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I DETTA NUMMER
Nu går vi in på andra årgången av vårt magasin vårt Kumla, och vi 
fortsätter att spana in intressanta företeelser som pågår i utvecklingen 
av Kumla. Det som förändrar vår vardag mest är säkerligen den digitala 
utvecklingen som smyger sig in inom alla möjliga och omöjliga områden. 
Jag kan tycka att det som är mest spännande är innovationerna som 
ligger nära våra mänskliga behov, och som förenklar eller förbättrar 
något redan befintligt. Tänk vad trist det skulle vara utan Spotify! 

Vi är nog alla måna om att det ska vara fint och funktionellt i vår  
närmiljö. Vi vill att fel och brister ska fixas så fort som möjligt, och 
behöver dina ögon och öron för att upptäcka dem. Nu tar vi fram ett 
felanmälningssystem som gör det snabbt och enkelt för dig att anmäla 
till exempel en trasig gatlampa eller klotter som behöver tas bort. I ett 
av reportagen i det här numret tar vi en närmre titt på det. Och, missa 
inte robot-katten som har fångat allas hjärtan på Skolvägen. 

Katarina Hansson
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. För beställning av taltidning, kontakta info@kumla.se
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HALLÅ DÄR!

VILKEN APP I MOBILEN ANVÄNDER DU MEST?

Det är nog Swedbanks app. 
Där betalar jag räkningar, 
flyttar pengar mellan konton 
och håller koll på ekonomin. 
Kjell Bädicker

EN VÄG IN FÖR  
SYNPUNKTER OCH  
FELANMÄLNINGAR

I slutet av detta år kommer det bli lättare för dig 
att lämna in synpunkter och felanmälningar till 
Kumla kommun. Men inte bara det, du ska också 
kunna följa dina ärenden och få besked om när 
de är hanterade.

Idag kan du som Kumlabo lämna in synpunkter och fel-
anmälningar till oss på en mängd olika sätt. Via telefon, 
e-post, e-tjänster eller fysiska besök. När ett ärende har 
kommit in så skickas det vidare till ansvarig verksamhet 
som sedan, om det finns kontaktuppgifter, återkopplar till 
medborgaren.

Ny och säker ärendehantering
I slutet av detta år kommer vi att arbeta i ett nytt system 
för att ta emot synpunkter och felanmälningar. Det inne-
bär att alla inkomna ärenden, även om de kommer via te-
lefon eller e-post, kommer att registreras i ett och samma 
system. Då kan både du och vi följa inkomna ärenden för 
att se när de är behandlade. Vi kan också se om det redan 
har kommit in ett ärende på samma tema och om det kan-
ske redan är åtgärdat. 

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Helt klart Instagram. Där 
håller jag koll hela tiden. Jag 
kollar olika träningssidor och 
så klart kompisar. 
Emma Johansson

Jag lyssnar mycket på musik, 
så det blir Spotify. Jag gillar 
väldigt mycket blandat, och 
där hittar jag allt. 
Birgitta Håkansson

Evernote! Där gör vi listor 
tillsammans i familjen. Alla 
fyller på och bockar av i 
samma lista. Exempelvis 
inköpslistor eller listor när vi 
ska lasta husvagnen. 
Annelie Henriksson

Spotify är igång nästan hela 
tiden, jag lyssnar precis just 
nu. Och jag lyssnar på allt 
möjligt. 
Rasmus Eriksson

Så fort jag har lite tid över 
kollar jag Instagram. Jag 
följer mina vänner och olika 
sminksidor. 
Dima Zaiatoon
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POLYGLUTT ÖPPNAR  
DÖRRAR TILL SPRÅKET

- Vi provade Polyglutt för kanske 3 
år sedan och blev heltända, säger 
Emelie. Sedan har vi testat ett par 
liknande program, men det här är 
det allra bästa för oss, så nu är vi 
tillbaka till Polyglutt och är jät-
teglada för det. Vi använder den 
dagligen.

Vi träffar Emelie Karlsson och 
Anna Sköld, förskollärare på Ny-
ponrosen, som är en av 5 avdel-
ningar på Malmens förskola i 
Kumla. Här finns 16 barn i åldrar-
na 3-5 år i en mångkulturell grupp, 
och de språk som barnen här talar 
förutom svenska är somaliska, 
arabiska, persiska och engelska. 

Att läsa en saga tillsammans 
ger otrolig effekt
Om de sitter bara ett par stycken 
tillsammans använder de plattan, 
men det som är bästa finessen är 
att kunna titta alla tillsammans 
genom att koppla upp bilden med 
projektor, så att alla barnen i en 
stor grupp ser bilderna lika bra 
samtidigt. 

- Att läsa sagor ger så oerhört 
mycket. Det utvecklar språket, det 
stimulerar fantasin, det ger kun-
skap om hur världen och relatio-
ner fungerar, och just att läsa till-
sammans sätter igång så mycket 
gemensamma funderingar och in-
tressanta samtal, säger Anna. 

Ger stöd i arbetet  
mot läroplanen
Anna förklarar att det är viktigt 
att förskolan bidrar till att stärka 
barnens modersmål, det är en del 
av den nya läroplanen. För peda-
gogen är det oftast inte möjligt att 
göra det utifrån sin egen begrän-
sade språkkunskap, utan man be-
höver verktyg för att kunna upp-
fylla det. 

Polyglutt har fler än 1200 böcker 
på svenska, och många på upp till 
50 språk. Det finns böcker för oli-
ka åldersgrupper och alla tänkba-
ra genrer. På skärmen eller duken 
ser det ut som man bläddrar i en 
helt vanlig bok.

Att mixa språken väcker  
nyfikenhet och utvecklar
På Nyponrosen använder de Poly-
glutt på olika sätt. Ibland lyssnar 
de på sagorna bara på svenska. I 
andra fall kan de pendla mellan två 
språk, genom att lyssna på en sida 
på exempelvis arabiska och sedan 
ta om samma sida på svenska. Ett 
annat sätt är att barnet lyssnar på 
sagan på sitt modersmål och sedan 
återberättar den på svenska. 

- Det är så härligt att se deras re-
aktioner när de hör en saga på sitt 
modersmål, som ju är deras käns-
lospråk, och det är ett lekfullt sätt 
att snabbt utveckla det svenska 
språket, säger Emelie. Och de bar-
nen som har svenska som moders-
mål blir nyfikna och intresserade 
av kompisarnas olika språk och 
bakgrund.  

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON
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Hur ska framtidens 
Kumla se ut? 

I kommunens översiktsplan, 
ÖP 2040, beskrivs med stora 

penseldrag hur Kumla  
ska utvecklas i framtiden.

Nu kan du tycka till om  
planen. Senast den 5 april 
vill vi veta vad du tycker.

kumla.se/öp2040

AKTUELLT

Följ oss gärna 
på Facebook och 

Instagram!

Låna e-film gratis  
via Kumla bibliotek 

Bibliotekskort och  
internetuppkoppling är allt 

du behöver.

Här finns över 2 500 filmer 
att välja bland och utbudet 

växer hela tiden.

kumla.se/biblioteket

Öppet wifi på  
flera platser i Kumla 
Under våren 2020 kommer 
vi att kunna erbjuda öppet 

wifi på Kumla bibliotek, i vårt 
servicecenter i stadshuset, 
på fritidsgårdarna Kvisten 
och Kumlaby, samt i cafét 

och hallarna Viahallen och 
Vissberga i Kumlahallen.

Jättekul tycker vi och  
en bra service för dig som  

besöker dessa platser.

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Gör dina ärenden  
när det passar dig! 

Genom att använda  
våra e-tjänster.

etjanst.kumla.se

Nominera till årets  
miljö- och byggnadspris 

Vem tycker du bör uppmärksammas för en  
värdefull insats inom miljöområdet,  
byggnadsvård eller byggnadskultur?

Senast den 31 mars måste vi ha din  
nominering - etjanst.kumla.se/byggpris

SNART ÄR PAPPERSARKIVET  
ETT MINNE BLOTT FÖR  
ÖVERFÖRMYNDARKANSLIET
En pilotgrupp har just testat att lämna in förra årets så kallade årsräkning digitalt, och efter 
lite justeringar och buggfix erbjuder nu Sydnärkes överförmyndarkansli gode män, förval-
tare och förmyndare att använda det webb-baserade redovisningssystemet E-Wärna. 

- Det betyder att de kommer att 
kunna jobba med årsredovisning-
en för sina huvudmän löpande un-
der året och att de får stöd i arbetet 
från systemet, som talar om vad 
som ska göras och vilka underlag 
som måste bifogas. Tidigare hade 
de enbart en blankett som verktyg, 
förklarar Sofia Wentzell, chef för 
Sydnärkes överförmyndarkansli. 

Lättare att göra rätt direkt 
De ser också på stora vinster för 
handläggningsarbetet. Dels är det 
väldigt arbetsbesparande att alla 
underlag kommer in digitalt, rätt 
in i systemet, men det kommer 
också att medföra att alla årsräk-
ningar ser likadana ut, vilket un-
derlättar granskningen.   

- Vi har goda förhoppningar på att 
de årsräkningar som kommer in 
digitalt kommer att vara mer kom-

pletta. Den stora mängden arbets-
tid som vi lagt på att identifiera 
brister och be om komplettering-
ar, kommer att minimeras, menar 
Joakim Linde, handläggare. 

Den största vinsten med 
e-Wärna är att systemet 
summerar sig självt. 
Förut satt jag hur länge 
som helst och räknade 
ihop alla transaktio-
ner med miniräknare. 
Det är lätt att upptäcka 
fel och det går mycket 
snabbare att göra sina 
årsräkningar nu. E-wär-
na innebär en jättebe-
sparing i tid för mig.

Kristin Östman, god 
man och förvaltare 

SYDNÄRKES ÖVER-
FÖRMYNDARKANSLI
Sydnärkes överförmyndar-
kansli är placerat i Kumla 
kommun och arbetar för 
Kumla, Hallsberg, Leke-
berg, Laxå och Askersund. 

Myndigheten ser till att 
personer, som på grund av 
ålder, sjukdom, försvagat 
hälsotillstånd, psykisk 
störning eller liknande får 
stöd att sköta ekonomi och 
annat så att den enskilde 
får goda levnadsvillkor.

Här är 5 personer anställda 
och de har ungefär 800 
personer att stötta, med 
hjälp av knappt 600 gode 
män, förvaltare och  
förmyndare.

8 9

AKTUELLTREPORTAGE



DIGITALA HUNDAR OCH 
KATTER HOS VÅRA ÄLDRE

Under förra året fick Kumla kommun närmare en miljon kronor i 
statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsor-
gen. Förutom VR-glasögon och GPS-larm så har ett antal digitala 
katter och hundar köpts in.

Att levande husdjur såsom hundar 
och katter får oss människor att 
må bra, det vet vi. Men hur är det 
med de digitala husdjuren?

Studier visar att vi människor mår 
bra av att ha djur omkring oss, men 
ett levande husdjur ska matas, ras-
tas och skötas om samt att det kan 
finnas personal, boende och besö-
kare som är allergiska. Därför kan 
olika typer av digitala husdjur vara 
ett alternativ.

- Vi har bara haft dessa djur i några 
månader och inte hunnit utvär-
dera det än, men forskning visar 
att digitala husdjur kan användas 
för att lindra symtom såsom oro, 
apati, ångest och sömnsvårigheter 
och att de till och med kan bidra 
till minskad användning av anti-
depressiva mediciner, säger Gabri-
ella Mueller-Prabin som är social-
chef i Kumla kommun.

Rent storleksmässigt påminner de 
om ett riktigt husdjur. Inbyggda 
sensorer bidrar till att skapa en 
verklighetstrogen upplevelse då 
de bland annat jamar eller skäller 
när man stryker dem över ryggen.

Skolvägens katt är omtyckt
Signe Olsson bor på Skolvägens 
serviceboende i Kumla, där en av 
katterna har flyttat in. När vi kom-
mer på besök ligger katten och vi-
lar i Signes knä. Hon klappar katten 
på magen, då spinner den och rör 
på öronen. Den ligger så tryggt i 
Signes famn men då och då sträck-
er den på sig för att se sig omkring. 

Men det är inte bara Signe som har 
förmånen att få gosa med katten 
utan även de andra som bor här 
pratar om hur de brukar klappa 
och gosa med katten. Personalen 
tycker också att det är mysigt med 
en katt i huset.

- Katten har en korg att ligga i men 
där är den sällan. Ofta när jag går 
förbi vardagsrummet så sitter det 
någon med katten i famnen. De 
tycker om att klappa och prata 
med den och ser så nöjda ut.  Alla 
bryr sig om katten och den har 
blivit ett samtalsämne som vi alla 
kan prata om med varandra. Vi gil-
lar verkligen vår robotkatt, säger 
enhetschef Magdalena Karlsson.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Det är så mysigt 
att komma ut i 
vardagsrummet 
och gosa med 
katten.
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BILDER FRÅN 
GOTLAND UNDER  
ETT ÅR
En föreläsning av Niclas Ahlberg, fotografen som 2019 blev  
invald i föreningen Naturfotograferna.

Tisdag 17 mars kl. 18.30 på Kumla bibliotek.

Författarmöte 
med Tomas Sjödin

Lita på att det ljusnar. 

Biljettpriset är 50 kr och 
finns att köpa på biblioteket.

26 mars kl. 18.30 
Kumla bibliotek

Väx upp! En musiksaga av 
och med teatergruppen 
Kråkspark

Tim & Tej har hittat ett frö. 
Men vad är det som finns 
innanför det hårda skalet?

29 mars kl. 14.00 
Kumla bibliotek

Konsert med Svenska 
Kammarorkestern

Mozart i Prag.  
Dirigent Martin Fröst.  
Biljetter finns att köpa på 
biblioteket från 14 april.

8 maj kl. 19.00 
Kumla kyrka

visitkumla.se

Följ 
Visit Kumla 
på Facebook!

Fotograf: Maria Lindeskär Fotograf: Nikolaj Lund
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