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God jul och gott nytt år
till alla i vår kommun
För den som önskar en vit jul
ser prognoserna inte så goda
ut. För andra innebär de glädjebesked. Snöröjarna får chans
att fira jul med familjen.
För andra gör det ingen skillnad. Oavsett väder, helg eller

tid på dygnet jobbar många i
kommunen för att hålla samhället och välfärden igång. De
skapar julstämning på våra boenden, de släcker bränder, städar, hämtar sopor och lagar
läckor.

De är faktiskt viktigare än
tomten i jul. Tack alla ni som får
Kristianstads kommun att
fungera!
God jul och Gott nytt år!
Christel Jönsson,
kommundirektör
Läs om trender och utmaningar för framtidens Kristianstad i översiktsplanen.

– Det är ett led i skolans tanke om kooperativt lärande, att man ska våga fråga och ta hjälp av den som kan mer.
Jag kan fråga antingen en lärare eller en kompis om hjälp, säger rektor Filip Strandqvist. Foto: Jonatan Månsson.

– Jag brinner
för att vägleda
barn i lärande!

– Det känns stort att få vara med att forma framtiden. Jag och mina medarbetare ska se
till att skapa bästa förutsättningar för våra elevers fortsatta utbildning och lärande, säger
Filip Strandqvist, rektor på Viby skola och på Femöringens förskola och skola i Rinkaby.

– I vår verkstad får vi ofta agera uppfinnare för att anpassa hjälpmedel individuellt, säger Paul Lyckfjord, hjälpmedelstekniker, Henric Johnsson, tekniker och
Johan Karlsson, arbetsledare på Hjälpmedelcentrum. Här återställer vi också hjälpmedel som kan brukas av nya användare. Foto: Jonatan Månsson.

Hjälp till tusen
På Ängamöllans industri
område i Öllsjö ligger
Hjälpmedelscentrum Östra
Skåne – en anonym verk
samhet, men som betyder
så mycket för så många.

Omsorg
och hjälp

Kristianstad är det ungefär 1,5
timmes bilfärd söderut och lika
långt norrut.

Återställs och återanvänds
Verksamheten startade 2003
och har växt stadigt sedan dess.
För tio år sedan var totalt 17
personer anställda, nu är antalet alltså 41.
– Och vi utökar ytterligare,
säger Johan Karlsson och sveper med armen. Här bygger vi
nytt, både nya kontor och nya
utprovningsrum.
– Ökningen beror till viss del
på att det kommer nya hjälpmedel, men den främsta skillnaden är att det förskrivs fler
hjälpmedel eftersom andelen
äldre personer ökar och det är
fler som kan ges möjlighet att
bo kvar hemma, säger Ingrid
Magnusson.
När ett hjälpmedel inte
längre behövs går det tillbaka
till Hjälpmedelscentrum, där
det återställs och rekonditioneras.
– Vi återanvänder mer än
hälften av våra hjälpmedel och

många av dem går ut flera gånger. Det betyder att vi löser vårt
uppdrag, att trygga de 11 samverkande kommunernas hjälpmedelsförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt ser
vi till att begränsa miljöpåverkan, säger Inger Magnusson.
Dessutom har Hjälpmedelscentrum skänkt cirka 400 utrangerade hjälpmedel under
2019, bland annat till SvenskLituaiska föreningen och Human Bridge.

ETT ÅR I SIFFROR

41 anställda servar 11 kommuner: Bromölla, Hässleholm,
Hörby, Kristianstad, Osby,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla, Ystad, Östra Göinge.
92 938 artiklar plockades i
förrådet.
9 054 hjälpmedel återställdes
och rekonditionerades.
417 utprovningar av konsulenter.
9 815 arbetsordrar/aktiviteter
utfördes av Uteservice.
974 hemleveranser och 895
hämtningar utfördes av Hemtransport.

Filip Strandqvist brinner för
att arbeta med barn och betonar vikten av gott samarbete
med kollegor och vårdnadshavare för att nå bästa resultat.
– Vi i den samlade vuxenvärlden behöver vara goda förebilder och skapa bästa tänkbara
förutsättningar
för
barnen.
Filip halkade in på rektorsjobbet för sju år sedan, när han
jobbade som lärare på Helgedalsskolan.
– Jag fick hoppa in och vikariera som rektor, och kände att
det kunde vara något för mig.
På den vägen är det och sedan
sju år tillbaka är jag rektor på
två skolor och en förskola.
Komplext uppdrag
Filip Strandqvist menar att det
är ett stort och ibland komplext uppdrag som skolan har.
– Vi vill mycket och ibland
kan det vara svårt att räcka till.
Jag ser dock att vi fokuserar på

Bygga, bo
och miljö

VA-taxan höjs vid nyår
Brukningsavgiften för vatten
och avlopp höjs med 8 %. Det
motsvarar 32 kr/månad för en
villa. Höjningen görs för att
hålla vattenverk, reningsverk
och ledningar i bra skick. Läs
mer på kristianstad.se/nytaxa.

det positiva och arbetar lösningsfokuserat utefter de regelverk vi har att rätta oss efter.
Den nyligen redovisade Pisaundersökningen (internationell jämförelse av 60 000 elever i 79 länder) visar att Sverige
har vänt en negativ trend och
nu befinner sig i topp även om
det finns mer att arbeta vidare
med.
– Vi ser också positiva signaler på det lokala planet.
Bland annat har vi ett gediget
utvecklingsarbete för alla skolor, fritidshem och förskolor i
Kristianstads kommun, som
kallas Framgångsrik undervisning. Alla skolor kartlägger
sina framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter och bestämmer utefter resultatet hur
undervisningen kan utvecklas
och därmed öka elevernas måluppfyllelse och lärande, säger
Filip Strandqvist.

FILIP STRANDQVIST
Ålder: 40 år.
Yrke: Rektor.

Nu finns ett färdigt förslag
till uppdaterad översiktsplan
för Kristianstads stad. Den ska
ge vägledning för den långsiktiga utvecklingen av bland annat bebyggelse, trafik och
grönområden i staden och närområdet.
Arbetet med att förnya översiktsplanen har pågått sedan
2016 och samrådsmöten med
medborgare har hållits under
arbetets gång.
Information och översiktsplanen i sin helhet finns att ta

Jobbat i kommunen: I 15 år.
Senaste sju åren som rektor
och dessförinnan som lärare på
grundskolenivå.
Utbildning/yrkeserfarenhet:
Grundskollärarutbildning, statliga rektorsprogrammet samt
ledarskapsutbildning.
Smultronställe i kommunen:
Täppet-stranden i Åhus

Trivsel och trygghet
På Viby och Rinkaby skolor arbetas det aktivt bland annat
med trivsel och trygghet. Med

Julblås på torget
På julafton blåser Åhus Blåsorkester traditionsenligt in
julen klockan 12 på Stora torg
i Kristianstad. Kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern håller jultal och glögg
serveras.

Digital utveckling
Uppkopplade livbojar och
soptunnor. Bokning av vigsel,
skolskjuts och VA-anslutning
med e-tjänst dygnet runt. Fritt
wifi ”Christianstad”. Läs om
kommunens digitalisering på
kristianstad.se/digitalisering.

Bygga, bo
och miljö

del av på www.kristianstad.se/
oversiktsplanstaden. Det går
också bra att komma till visningscentret i Rådhus Skåne
och få hjälp att titta på materialet där.
Alla är välkomna att lämna
synpunkter och kan göra det
med brev, e-post eller via synpunktskartan på kommunens
webbplats. Den 21 januari och
vid ytterligare ett tillfälle i februari ordnas möten där det
går att lämna synpunkter på
plats.
Samrådsmötena kommer att
annonseras i tidningen och på
kommunwebben.

Respekt för fyrverkeri
Uppleva
och göra

Bor: I Åhus.

”hela skolan-aktiviteter” skapas relationer och vänskapsband även utanför klassrummen och över årskurser. I detta
arbete vill Filip även lyfta fritidshemmets betydelse i arbetet med trygghet och trivsel.
– Nu har jag fördelen att
vara rektor på två ganska små
enheter och där vill vi att alla
elever känner alla och all personal känner alla elever. Det är
ett led i vår tanke om kooperativt lärande, säger Filip Strandqvist.

Uppleva
och göra

Bygga, bo
och miljö

– Njut av helgerna i december men var vaksam mot farorna. Både levande ljus och
fyrverkerier måste hanteras
med största respekt och försiktighet!
Andreas Bengtsson, räddningschef i Kristianstads kommun, vill att alla ska få ett
tryggt jul- och nyårsfirande.
– Jag vill uppmana alla att
vakta sina ljus, och att ha testade och fungerande brandvarnare och gärna en handbrandsläckare för att i alla fall kunna
minska följderna.
Smällare och fyrverkerier är
en annan stor fara, som dessutom stör och skrämmer
människor och djur. Därför är
det bara tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan klockan 18
och 02 på nyårsnatten. Allt annat smällande är förbjudet
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Totalt 41 personer på Hjälpmedelscentrum arbetar med
att serva elva kommuner i östra Skåne med tekniska hjälpmedel. De lämnar ut drygt
90 000 hjälpmedel varje år och
därmed kan fler personer bibehålla kvalitet i sin vardag och
fler får möjlighet att bo kvar
hemma.
– Det är framförallt rullstolar, rollatorer och sängar som
vi servar våra kunder ute i
kommunerna med, säger Johan
Karlsson, arbetsledare.
Hjälpmedelscentrums kunder är cirka 280 arbetsterapeuter och sjukgymnaster, som är
förskrivare av hjälpmedel. Det
är till dessa användarna vänder sig för att få hjälp.
– Våra undersökningar vi-

sar att vi har en näst intill
hundraprocentig kundnöjdhet,
säger Ingrid Magnusson, hjälpmedelschef.
Hjälpmedlen kan provas ut
både i hemmet och på plats på
Hjälpmedelscentrum, vid behov hjälper hjälpmedelskonsulenter till. Tio tekniker ser sedan till att de tekniska
hjälpmedlen repareras och
anpassas för varje användare.
– Hjälpmedelsteknikerna
som arbetar inne på verkstaden är riktiga uppfinnare. De
hjälper varje användare att få
individuellt anpassade hjälpmedel. Det kan vara till exempel sitsen eller fotstödet på en
rullstol som behöver specialanpassas, säger Inger Norlin,
arbetsledare.
Av teknikerna är det en
handfull som arbetar ute på
fältet, det vill säga de hjälper
till och anpassar hjälpmedlen
hemma hos användarna.
– Geografiskt ansvarar vi för
den östra halvan av Skåne, säger Johan Karlsson, arbetsledare. Med utgångspunkt från

Profilen
i kommunen

Hur ska Kristianstad
se ut i framtiden?

Tillåtet endast på nyårsnatten.

utan polistillstånd. Den som
hanterar nyårssmällare och
fyrverkeripjäser ska vara minst
18 år, nykter och följa bruksanvisningen.
– Jag vädjar verkligen till alla
föräldrar, syskon och kamrater
att inte langa fyrverkerier till
minderåriga. Det är farliga saker och det finns skäl till att det
finns en åldersgräns, säger Andreas Bengtsson.
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Här på Uppslaget kan du, varje
månad när Kristianstadsbladet
delas ut till alla, läsa om en del
av det vi gör i kommunen. Besöket i Hjälpmedelscentrum är
nästan som ett besök i tomtens
verkstad.

