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Tänk att det redan har hunnit bli mars månad. En härlig tid på året  
när ljuset är på väg tillbaka och vi vet att varmare temperaturer och 
grönska är på ingång. Och på tal om grönska kan ni i detta nummer läsa 
om vår nya vision som är en vägvisare för hela Kumla kommun som plats 
och som tar sikte på en grön och blomstrande kommun där livet är gott 
för alla.

Samtidigt som ljuset är på väg tillbaka kan vi inte bortse från att vi  
lever i en orolig tid. Då är det viktigt att vi som kommun är med i  
omställningen för att öka vår förmåga att förebygga och hantera  
kriser och krig. Vi ställer, tillsammans med många aktörer i vårt län, 
våra resurser tillgängliga för att ta vårt ansvar för den omställning  
som krävs. En del i detta är arbetet med trygghetspunkter som du  
kan läsa mer om i detta nummer.

Här får du också träffa vår nya kommundirektör Gabriella Mueller  
Prabin, killarna bakom Sannahedsbaserade Harvaoutdoors och så  
två av länets fyra kommunala doktorander som under de kommande 
åtta åren ska bedriva verksamhetsnära forskning i våra verksamheter.

Trevlig läsning!

Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande

vårt Kumla  ges ut av Kumla kommun och tre gånger om året delas den ut till samtliga hushåll  
i kommunen. Magasinet finns även att hämta upp i kommunens servicecenter och att ladda ner på  
kumla.se/vårtkumla. Där går det även att lyssna på en inläst version.
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Foto  Jonas Classon 
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Året är 2040. Kumla är en plats som inte bara är grön genom sin växtlighet, utan även 
genom att människor tänker och agerar grönt för miljön och klimatet. En blomstrande 
kommun som växer på ett hållbart sätt och en plats där livet är gott för alla.

Ja, så lyder Kumlas vision för år 
2040 – en grön och blomstrande 
kommun där livet är gott för alla.

- Vår nya vision är vägvisare 
för hela Kumla kommun som 
plats och beskriver en önskan 
om var vi vill befinna oss, hur 
vi vill att det ska vara att leva, 
bo och verka i vår kommun,  
säger Andreas Brorsson, kom-
munstyrelsens ordförande. Den 
ska leda och engagera oss mot ett 
Kumla som vi alla önskar, och är 
så klart jätteviktig som vägvisare i 
vårt politiska arbete.

Fokus på ökad social- och 
ekologisk hållbarhet
Visionen syftar i första hand till att 
samla kraft runt vårt hållbarhets-
arbete. I framtiden är Gröna Kum-
la en plats som inte bara är grön 
genom sin växtlighet, utan även 
genom att människor tänker och 
agerar grönt för miljön och kli-
matet. En familjevänlig plats där 
allt man behöver för en komplett 
vardag finns att tillgå och en plats 
med mindre samhällsklyftor där  
ingen ska ha en lägre livskvalitet 
av skäl som de inte kan påverka.

En vision för alla
- Visionen fungerar som en led-
stjärna i både små och stora beslut 
– inte enbart för oss som kommun 
och våra verksamheter utan även 
för de som bor, arbetar, driver fö-
retag eller på annat sätt är verk-
samma här, förklarar Andreas. 

Vägen till en ny vision
Vi är många som varit med och 
skapat visionen och det är också 
lite vad som är tanken med den, 
att vi tillsammans  formar en god  
framtid. TEXT: AMANDA KARLSSON 

FOTO: JONAS CLASSON
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EN NY VISION SOM SKA  
LEDA KUMLA IN I FRAMTIDEN

Arbetet med hållbarhet har sedan 
en tid tillbaka varit ett priorite-
rat område, så att visionen skulle 
ha en inriktning för ökad håll-
barhet var givet från start. Inte 
minst eftersom området även fått 
en rejäl rivstart med bland annat 
vår egen hållbarhetskonferens 
och program för social- och eko-
logisk hållbarhet. Men hur när-
mar vi oss just begreppet ”håll-
barhet” och presenterar det på 
ett sätt som är lätt att ta till sig? 
 
Genom dialoger med våra lokala 
politiker om deras viljeriktning 

framåt och den medborgardialog 
som genomfördes sommaren 2021 
där vi kände Kumlaborna på pul-
sen, försökte vi luska fram hur man 
såg på framtidens Kumla. Resul-
tatet visade på värden som lugnt, 
trivsamt, säkert och familjevän-
ligt. Men också grönt och hållbart. 
 
- Det blev tydligt åt vilket håll vi 
alla ville och med fördel kan vi 
prata om hållbarhetsfrågorna 
i termer av att uppnå en familje-
vänlig och grön småstad för att 
skapa engagemang, förklarar ut-
redningsstrateg David Lundmark.  

Vad blir nästa steg?
Det som händer nu är att visionen 
blir grunden för kommunens fort-
satta arbete att utvecklas.

- Nu fortsätter arbetet med att ta 
fram handlingsplaner som fångar 
upp visionen, för att involvera 
både medborgare och lokala ak-
törer i visionsarbetet och målsätt-
ningen, avslutar David.

David Lundmark, utredningsstrateg och  
Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande

1 En hög och jämlik livskvalitet  
för Kumlas invånare
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Ett Kumla med god livsmiljö för  
människor, växter och djur

Ett Kumla med minsta  
möjliga klimatpåverkan

Ett Kumla med hållbar  
samhällsplanering

Vision Kumla 2040 i fyra steg
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HEJ GABRIELLA!

Här har vi henne, Kumla kommuns nya kommundirektör Gabriella Mueller Prabin. Det 
har nu gått 12 år sedan hon lämnade Kiruna för närkeslätten och Kumla, och hon har 
inte ångrat sig en sekund. 

- Från det att jag klev in i Kumla 
stadshus för 12 år sedan har jag 
känt att här vill jag jobba. Det finns 
en framåtanda och ett driv som jag 
uppskattar. Vi gör så mycket som 
är bra, riktigt bra till och med, och 
vi behöver bli bättre på att berät-
ta om allt det vi gör för att skapa 
stolthet och en Vi-känsla i hela 
kommunen, säger Gabriella.

Gabriella kommer närmast från 
tjänsten som socialchef i kommu-
nen så hon kan organisationen 

och dess verksamheter väl. Även 
om det sker mycket som är bra 
så finns det saker som behöver 
förbättras och det är Gabriella väl 
medveten om.

- Vi har absolut områden där vi 
är mindre bra och som vi behö-
ver jobba med, men kraften i det 
arbetet kommer från den positiva 
känslan. Det är för medborgarna 
vi finns här och vi måste ha med-
borgarna framför våra ögon i allt 
vi gör. Som kommun har vi goda 

förutsättning, både ekonomiskt 
och resursmässigt, och här finns 
en god grund att bygga vidare på. 
Vi är en lagom stor kommun för 
att kunna flytta oss framåt i en re-
lativt snabb takt och jag ser fram 
emot att tillsammans med politi-
ken och medarbetarna göra Kumla 
liiite bättre för varje dag, avslutar  
Gabriella.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Aktuellt 
Feriepraktik- en inblick i arbetslivet! 
Sök feriepraktik sommaren 2023
Nu kan du som är född 2006 eller 2007  
söka feriepraktik inom Kumla kommun.

Är du nyfiken på hur det är att arbeta i en 
kommun eller har du tankar på att starta 
eget företag? Kumla kommun vill ge dig 
möjligheten att utveckla dina tankar och 
idéer genom att erbjuda ”Framtidens 
företagande-starta eget".

Ta chansen och sök nu!

Behöver du stöd och hjälp  
med din privatekonomi?
Christel Eriksson är Kumla kommuns 
budget- och skuldrådgivare. Om du kän-
ner dig orolig över din privatekonomi kan 
du kontakta Christel för stöd och hjälp. 
Du når henne på telefon 019-58 80 00, 
vardagar mellan kl. 8.30-9.30. 

Du vet väl om att du 
även kan lyssna på  
vårt Kumla?
Magasinet som du håller i din 
hand delas ut till alla hushåll 
i Kumla kommun. Tre gånger 
om året kommer den i brev-
lådan. Men inte bara det. Vi 
läser också in den så att du som 
hellre lyssnar på information 
ska kunna ta del av det vi har 
att berätta. 

www.kumla.se/vårtkumla

Visitkumla.se får  
nytt utseende
I Kumla vill vi alltid vara liiite 
bättre. Just nu arbetar vi med 
att ta fram en helt ny besöks- 
och upplevelseportal som ja, 
helt enkelt är liiite bättre, in-
spirerande och mer tillgäng-
lig än vad den redan är. 
 

Håll utkik på  

www.visitkumla.se  

inom kort!

Läs mer på  
kumla.se 

/feriepraktik
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TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

MED HARVAOUTDOORS ÄR DET  
ENKELT ATT KOMMA UT I NATUREN
De senaste åren visar att rekordmånga gäster hittat ut till Sveriges campingplatser 
och att antalet naturcampare ökar för varje år. Men det här med camping kan också 
kännas lite krångligt. Därför blev vi nyfikna när vi fick höra talas om Kumlaföretaget 
Harvaoutdoors som specialiserat sig på taktält och vars affärsidé bygger på att det 
ska vara enkelt att ta sig ut i naturen.

Knäpp upp fyra spännen, ta bort 
ett gummiband och vips så är täl-
tet uppsatt. Bäddat och klart för 
att bara krypa in och sova. Kanske 
låter som en dröm, men det är fak-
tiskt så enkelt. Och det är precis så 
det ska vara enligt Harvaoutdoors 
grundare Jens Gunnarsson Zeqiri 
och Lillis Gustafsson.

- Aldrig har väl svenskarna varit 
så mycket ute i naturen som under 
pandemiåren och det blev start-
skottet för Harvaoutdoors. Att vi 
faktiskt vågade. Vi är båda natur-
människor med ett stort intresse 
för flugfiske och vi såg att männ-
iskor lärde sig att vara ute i natu-
ren, säger Lillis.

Harvaoutdoors grundades 2021 
och företaget drivs just nu som en 
bisyssla, men frågan är hur länge 
det är möjligt. All försäljning sker 
på nätet och killarna har minst 
sagt fullt upp. 2021 var målet att 
sälja 2 tält i månaden, men när det 

var dags att sammanfatta året var 
45 tält sålda. 

- Jag var nog mer skeptisk till en 
början, men Lillis lyckades överty-
ga mig. Vilket jag är glad för idag. 
Vi bestämde oss för att testa. Går 
det så går det. Vi har dock varit 
medvetet försiktiga så här i början 
även om vi så klart har visioner för 
framtiden, säger Jens.

Myrsteg mot framtiden
Visst har Jens och Lillis framtids-
visioner, men det är myrsteg som 
gäller. Att inte förhasta sig. Med 
försäljning på nätet och lager i 
Sannahed rullar verksamheten på. 
Samtidigt börjar de växa ur sina 
lokaler och har tankar på att utöka 
lagret, vilket det finns möjligheter 
till på befintlig plats.

- Här finns lite yta att växa på. Vi 
har precis utökat vårt sortiment 
med campingtillbehör vilket krä-
ver mer lagerutrymme. Sen vore 
det toppen med ett showroom där 
vi kan visa upp våra produkter då 
det är många som vill komma hit 
och klämma och känna, säger Lillis.

När vi träffar killarna slås vi av de-
ras lugn, men samtidigt av ett driv 
och en kärlek till det de gör och där 
målet är att få fler att upptäcka det 
fantastiska med att vistas ute i na-
turen. På ett enkelt sätt.

8 9

REPORTAGE



TIINA OCH ALEXANDRA

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

För att vården och omsorgen 
om äldre ska hålla en hög kva-
litet även i framtiden är det 
viktigt att medicinsk och vård-
vetenskaplig utbildning och 
forskning sker verksamhets-
nära. Därför har Tiina Luuk-
kanen och Alexandra Björck 
fått möjlighet att under de 
kommande åtta åren bedriva 
forskning på halvtid.

Bättre utbildning och 
stöd till sjuksköterskor
Tiina Luukkanen arbetar idag 
som specialistsjuksköterska 
och möter dagligen många 
äldre. Människor som så länge 
det är möjligt vill bo kvar i 
hemmet. Vård i hemmet är 
dock komplext och det är här 
som Tiina har hittat sitt forsk-
ningsområde, som handlar 
om att undersöka det kliniska 
resonemanget och beslutfat-
tandet ute i hemsjukvården 

för att utifrån det kunna ut-
veckla simuleringsbaserade 
läraktiviteter i sjuksköter-
skeutbildningen men även 
utveckla ett kunskapsstöd 
för yrkesverksamma sjuk-
sköterskor att använda i det 
dagliga arbetet.

- Jag känner mig priviligierad 
över att ha fått den här chan-
sen men ser också på det 
med en skräckblandad för-
tjusning inför att ge mig ut 
på en lång, lärorik och spän-
nande resa, säger Tiina.

Vad kan välfärdstekni-
ken göra för äldre med 
kognitiv nedsättning?
Alexandra Björck arbetar 
som arbetsterapeut, ett ar-
bete som i stort handlar om 
att ge stöd till personer för 
att kunna utföra menings-
fulla aktiviteter i vardagen. 

Tidigare forskning visar att 
kognitiv nedsättning kan 
bromsas genom att en per-
son är fysiskt, socialt och 
kognitivt aktiv. Välfärdstek-
nik såsom virtuella spel och 
VR-glasögon används idag 
inom äldrevården och Alex-
andras forskning kommer 
undersöka vilka effekter 
denna teknik har.

- Det känns både roligt och 
utmanande att få ta mig an 
forskningsutbildningen, sär-
skild när min forskning kom-
mer att bedrivas inom den 
verksamhet där jag jobbat de  
senaste 15 åren, säger Alexandra.

Vi önskar Tiina och Alexandra 
lycka till och ser fram emot att 
följa med på deras resa!

- två av länets fyra kommunala doktorander som  
de kommande åtta åren kommer att bedriva  
verksamhetsnära forskning med fokus på äldre.

Träningsglädje 

Det kostar inget, du behöver inte 
anmäla dig och det krävs ingen 
utrustning. På våra utegym kan 
du träna när det passar dig,  
ensam eller tillsammans med  
vänner, året runt. 

 
 visitkumla.se /utegym

     Kumla stadspark
Intill Stadslekplats Tivoli finns 
ett utegym med åtta maskiner för 
en allsidig träning. I stadsparken 
finns även ett utegym av koncep-
tet ”City Art Gym”. De tre stilrena 
redskapen kan användas för en 
mängd olika övningar!

     Viaskogens naturreservat
Utegymmet i Viaskogen finner du 
intill vindskyddet och grillplatsen 
i den västra entrén. Kombinera 
gärna träningen med en tur i el-
ljusspåret!

     Skogsgläntan
Vårt senaste tillskott  i samling-
en! I kanten av Vargavrån, norr 
om Skogsgläntans lekplats, ligger 
Skogsgläntans utegym med red-

skap utformade för träning av hela 
kroppen. Här finns även förslag till 
färdiga träningsprogram, för den 
som vill ha tips!

     Kvarntorpshögen
Naturgymmet i trä ligger precis vid 
Trappans fot, nedanför Kvarntorp-
shögen. Varför inte också kombi-
nera träningen i gymmet med att 
gå eller springa upp för den utma-
nande trappan?

     Hinderbanan i Kumlaby
Är gym inte din träningsform kan-
ske vår hinderbana är något för 
dig? Träning i hinderbana, eller 
military fitness som det också kall-
las, är en allsidig träningsform där 
man tränar styrka, kondition, smi-
dighet, koordination och uthållig-
het samtidigt. Testa du också!TEXT: AMANDA KARLSSON 

FOTO: JONAS CLASSON

En träningsplats  
för alla
I Kumla finns flera olika 
utegym där du kombinerar 
din träning efter just ditt 
intresse och din förmåga.  
Våra utegym ligger på väl-
besökta mötesplatser där 
människor rör sig och mo-
tionerar och är utformade 
för att användas av både 
ungdomar och vuxna. Här 
finns utrustning där du an-
vänder din egen vikt som 
motstånd och maskiner 
med rörliga delar och vikter. 
Utrustningen är enkel att 
använda och passar såväl 
nybörjare som träningsva-
na. Vissa av maskinerna är 
dessutom tillgänglighetsan-
passade. Visa hänsyn, turas 
om och hjälp gärna varan-
dra för mer träningsglädje!

PÅ VÅRA UTEGYM
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- Som kommun har vi inget utta-
lat ansvar om att upprätta trygg-
hetspunkter men utifrån rådande 
samhällsläge känns frågan minst 
sagt aktuell. Därför har vi i årets 
budget gett verksamheten i upp-
drag att konkretisera arbetet med 
trygghetspunkter, säger Andreas 
Brorsson.

Som medborgare ansvarar du 
för en viss hemberedskap, att du 
har möjlighet att klara dig minst 
en vecka vid mindre samhälls-
störningar. Vid större kriser kan 
det dock finnas behov av en eller 
flera trygghetspunkter dit du som 
medborgare kan vända dig för att 
få information och i vissa fall även 
värme, mat och en sovplats.

- Det är jättebra att vi nu får ljus på 
den här frågan. Vi kommer i vårt 
arbete att utgå från tre olika ni-
våer beroende på omfattning och 
behov. Det är inte så enkelt som 
att bara peka ut en skola eller en 
idrottshall, säger Sofie Elm.

Tre olika nivåer
Trygghetspunkter kan finnas på 
olika nivåer och vara utformade 
på olika sätt. Nivån på trygghets-

punkten ställer olika krav på vad 
som bör finnas där, kraven är 
mycket högre om människor ska 
kunna övernatta än om det bara 
ska användas som en samlingsplats 
som är öppen några få timmar.

Nivå 1: Endast användbar under 
en kortare tid, exempelvis under 
några få timmar dagtid.

Nivå 2: Trygghetspunkten ska 
kunna användas av invånarna 
stora delar av dygnet, dock inte för 
övernattning.

Nivå 3: Ska kunna användas för en 
dygnet runt-vistelse.

- Jag ser verkligen fram emot att 
arbeta med detta under året. Det 
finns ingen snabb lösning utan vi 
måste utgå ifrån vilka behov och 
förutsättningar vi har. Det mesta 
arbetet kommer att ske internt 
inom våra verksamheter men vi 
kommer också att samverka med 
civilsamhället. Vi har många goda 
krafter ute i samhället och vid en 
större kris måste vi alla hjälpas åt, 
avslutar Sofie.

Begreppet trygghetspunkter kommer ibland upp när det 
pratas om samhällsstörningar eller kris. Men vad menar 
man då egentligen? Det ska vi i Kumla kommun reda ut  
under året, därför har vi träffat beredskapssamordnare  
Sofie Elm och kommunstyrelsens ordförande Andreas 
Brorsson för att höra mer om det kommande arbetet.

REDO ATT KOLLA PÅ  
TRYGGHETSPUNKTER

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON
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Det är inte så enkelt 
som att bara peka 
ut en skola eller en 
idrottshall.
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- Det allra viktigaste är att man har 
ett genuint intresse för människor 
och vill vara med och ge dem vi 
stödjer en trygg och meningsfull 
tillvaro med deras behov i centr-
um, säger Amanda. Det är själva 
kärnan i arbetet.  

På jakt efter  
100 vardagshjältar
I år behövs drygt 100 vikarier  
inom socialförvaltningen till hem-

tjänst, LSS-omsorg och vård- och 
omsorgsboenden. Allt från nyfik-
na unga studenter till pigga pen-
sionärer med arbetsglädjen kvar. 

- Konkurrensen om sommarvika-
rierna är hård. I år gör vi en stor 
satsning kring sommarrekryte-
ringen med en rekryteringsgrupp 
med personer från olika verksam-
heter där vi tillsammans ser över 
rekryteringsprocessen, vårt er-
bjudande men också hur vi fångar 

TEXT: AMANDA KARLSSON 
FOTO: JONAS CLASSON  

OCH AMANDA KARLSSON

upp målgruppen, säger Amanda. 

En trygg och säker  
sommar för alla
Har man ingen utbildning eller  
tidigare erfarenhet av yrket så ar-
betar vi med en bra introduktion, 
så att man känner sig trygg inför 
sommarjobbet.

- Vi håller på och tittar på en ge-
mensam introduktionsdag för 
att säkerställa att alla har samma 

Under sommaren fylls vården liksom andra yrkesområden med sommarvikarier. Or-
dinarie personal får välförtjänt semester medan andra då får in första foten på arbets-
marknaden, drygar ut studiekassan eller bara ett väldigt roligt sommarjobb. Vi har 
träffat Amanda Persson som är enhetschef på ett av våra vård- och omsorgsboenden,  
Akvarellen, och som söker personal inför sommaren. 

Amanda Persson, enhetschef Akvarelleni Kumla sommarjobba 
Det allra viktigaste 
är att man har ett 
genuint intresse för 
människor.

grundplatta att stå på inom samt-
liga verksamheter. Vi arbetar för 
en trygg och säker sommar för 
alla, både personal och brukare,  
förklarar Amanda. 

En väg in i arbetslivet
 - Vi har flera medarbetare på Ak-
varellen som började sin resa hos 
oss genom sommarjobb, och som 
nu är fortsatt anställda. Det är fan-
tastiskt roligt, både att personalen 
trivs men också att vi kunnat er-
bjuda dem en anställning även ef-
ter sommaren. Ofta är ett sommar-
jobb början på något helt nytt och 
en väg in i arbetslivet för många, 
avslutar Amanda. 

 
Det finns plats  
för dig också.  
Läs mer och ansök på 
kumla.se/sommarjobb

Scanna QR-koden med din 

mobil eller surfplatta för 

att komma direkt till  

kumla.se/sommarjobb!
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