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INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Boendebasen i Kristianstad är både en öppenvårdsverksamhet och ett drogfritt stöd- och motivationsboende  
för vuxna med missbruksproblem. Lina Lindblom är ny enhetschef.

Papperstranor med önskningar från barn och unga på Näsby har satts upp i Gamlegårdens centrum som en del av dialogarbetet,  
säger Annika Olsson som är projektledare i Stadsutveckling Näsby.

INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Buffert för kärvare tid

KRISTIANSTAD.SE

Nu har kommunen räknat ihop 
det preliminära bokslutet för 
2022. Det blev ännu ett år med 
bättre resultat än väntat, med 

450 miljoner kronor i över-
skott. Det är pengar som kom-
mer till stor nytta när kommu-
nen nu behöver investera i nya 
skolor och omsorgsboenden. 
Med mindre lån och räntor blir 
det mer pengar kvar till kom-
munens verksamheter när kär-
vare tider väntar.

Förutsättningarna inför 2023 
ser nämligen tuffare ut. Vi går 
in i en internationell lågkon-
junktur som påverkar oss alla. 
I årets budget räknar vi därför 
med ett betydligt blygsammare 
resultat på 60 miljoner kronor.

För oss som verkar i kommu-
nen gäller det att använda de 

omkring 7 miljarder kronor 
som finns i budgeten på bästa 
sätt och att hela tiden fråga oss: 
Hur kan vi leverera mera – och 
bättre – för skattepengarna?

Anders Johansson 
kommundirektör

Sök sommarjobb!
 Välj sommarjobb med om-

sorg! Inom vård och omsorg 
kan du göra skillnad i människ-
ors vardag. Kommunen söker 
nu semestervikarier och rekry-
terar löpande. Läs mer och an-
sök på www.kristianstad.se/
omsorgsvikariat

Mycket kul på lovet
 Vet du inte vad du ska göra på 

februarilovet? Då kan du kan-
ske bygga en fladdermusholk, 
spela teater eller skjuta ler- 
duvor. Eller göra alltihopa! 
Ännu mer roligt hittar du på 
www.kristianstad.se/lovaktivi-
teter

Välj ambassadör
 Var med och nominera till 

Årets Guldambassadör, som är 
ett pris till ett företag, organi-
sation eller person som sprider 
guldglans över Kristianstad. 
Läs mer och ge förslag på 
www.kristianstad.se/guldam-
bassador

Det finns stöd att få

LINA LINDBLOM
Yrke: Socionom. Enhetschef på 
Boendebasen från 1 februari. 

Utbildning: 3,5 år på socio-
nomutbildningen vid Lunds 
universitet.

Tidigare jobb: Har arbetat inom 
myndighetsövning i Malmö (för-
sörjningsstöd) och Trelleborg 
(vuxenhandläggare), jobbat 
som samordnare för unga i 
utanförskap i Trelleborg, som 
familje- och ungdomsbehand- 
lare i Vellinge. Jobbade även 
som konsult under en period.

Fritid: Umgås med familj och 
vänner. Springer gärna, gärna  
i skogen eller vid havet.

Smultronställe: Mossbystrand  
i Ystad där jag är uppvuxen. 

Profilen  
i kommunen

Lina Lindblom har precis tillträtt sin tjänst som enhetschef på Boendebasen i Kristianstad  
kommun, men hon är väl bekant med arbetsplatsen där hon har jobbat det senaste året  
som samordnare.

Boendebasen är både en öp-
penvårdsverksamhet och ett 
drogfritt stöd- och motiva-
tionsboende för vuxna över 25 
år med missbruksproblem. Här 
finns 15 rum och personal dyg-
net runt. Klienterna erbjuds 
frukost, men får ansvara för 
övriga måltider själv. 

Lina Lindblom trivs med  
sitt jobb och ser en fördel i att 
socionomyrket har en stor 
bredd där det går att växla mel-
lan olika typer av arbetsupp- 
gifter under karriären. Nu  
arbetar hon främst med det  
utvecklingsarbete som pågår 
inom Boendebasen. 

För att jobba i en verksam-
het med människor som arbe-
tar med sin nykterhet behöver 
man vara nyfiken, driven och 
ödmjuk – men också tydlig och 
reflekterande. Själv säger Lina 
att hon tycker om livet, men 
känner sig ödmjuk i vetskapen 
om att det inte är alla förunnat. 

– Vi möter ofta personer 
som inte har den känslan just 
här och nu, säger hon.

Bra stöd mot missbruk
Därför hoppas hon att fler ska 
upptäcka att kommunen er-
bjuder bra stöd i olika former 
för människor som är motive-
rade att ta sig ur ett missbruk. 

Boendebasen är en av möjlig-
heterna. 

– Vi har ett nära samarbete 
med socialsekreterare och psy-
kiatrin i kommunen, berättar 
Lina. 

Hon betonar att Boendeba-
sens klienter har gjort valet att 
komma dit. De betalar sin egen 
hyra och styr sin egen tid och 
behandling. Med stödjande 
samtal och uppbackning från 
behandlingsassistenter kan de 
här få struktur och verktyg 
med sig som fungerar för dem 
även på sikt. 

– Kravet från Boendebasen 
är att man som klient är drog- 
och alkoholfri, är motiverad att 
göra en förändring och inte an-
vänder hot eller våld. Klienter 
kan bo här alltifrån från ett par 
veckor upp till ett år. 

Socionomyrket
Att Lina Lindblom valde socio-
nomyrket från början var 
egentligen en slump. Längs vä-
gen har hon haft många olika 
tjänster men alltid återkommit 
till inriktningen med miss-
bruksproblematik. Det känns 
meningsfullt, även om jobbet 
kan vara tufft mentalt.

– Det gäller att vara stadig i 
sin professionella roll och om 
belastningen blir för hög får 
man prata med sina kollegor 
och få avlastning. Man måste 
vara nyfiken och ha en hög em-

patisk förmåga men kunna 
skilja mellan yrke och privatliv.

Tankar kring framtiden
Nu arbetar Lina LindbIom med 
människor som vill ta sig ur ett 
missbruk. Men hon betonar att 
det också är viktigt med ett 
proaktivt arbete för att minska 
drog- och alkoholmissbruk. Då 
gäller det att nå ut med infor-
mation tidigt till både ungdo-
mar och föräldrar. 

– Det är viktigt att få bort 
skam och skuld kring missbruk. 
Att våga prata om missbruk och 
psykisk ohälsa i skolorna. Det är 
okej att inte alltid må toppen, 
men alla ska veta att det finns 
hjälp att få i tid.

– Min man och jag flyttade till 
Sverige för några år sedan. Efter 
ett par år i Stockholm med ett 
liknande uppdrag i Södertälje, 
lockade Skåne och jobbet här. 
All forskning och erfarenhet vi-
sar att om man ska göra stora 
förändringar krävs det tid. Jag 
är oerhört glad över långsiktig-
heten i det här uppdraget. Nu 
kan vi arbeta på ett helt annat 
sätt tillsammans med boende 
och verksamma för att utveckla 
Näsby till en hållbar stadsdel.

I arbetet är det lokala enga-
gemanget och dialogen med de 
boende och verksamma viktigt. 
Det handlar om att våga testa 
olika vägar och aktiviteter för 
att på sikt hitta lösningar och 
minska segregationen. Att öka 
samverkan och samhörigheten 
både inom Näsby och mellan 
Näsby och övriga delar av kom-
munen, är också ett mål.

Engagemang, dialog och 
samarbete
För att lättare få till en lokal  
dialog är någon från samver-

Det framgångsrika projek-
tet, Stadsutveckling Näsby, 
skapar lokalt engagemang 
och dialog med de boende i  
området.

Sedan tre år tillbaka pågår 
Stadsutveckling Näsby, ett pro-
jekt som från början var kort-
siktigt men som nu blivit ett 
permanent utvecklingsarbete 
med 15-årsperspektiv. I arbe-
tet deltar representanter från 
kommunens förvaltningar och 
bolag för att tillsammans ut-
veckla områdets styrkor och 
vända utmaningarna till något 
positivt. Uppdraget är att se till 
att Näsby på sikt blir ett model-
lområde för social, ekonomisk 
och ekologisk hållbar stadsut-
veckling.

 
Lång sikt och tydliga mål
Annika Olsson är projektledare 
och brinner för att skapa enga-
gemang och förändring. 

Näsby – en plats i 
ständig utveckling
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kansgruppen regelbundet på 
plats i KB Mosaiks lokaler i 
Gamlegårdens centrum. På det 
sättet blir det lättare att fram-
föra synpunkter och att förstå 
den demokratiska rätten att 
kunna påverka.

– Under 2023 satsar vi  
särskilt på tre områden. Det 
är utveckling av Hjärtebackes 
park, uppfräschning av Näsbys 
idrottsplats och trygghetsskap- 
ande åtgärder utmed cykel- 
vägen mellan Näsby och Kristi-
anstads centrum. Just trygg-
hetsarbetet är viktigt. Vi har till 
exempel i samarbete med ABK 
sett till att det blivit mer belys-
ning vid den stora lekplatsen, 
för att skapa en tryggare när-
miljö, säger Annika Olsson.

Framåt satsas det också på 
arbetsintegrerande insatser-
som jobbmatchning, praktik 
och språkutveckling. ”Detta 
har Näsbyborna själva lyft upp 
som önskemål”.

– Vi kommer nu att titta vida-
re på hur vi kan skapa en lokal 
mötesplats där man kan få väg-

ledning och stöd för att hitta 
arbete eller gå vidare med stu-
dier. Vi håller också på att få till 
ett samarbete med förenings- 
livet för att hjälpa ungdomar att 
uppnå sina mål, säger hon.

Ett annat exempel på vad 
som gjorts är utlåning av el- 
cyklar, där den som vill kan tes-
ta och kanske upptäcka att  
elcykeln kan vara ett alternativ 
till bil.   

 – Intresset har varit över  
all förväntan och från och med 
våren 2023 har det blivit en 
permanent verksamhet på 
Gamlegårdens bibliotek. Bok-
ningen sker enkelt på kommu-
nens webbplats och natur- 
ligtvis kan alla som bor i kom-
munen boka. 

En stadsdel i utveckling
Näsby är Kristianstads största 
stadsdel med ca 9 000 invåna-
re. Det är också en av de äldsta. 
En stadsdel som har fin tillgång 
till natur och skolor. Näsby har 
utmaningar, men står inför en 
positiv förändring.

Nytt lyft för Tivoliparken

 Tivoliparken har fått ännu 
ett lyft. Nu är upprustningen av 
den stora fågeldammen klar.

– Det har blivit väldigt bra. 
Det svartlackerade smides- 
staketet runt dammen gör 
mycket för ögat. Det ser fräscht 
ut, säger projektledaren Ola 
Rosenqvist.

De åtgärder som gjorts vid 
Norra dammen är:

• Nytt smidesstaket runt om 
dammen.

• Tillsättning av mer luft och 
ändrad utformning för att 
bättre vattenkvalitet.

• Två nya öar.
• Plantering av nya växter 

och träd.
• Installation av belysning av 

träden i och kring dammen.
• Två nya samlingsplatser 

med bänkar, med en till-
gänglighetsanpassad grill- 
yta.

De senaste tio åren har Tivo-
liparken stadigt utvecklats, 
bland annat genom uppbygg-
naden av Hälsoträdgården, 
den nya utescenen och upp-
rustningen av teatern och 
Fornstugan. Även om vädret 
inte är det bästa är det väl värt 
att ta en promenad i parken i 
väntan på vårens blomster-
prakt och sommarens evene-
mang.

Framtidens Åhus

 Hur vill du att Åhus ska ut-
vecklas?

Det är dags att uppdatera 
och göra ändringar i den tio  
år gamla översiktsplanen för 
Åhus. Planförslaget är nu ute 
för samråd. Alla som har  
tankar om Åhus utveckling är 
välkomna att lämna synpunk-
ter och kommentarer fram till 
mitten av april.

Översiktsplanen ska ge väg-
ledning om hur mark- och  
vattenområden ska användas 
framöver. Var är det lämpligt 
att bygga och ändra de närmas-
te femton åren? Vilka naturom-

råden och kulturmiljöer ska 
skyddas och bevaras? 

Efterfrågan är stor både på 
bostäder och på verksamhets-
mark för företag, men tillgång-
en på lämplig mark att bygga 
på är begränsad. Inriktningen 
blir därför att i första hand  
förändra inom den befintliga  
bebyggelsen på sätt som ytter-
ligare kan stärka Åhus attrak- 
tivitet.

Du hittar planförslaget på 
www.kristianstad.se/ahus. Där 
finns också information om 
kommande träff och samråds-
möte. Den som vill ha hjälp att 
ta del av förslaget är välkom-
men till datorerna på Åhus  
bibliotek. 

Mycket har förändrats i Åhus sedan översiktsplanen antogs 2013.  
Nu ska planen ändras och du kan lämna synpunkter.

Både flanörer och fåglar kan 
möta våren i ny glans med  
upprustad damm i Tivoliparken.

Bygga, bo  
och miljö


