver ha förutsättningar och stöd från huvudmannen för att bygga en organisation där ett välfungerande pedagogiskt ledarskap kan utövas. Därför gör vi nu en rad
åtgärder som syftar till att öka förutsättningarna för rektor att vara en nära, pedagogisk
ledare.

Text: Förvaltning för livslångt lärande

Fler rektorer

Vi förstärker rektorsorganisationen med fler
tjänster. Orsaken är dels för att skapa bättre
utrymme för det pedagogiska ledarskapet
och dels på grund av att organisationen förändras från höstterminen 2016 när årskurs
6 kommer att går kvar på F-5-skolorna.

Kunskap i fokus för det
livslånga lärandet

Vi sätter kunskap i fokus för det livslånga lärandet genom ett förstärkt kvalitetsarbete.
Där läggs betydligt större fokus på det nära
ledarskapet, att vara på plats i verksamhet
för att leda, styra och utvärdera lärprocesserna. I det förstärkta kvalitetsarbetet ingår
bland annat även att årligen träffa nämndens presidium för att komma överens om
prioriterade insatser, kunskapsöverföring
med mera.

behörighet i de ämnen de undervisar (83,0
procent).

Ett närmare administrativt
stöd

Det är viktigt att rektor har stöd i sin
organisation så att rektor kan utöva sitt
pedagogiska ledarskap. Från och med den
1 november 2015 gör vi om det administrativa stödet till rektor. Då knyts de administrativa tjänsterna betydligt närmare enskild
rektor som får ökade möjlighet att styra
innehållet i uppdraget.

att rektor kan vara den pedagogiska ledare
som verksamheten behöver och som skollag och andra förordningar kräver.
-Vi är på gång med en rad olika utvecklingsområden med fokus på kärnverksamheten,
det vill säga det som händer i klassrummet,
och det känns väldigt rolig och inspirerande, säger Ann-Sofie Vennerstrand,
verksamhetschef för åk F-5. Att vi nu också
satsar på rektorerna och ger dem bättre
förutsättningar genom mindre områden
och förstärkt administrativt stöd känns som
ett givet led i vårt arbete.

Vad är pedagogiskt ledarskap?

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar
om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation
till de nationella målen i skolan och för att
förbättra skolans resultat så att varje elev
når så långt som möjligt i sitt lärande och
sin utveckling. Det betyder att rektor måste
ha kunskap om och kompetens för att tolka
uppdraget, omsätta det i undervisning, leda
och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan
insats och resultat (källa: Skolinspektionens
rapport 2012:1 Rektors ledarskap).

Ann-Sofie förklarar att rektor är väldigt
viktig för en skolas utveckling och vi har ett
ansvar för att ge våra rektorer bästa möjliga
förutsättningar att vara goda pedagogiska
ledare och utveckla skolan. Vi är i början av
en utvecklingsresa och vi har tagit flera steg
hittills.
- Vi kommer fortsätta satsa på skolan och
skapa ännu bättre förutsättningar för våra
skolor i Kumla med fokus på Kunskap för
det livslånga lärandet, säger Ann-Sofie.

Kost- och fastighetsfrågor

Vi ser även över andra stödverksamheter
så att vi säkerställer att rätt personer utför
rätt uppgifter. Syftet är återigen att se till

Hög andel legitimerade lärare
med behörighet

Kumla kommun har en hög andel legitimerade lärare med behörighet i länet. I
september 2015 var det endast enstaka
tillsvidareanställda lärare i våra verksamheter som saknade legitimation. I oktober
hade Kumla kommun näst högst andel
tjänstgörande lärare i alla kommuner i
regionen med både lärarlegitimation och

14
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Personalen träffas i egen grupp med samma
vägledare. I båda dessa grupper formuleras
några viktiga frågor som man vill ställa till
varandra.

Träffas i en gemensam slinga

Efter dessa förberedande samtal träffas alla
gemensamt och penetrerar de frågor som
kommit fram. Vägledarna har en utbildning
för sin uppgift och är inte personal till de
brukare som deltar. De leder grupperna
hela vägen och summerar vad samtalsserien lett till. En sådan samtalsserie benämns
en slinga. Den kan sedan byggas på om man
kommer överens om att fortsätta.
Att genomföra en delaktighetsslinga startar
alltid med att en chef i verksamheten tar
beslut om att starta en slinga. Denna kan

Jonas Lindqvist och Gustav Almquist och Eva Lundgren

”Vi vill främja den enskildes möjlighet att vara mer delaktig och få mer
makt över sitt eget liv”

bestämma vilken personal som ska ingå,
men brukarnas deltagande är helt frivilligt.

Positivt för både brukare och
personal
Erfarenheterna av delaktighetsmodellen
visar att detta arbetssätt:
· främjar brukarnas väg mot ett större
ansvarstagande för sina liv och
· tillför personalen en ny dimension i sitt
arbete

Vad är bäst med modellen?

LSS-omsorgen i Kumla kommun har 3 vägledare: Eva Lundgren, Jonas Lindqvist och
Gustav Almquist.
De svarar så här på frågan vad som är bäst
med denna modell:
- Våra brukare får möjlighet att lyfta det
som känns viktigt för dem. I detta sammanhang vågar de säga vad de tycker. Det är
så viktigt att vi lyssnar på deras åsikter. För
den berörda personalen blir det i regel en
aha-upplevelse, för det kommer fram saker
som de inte hade någon aning om. Det här
känns viktigt och meningsfullt.

Två grundpelare av socialförvaltningens värdegrund är brukarens delaktighet och inflytande. Personer med funktionsnedsättning har det svårt ibland att välja, att fatta beslut,
att bli lyssnad på och att göra sin röst hörd. I hela Regionen Örebro län implementeras en
ny metod för att bättre kunna lyssna på medborgare som har insatser enligt LSS (Lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade)
Text och bild:Frank Juppe, verksamhetschef för LSS-omsorgen

Modellen underlättar dialog

Delaktighetsmodellen är en metod för att
stärka den enskildes möjligheter till inflytande och medverkan i frågor som berör
dem. Modellen beskriver ett arbetssätt som
underlättar dialog mellan brukare och deras
personal för att skapa ett konstruktivt och
utvecklande samarbete.

16

Diskuterar enskilt först

Grunden i modellen är att brukarna tillsammans med varandra, utan den dagliga personalen, först träffas med ett vägledarpar
som guidar dem i samtalet kring de frågor
som ska diskuteras.
Fortsättning
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Hellre uppkopplad än avkopplad?
– Vi på Familjens hus stöttar dig i din föräldraroll

Funderar du också över ditt barns eller barnbarns livsstil ibland? Kanske tycker du att
han/hon sover för lite, rör sig för lite eller sitter för mycket vid datorn och mobil.
Text: Familjens hus
Det är inte alltid lätt att vara förälder till
barn och unga som växer upp i dataåldern.
Man hamnar lätt utanförgenom argument
som till exempel:
• Du fattar inte det här.
• Det är nya tider nu vet du.
• Vi kan hantera det här eftersom vi har
vuxit upp med det.
• Alla andra får ju

NYÅRSFIRANDE

KUMLA TORG 31/12

Fira in det nya året med oss på Kumla torg!
Programmet börjar ca. kl. 23.00.
Detaljerat program kommer att finnas
på www.visitkumla.se och www.kumla.se.

Välkommen!
Arrangörer:

På visitkumla.se får du en guide till alla evenemang i Kumla.
18
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För att stå pall i diskussioner, argumentationer och tjatande krävs att man står på
stadig mark när det gäller fakta. Att sova
tillräckligt, äta hälsosamt samt röra på sig är
grundläggande behov.
Hos oss på Familjens hus möter vi ofta
föräldrar som har funderingar kring sitt
barn och dess uppväxt. Helst vill ju alla
föräldrar att deras barn ska tycka att man är
en schysst förälder.

Föreläsning 30 november

Därför anordnar vi anordnar vi en föreläsning på temat uppkopplad och avkopplad. Föresläsare är livsstilspedagog Anna
Nygren. På föreläsningen kommer du att få
information om sömn, motion, medieanvändning och annat som rör barn och ungas
livsstil.
Dag: den 30 november
Lokal: Folkets hus, Biograf Folkan
Tid: klockan 18.00-19.30
Du behöver inte anmäla dig.
Du kan läsa mer om Anna och få fler tips
kring barn och ungas livsstil på
www.unglivsstil.se.
Kumlan 4 2015

Om Familjens hus

Vårt uppdrag är att ge föräldrastöd i kommunen för föräldrar med barn mellan 0-20
år. Tillsammans med elevhälsan, socialförvaltningen, BVC och MVC arbetar vi med
focus på barnens bästa.
Syftet med verksamheten är att utifrån
hela familjens livssituation främja en god
hälsa hos barn och ungdomar och deras
föräldrar. Vi har som mål att vara en stabil
och trygg mötesplats för föräldrar och barn
och ungdomar och på så sätt bidra till en
bra utveckling för ditt barn eller ungdom
och din familj.

Hos oss på Familjens hus

Välkommen på öppen förskola för föräldrar
med barn mellan 0-6 år. Magasinsgatan 4.
Öppet måndag-torsdag klockan 9.30-12.00
och tisdag och torsdag klockan 13.30-16.00.
På Familjens hus hemsida finns mer information om våra föräldrautbildningar.
Andra bra hemsidor: umo.se, 1177.se,
unglivsstil.se, regionorebrolan.se
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Information från oss på renhållningen!

Överhängande växtlighet

Sommaren är slut. En sommar som visar
sig på växtligheten. Har det växt mycket på
buskar, träd och grenar, som kanske hänger
ut över vägen och hindrar eller skadar
större fordon?
Ta bort den överhängande växtligheten, så
att det är fri bredd och höjd längs vägen
med ca 3,5 meter i höjd. Då tar sig sopbilen
lätt fram!

Nya Återvinningscentralen

Den nya återvinningscentralen är igång och
vi övergår från 1 november till vintertider
med öppet:
Måndagar 07.00-18.30
Tisdag - Fredag 07.00-15.30
Första helgfria lördag i
varje månad 09.00-13.00.
Sorteringsinformation och hur man kan
lasta sin bil smart inför besöket finns på
www.kumla.se/avfall.
Utanför finns möjlighet att lämna ris och
trädgårdskompost dygnet runt och det är
upplyst.
Glöm inte att ta med kommunkortet som
ger hushållen fria besök!

Vi hämtar avfall även på helgdagar under Jul och Nyår

Än är det inte dags att fira jul men den
närmar sig med stormsteg så var observant
på om det är ändrade dagar för hämtning
av ditt avfall. Vi hämtar sopor även på
lördagar, söndagar och röda dagar. Ställ
fram kärlet och se till att det är skottat och
sandat så får sopbilschaufförerna också en
trevlig jul.
Du kan läsa mer i renhållningsbroschyren
eller på www.kumla.se

Ändrade hämtningsveckor
nästa år

Från och med 4 januari 2016 ändrar vi
hämtningsveckor för alla, på grund av att
det är 53 veckor i år. Detta innebär att du
som under 2015 haft tömning av ditt kärl
ojämn vecka får ditt kärl tömt jämn vecka
och tvärt om, jämn vecka 2015 får sitt kärl
tömt ojämn vecka 2016.
20

Hjälp oss att tömma dina
tunnor när vintern kommer

Nu när vi står inför vintern finns det några
saker som vi vill att du tänker på för att
vi ska kunna fortsätta hålla en hög service mot dig och ge förarna bästa möjliga
arbetsmiljö.
Om det kommer snö eller halka så är vi
tacksamma för att du sköter snöskottning
och sandning.

Vårt system klarar bara de bruna kompostpåsarna

Många av Kumla kommuns invånare har valt att sortera sitt avfall vilket vi är tacksamma för.
För att detta ska fungera på mest gynnsamma sätt är det viktigt att vi gör det rätt. Därför
är det endast de bruna papperspåsarna, som ni får av oss på kommunen som är tillåtna att
användas. På marknaden finns andra alternativ, bland annat majsstärkelsepåsar. De skapar
dessvärre problem i återvinningsprocessen. Därför ska de inte användas.
Vårt matavfall körs till Karlskoga Biogasanläggning och blir biogas, som sedan kan tankas i
den nya biogasmackan vid Shell. Viktigt är att inte använda det bruna kärlet till trädgårdsavfall (till exempel jord, sten, grus, kvistar och annat trädgårdsavfall). Trädgårdsavfallet kan
lämnas vid den nya platsen utanför Återvinningscentralen, Kvarntorp.

Försök att hålla soptunnan ren. Är det för
kladdigt eller fuktigt är det lätt att soporna
fryser fast i kärlet och då blir den inte helt
tömd.

Börjar påsarna ta slut? Kläm fast en tom påse under locket på den brunna tunnan när det är
dags för tömning så får du en ny bunt.

För dig som bor på landsbygden gäller även
att hålla en framkomlig väg för sopbilen och
tillräckliga utrymmen för att vända.

Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt
via vår e-tjänst ”Flyttanmälan” på www.kumla.se/e-tjänster,
eller via telefon 019-58 80 00.

Kumlan 4 2015

Vid flytt eller kärlbyte
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Kumla bibliotek & utställningshallen
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag
Fredag

Jul

23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-18.00

8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
12.00-16.00
8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-17.00
stängt

Lördag
Söndag

Nyår och trettonhelgen

1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari

10.00-14.00
12.00-16.00

stängt
10.00-14.00
12.00-16.00
8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
8.00-19.00

Nya tider för bokbussen!

Med början i januari 2016 kommer våra tätorter erbjudas bokbusservice med samma
intervall som landsbygdsturerna – var fjärde/femte vecka. Samtidigt utökas vår verksamhet gentemot skolorna.
Vi hälsar såväl gamla som nya låntagare
välkomna till bokbussen, den rullande
biblioteksfilialen!
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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.
Kanal Regional bevakar också fullmäktige
som från och med nästa sammanträde
direktsänds via webben på
www.kumla.se/kommunfullmäktige

Turlista hittar du påkumla.se/bibliotek

Kumlan 4 2015

Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.
Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

NYHET!

Se kommunfullmäktiges
sammanträden live på webben,
www.kumla.se

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,
692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.

Sofia Björnfot
Telefon: 019 - 58 81 85
E-post: sofia.bjornfot@kumla.se
Tomas Borg
Telefon: 019 - 58 81 86
E-post: tomas.borg@kumla.se

Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!
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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: Cecilia Jansson och
interner på Kumlaanstalten
Titel: Yggdrasil
Material: Metall
Placering: Kvarntorpshögen
Skulpturen har
tillkommit som
en del i anstaltens
femtioårsfirande.

Världsträdet Yggdrasil täckte med sina
evigt grönskande grenar hela himlen. De
tre rötterna hämtade näring från tre källor i underjorden. I Urdarbrunnen öste
nornorna vatten över rötterna så att trädet inte skulle torka. De tre nornorna bestämde också de levandes öden.

Ett av 2015 års nytillskott till Kvarntorpshögens skulpturpark är verket Yggdrasil
en cirka fem meter hög stålskulptur
tillverkad av Örebrokonstnärinnan
Cecilia Jansson och interner
på kriminalvårds-anstalten i Kumla.
Tillsammans har de
formgett trädet.
I trädet hänger diverse föremål.
Framför allt nycklar och
brickor med de
intagnas initialer
och fångnummer.
Men här och var
förekommer andra föremål som till
exempel en hembränningsapparat.

Kvarntorpshögens Yggdrasil är snarare
förbundet med kriminalvårdsanstalten än
världen. I trädet växer drömmen om ett liv
utanför murarna. Symboliken är uppenbar.
De föremål som hänger här bär alla tanken
om en bättre tillvaro.

