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I DETTA NUMMER

Kumlan har nått den aktningsvär-
da åldern av 50 år. Nu är dags för 
något helt nytt och du håller i den 
första upplagan av vårt Kumla. 

Det första numret handlar om di-
gitalisering, ett begrepp som det 
talas mycket om. Digitaliseringen 
öppnar nya vägar för att öka kva-
liteten genom att låta tekniken stå 
för administration samt rutinar-
bete. Det samtidigt som persona-
len ges mer tid för arbetsuppgifter 
där de behövs allra mest. Detta är 
viktigt då vi vet att behoven av of-
fentlig service ökar. Tekniken ger 
oss även nya möjligheter, som vi 

till exempel kan se när våra skolor 
arbetar med digitala lärverktyg 
som ökar alla elevers möjlighet att 
nå sina kunskapsmål. 

Just nu finns Kumlan i en utställ-
ning på biblioteket, där du kan slå 
dig ner och bläddra i alla gamla 
exemplar. Jag lovar att det är en 
upplevelse! Om två veckor ger sig 
utställningen ut på turné till våra 
vård- och omsorgsboenden samt 
Aktivitetscenter Kvarngården.

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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HALLÅ DÄR!

Att ansöka om bygglov är faktiskt rätt krångligt, och måste vara det på 
grund av de omfattande reglerna. Därför har vi gjort en digital ansökan, 
där du får mer hjälp på vägen än om du skulle fylla i en blankett.

DIGITAL BYGGLOVSANSÖKAN
- LÄTT ATT GÖRA RÄTT!

I e-tjänsten finns det utrymme för 
hjälptexter och det går att länka 
till mer information. Obligatoriska 
fält är också tvingande, vilket gör 
att du inte kommer vidare om du 
inte fyllt i fältet rätt.

- Vi hoppas att den som ansöker 
ska uppleva att det går lite lättare 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Vilken vardagssyssla skulle din drömrobot hjälpa dig med?

Jag vill inte ha hjälp med  
någonting. Jag säger som 
mina barn sa när de var  
små - kan själv!
Rolf Åkesson, pensionär

Jag har ett ganska stort hem 
så det vore skönt att slippa 
släpa runt på dammsugaren. 
Det skulle en robot gärna få 
göra åt mig, så kan jag göra 
något annat samtidigt.
Ingegerd Palmqvist, pensionär

Det vore häftigt att skicka 
iväg en robot för att handla. 
Då kunde jag bara tala om 
via telefon vad som fattas i 
skafferiet.
Camilla Amartinesei, livsnjutare

Jag har alltid ont i fötterna 
eftersom jag tränar mycket 
fotboll. Det vore skönt att 
ha en robot som masserade 
mina fötter.
Mehdi Qurbani, studerande

Det ständiga strumpbingot 
gör mig galen. Min dröm-
robot skulle sortera familjens 
strumpor, det vore skönt.
Holger Moritz, kriminalvårdare

En liten snöskottare vore bra 
att ha hemma i villakvarteret. 
Den får gärna sanda också 
när den ändå håller på.
Gunnel Kask, politiskt aktiv pensionär

och vi är övertygade om att vi kom-
mer att ha många färre ärenden 
som måste kompletteras. Det gör 

Tänk på att söka 
bygglov i tid in-
för sommarens  
projekt!

ju att tiden för att få sitt bygglov 
minskar, säger Magnus Eliasson 
och Anna Lundh-Gren, byggnads-
inspektörer.
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VAD HÄNDER NÄR  
SKOLAN BLIR DIGITAL 
PÅ RIKTIGT?

Vi kikar in på Skogstorpsskolan för att kolla hur det går till 
när skolan blir digital. Under hösten började Kumlas skolor 
att dela ut Chromebooks till alla elever. Skogstorpsskolan 
var en av de första och nu har hela högstadiet fått sina. Men 
vad händer nu då, hur kan den nya tekniken vara till nytta? 

Inga lösa papper eller  
borttappade läxor 
Det allra bästa är att allt finns på 
ett och samma ställe – i molnet, 
säger Mats Jansson, pedagog. Både 
för mig och eleverna. Du kan nå 
det från vilken uppkopplad enhet 
som helst. Och har du inte upp-
koppling hemma går det alldeles 
utmärkt att jobba med nedladdat 
material off-line.  

- Som jag har längtat efter det här! 
utbrister Malin Hellsten, lärare i 
hem- och konsumentkunskap. Jag 
har jobbat digitalt i minst fem år. 
Tidigare jobbade vi med datorer vi 
lånade ihop och elevernas egna te-

lefoner. Det var svårjobbat. Nu har 
alla sina egna enheter och vi kan 
köra fullt ut. Det är så kul!

Fler vågar vara med
Malin brukar till exempel kolla 
av klassens kunskaper. När hela 
klassen diskuterar ett nytt ämne 
tillsammans, fyller alla på med 
fakta som de känner till om äm-
net via sin Chromebook. Alla ser 
kommentarerna via projektorn. 

- Man bidrar anonymt och alla blir 
engagerade. Det gör att fler vågar 
chansa lite, och även de tystaste 
eleverna hänger på. 

Oändligt med material att 
använda
Skolan har köpt in ett förlagspa-
ket med digitala läromedel för 
alla ämnen. Till skillnad mot de i 
pappersform uppdateras de när 
de blir inaktuella och är kryddade 
med mer filmklipp och bilder. 

Många organisationer och myn-
digheter producerar bra material 
som alla kan ta del av. Till exem-
pel jobbade vi med Världsnatur-
fondens klimatkalkylator förra 
veckan, berättar Malin. Och Kon-
sumentverket har jättebra verk-
tyg där man lär sig att göra en 
budgetkalkyl. 
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Peppa den bästa  
pedagogen!

Har du träffat på Kumlas 
bästa pedagog eller  

pedagogiska arbetslag?

Uppmärksamma dem 
genom att nominera till 

pedagogiska priset 2019.

Det gör du i e-tjänsten som 
finns på kumla.se

Lördagsöppet  
på tippen

Våren är på gång och det 
brukar innebära rensning i 
både förråd och trädgårdar.

Därför har vi extraöppet 
vissa lördagar under våren.

Håll koll på kumla.se/tippen  

AKTUELLT
Vill du ha fiber  

till ditt hus?
På vår hemsida hittar du 

e-tjänsten där du anmäler 
intresse för fiber till din 
fastighet. När det finns 

stort intresse i ett område 
förmedlar vi det till en 

fiberaktör. 

kumla.se/fiber

Dags för val igen
Den 26 maj är det EU-val. 
Röstsedeln kommer i din 

brevlåda. Du röstar i samma 
lokal som vid förra valet.  

Följ oss gärna 
på Facebook och 

Instagram!

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

- En stor vinst är också att jag 
kan använda material som pro-
duceras av pedagoger runt om 
i landet. Det finns en hemkun-
skapslärare som gör superbra in-
struktionsfilmer. Vi kollar filmen 
tillsammans och sedan lägger jag 
ut den på InfoMentor, som är vår 
lärplattform, så att den som inte 
var med på lektionen eller som 
vill repetera kan kolla.  

WIFI i alla våra skolor
I uppstarten upptäcktes en hel del 
brister i det trådlösa nätet på sko-
lorna, så nu jobbar kommunens 
IT-avdelning för högtryck för att 
installera rätt utrustningar. 

- Vi prioriterar grundskolorna och 
kommer att bli klara under april, 
säger Anton Källgren som ansva-
rar för uppgraderingen. Vi byter 
till mycket bättre utrustning och 
jag jobbar efter en noggrann täck-
ningskarta som tar hänsyn till 
fastighetens alla förutsättningar. 
De äldre byggnaderna med tjocka 
stenväggar är svåra. Där måste 
vi prioritera de ytor där eleverna 
faktiskt ska jobba, och inte biytor 
som korridorer och förråd. 

Elever är som folk är  
mest - olika 
Vi lyssnar med ett gäng som sit-
ter och jobbar med sina Chrome-
books. Inställningen här är rätt 
olika. Några menar att de kan fo-
kusera mycket bättre vid datorn. 
Ett par andra är inte så nöjda och 
säger att de vill ha mer variation, 
och exempelvis matte vill de fort-
farande räkna med penna och 
papper. En annan förklarar att 
den har svårt med språket och 
lär sig mycket med hjälp av stav-
ningskontrollen. 

Men vi måste nog trots allt hålla 
med Mats när han förklarar att 
den digitala skolan är oundviklig. 
Skolan kan inte förbereda elever-
na på det kommande studie- och 
arbetslivet och samtidigt välja 
bort det digitala. 

Vi kollar filmen 
tillsammans och 
sedan lägger jag 
ut den på Info-
Mentor.

STÖD SOM ÄR TILL 
NYTTA FÖR ALLA

Det går att komma åt allt 
skolmaterial var som helst 
ifrån.

Det är lätt att samarbeta 
med texter och bilder.

Ger språkstöd, så som  
stavningskontroll.

Texter kan översättas  
till andra språk.

Det går att lyssna på texter.

Det går att tala in text.

Det går att förstora, ändra 
typsnitt och färger för att 
underlätta läsningen. 

Ofta erbjuds lättläst  
variant på texter. 

Material från en missad 
lektion finns tillgängligt. 

Digitala fakturor och 
automatisk betalning

Du vet väl att du kan få 
fakturor från kommunen 
som e-faktura och du kan 
välja att betala dem med 

autogiro? Enkelt för dig och 
bra för miljön.  
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TILLSYN VIA WEBB
BESÖK HEMMA HOS CHRIS-LENNART.

”Kanske log hon mot sin bild i spegeln, kanske såg hon 
mej i ögonvrån. Jag la några slantar i en jukebox en gång 
till och jag kände mej långt hemifrån.” Så lyder de första 
raderna i Lasse Stefanz hit Främling.

Jag kan ingenting om dansband el-
ler dansmusik. Men efter ett besök 
hemma hos Chris-Lennart Lindahl, 
för att prata om tillsyn via webben, 
har jag lärt mig en hel del. 

Chris-Lennart gillar att dansa och 
sjunga och visar ingen rädsla för att 
testa nya saker. När jag får höra att 
han var en av de första att nappa på 
det här med tillsyn via webb så blir 
jag inte förvånad. 

När vi är på besök har Chris-Len-
nart problem med sin kamera. Han 
tycker att den låter för mycket när 
den filmar. Men det är samtidigt 
ingenting som bekymrar honom 
då han känner sig trygg med att det 
snart finns en ny och väl fungeran-
de kamera på plats. Socialförvalt-
ningens supporttekniker Kim är 
inte mer än ett samtal bort och hon 
fixar det på direkten. Henne kan 
man lite på, säger Chris-Lennart.

Att ha tillsyn via 
webb är rätt så 
nytt i Kumla  
kommun.

TEXT: KARIN MOBERG
FOTO: JONAS CLASSON

I dagsläget är det ungefär 20 Kum-
labor, inom LSS-omsorg och hem-
tjänst, som har beviljats denna 
insats. Det fungerar som så att en 
kamera monteras upp på lämplig 
plats, oftast i ett sovrum. Kameran 
filmar inte hela tiden utan bara vid 
bestämda tider som Chris-Lennart 
och hans biståndshandläggare 
kommit överens om. Det skapas 
inget bild-, ljud- eller filmmaterial. 
Det enda som finns är loggtider 
för när, hur länge och vem som har 
gjort tillsynen.

Insatsen tillsyn via webb är bra för 
den som blir orolig av besök i sitt 
hem, är lättväckt eller inte vill bli 
störd. För Chris-Lennart är detta 
ett komplement till den fysiska till-
synen. Det känns tryggt att ha en 
kamera, då vet jag att dom kan ha 
koll på mig utan att väcka mig mitt i 
natten, säger Chris-Lennart.

I bilen på väg hem är val av låt rätt 
så enkelt - Kanske log hon mot sin 
bild i spegeln...
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VÅREN STUNDAR
Våren är på framfart och föreläsningar, barnteatrar  
och andra aktiviteter avlöser varandra.

Du hittar alla evenemang som sker i kommunen på vår officiella  
besöks- och upplevelseportal visitkumla.se

Kurt och Kio

Barnteater där Kurt och 
Kio har tråkigt. Det finns 
ingenting att göra.

14 april kl. 14.00 
Kumla bibliotek

Föreläsning om ungas 
utsatthet på nätet

Caroline Engvall, journalist 
och författare.

24 april kl. 18.30-20.00 
Skogstorpsskolan

Körkonsert i Hällabrottet

Cumvox, Vioxå, Ljusnarsbergs 
och Hörkens kyrkokör under 
ledning av Ida Blomqvist.

15 juni kl. 18.30 
Gustav Mattssons brott

visitkumla.se

Gruppförsändelse
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