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Coronarutiner gäller ännu
Omsorg
och hjälp

Ljusglimtar i mörkret
Ganska precis ett år har gått
sedan coronaviruset började
spridas i vår kommun. Det
har varit ett tungt år som har
förändrat hela vår tillvaro. Än
är pandemin långt ifrån över.

Vi måste orka hålla i och hålla
ut ett tag till!
En ljusglimt är ändå att vaccinering pågår för fullt. Det är
också en lättnad att ekonomin
i kommuner och regioner inte
har drabbats så illa som befa-

rat. Tvärtom har statsbidrag
gett oss ett tillfälligt lyft.
Ett positivt årsbokslut behövs för att kommunen ska
kunna finansiera nödvändiga
investeringar. En stabil ekonomi är förutsättningen för att

Nu är vaccinationerna klara
på kommunens vård- och omsorgsboenden och arbetet går
vidare med prioriterade grupper. Vaccinationerna leder till
en tydlig och glädjande minskning av antalet kunder som
insjuknar i covid-19. Samtidigt går det inte att slappna av,
utan omsorgsförvaltningen
fortsätter med samma arbetssätt som tidigare. Det betyder
bland annat att personalen
fortsätter att använda skyddsutrustning och att rutinerna
för säkra besök på omsorgsboenden fortsatt gäller.
I skolan går högstadieeleverna successivt tillbaka till

vi ska kunna fortsätta ge en
god service till medborgarna
och en bra arbetsmiljö för
medarbetarna.
Christel Jönsson
kommundirektör

Joel har jobbat som markförvaltare i drygt ett halvår och trivs med att arbeta nära naturen.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

närundervisning. För gymnasieskolan gäller växelvis närundervisning terminen ut. Undantagna är särskolan och
elever inom Individuellt alternativ och Språkintroduktion,
som alltid har undervisning
på plats.
Biblioteken är öppna, men
har begränsad service. Kommunala inomhusanläggningar,
till exempel idrottshallar, Tivolibadet och Kristianstads
ishall, är stängda för allmänheten men öppna för föreningsdriven träning för dem
som är födda år 2002 eller senare. Kulturhuset Barbacka är
också stängt för allmänheten.
www.kristianstad.se/paverkancorona

Joel vaktar
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Hit går skatten
Av skattepengarna till kommunen går det allra mesta
till skola och omsorg.

Kommun
och politik
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Stora coronabidrag
Pandemin skapade stor osäkerhet även på det ekonomiska området. Det budgeterade
skatteunderlaget minskade

Stora investeringar
Resultatet innebär ett plus på
4,6 procent av skatteintäkter
och statsbidrag. Det är det
högsta resultatet under den
senaste femårsperioden och
ger ett genomsnitt för perio-

den på +2,7 procent i årsresultat. Det betyder att kommunen
håller sig över väl över det lagstadgade balanskravet på en
procent och över det önskade
plusresultatet på två procent.
Ett visst överskott är nödvändigt för att kommunen ska
kunna finansiera kommande
investeringar och pensionskostnader. Omkring en miljard
kronor har satsats årligen i
investeringar på senare tid.
Mer behövs för byggen av skolor, förskolor, omsorgsboenden och vatten- och avloppssystem. Dessutom måste de
fastigheter som kommunen
redan har renoveras och
underhållas.
Barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen är de som behöver
mest pengar i kommunen. Förskolor, fritids, grund- och
gymnasieskolor står för över
40 procent av budgeten.
Omsorgen om äldre och om
personer med funktionsnedsättning använder en tredje-

del av pengarna. Arbete och
välfärdsförvaltningens insatser
för bland annat utsatta barn
och ungdomar, ekonomiskt bistånd och insatser mot missbruk stod för knappt en tiondel.

Orosmoln
Lönerna till kommunens ca
7 500 anställda är den största
enskilda kostnaden och står
för 60 procent av hela budgeten. Oroväckande är att skatteintäkter och generella statsbidrag inte ökar i samma takt
som priser och löner. Dessutom väntas antalet barn och
äldre i kommunen öka ytterligare och fler skolor och omsorgsboenden behöver byggas. De långsiktiga kostnaderna för coronapandemin är
också svåra att överblicka. Det
är en stor utmaning för alla
kommuner att klara den kommunala servicen med bibehållen ekonomisk balans. Insatser måste därför göras för att
hålla nere kostnaderna så att
de inte ökar mer än intäkterna.

Profilen
i kommunen
Fotbollen har alltid spelat en
viktig roll i Joel Hallgrens liv
och mycket tid har tillbringats
på fotbollsplanen. Senaste
åren har gått åt till att vakta
målet på Kristianstad Arena,
där han agerat målvakt åt
Kristianstad FC, men sedan
höstas har det blivit allt mindre tid mellan stolparna.
– Jag har alltid hållit på med
fotboll och det har alltid gått
först i mitt liv men nu har jag
valt att trappa ner lite på det.
Det känns inte lika roligt längre, jag känner att jag vill lägga
min tid på annat och fokusera
på jobbet.

Nytt jobb som
markförvaltare
Sedan slutet av september jobbar Joel som markförvaltare på
mark- och exploateringsenheten i vår kommun. Arbetet går
ut på att förvalta all kommunägd mark som ligger utanför
planlagt område, som ängar,
fält, skogar och kärr. Han har
hand om arrenden och kon-

Jobb och
företagande

Sök feriejobb
Är du född 2003–2004 kan
du söka två veckors feriearbete
i kommunen i sommar. Ansökan kan göras 15/3–4/4. Läs
mer och ansök på www.kristianstad.se/feriearbete

trakt och ser till att markerna
sköts på rätt sätt.
Mycket av arbetstiden läggs
vid skrivbordet i rådhuset, där
han går igenom arrendekontrakt, svarar på mejl och deltar
i möten. Det flesta arbetsuppgifter sköts digitalt med hjälp
av satellitbilder och kartor,
men så ofta det går försöker
han lämna skrivbordet och ge
sig ut i verkligheten.
– Jag försöker att ta mig ut
till markerna så mycket som
möjligt. Det är mycket lättare
att bilda sig en uppfattning om
läget när man ser det med
egna ögon än via en skärm.
Det är härligt att vara ute i det
fria och det uppskattas också
av dem som arrenderar.

JOEL HALLGREN
Ålder: 29 år
Bor: Kristianstad

Håll i, håll ut,
håll en tranas avstånd!

Familj: Sambo

Uppleva
och göra

Tid i kommunen: Ett halvår
Smultronställe i kommunen:
Balsberget

Uppväxt nära naturen
Att tillbringa tid utomhus är
inget nytt för Joel. Uppväxt på
Österlen har naturen alltid
varit en naturlig del av vardagen och även nu, när bostaden
är en lägenhet i centrala Kristianstad, spenderas mycket
ledig tid i skogen.
– Jag gillar att vara ute i
naturen och jag har också ett

stort jaktintresse. Jag är med
i ett jaktlag där vi jagar både
älg, hjort och framför allt vildsvin.
Kärleken till naturen gjorde
att Joel för fem år sedan valde
att studera till landskapsvetare på Högskolan Kristianstad.
Det ledde i sin tur till jobbet
som markförvaltare på kommunen. Efter ett knappt halvår på posten börjar han bli
varm i kläderna och trivs väldigt bra.
– Det bästa med jobbet är
variationen och att jag får jobba
med så många olika saker. Sen
är det också härligt att få
komma ut i naturen och påverka hur våra marker sköts. Det
känns både kul och viktigt,
säger han.

Sök C4-läger
Det klassiska C4-lägret för
barn i åk 2–6 är i år inplanerat
21/6–2/7. Liksom förra sommaren blir det coronaanpassat. Läs
mer och ansök från 1/4 på www.
kristianstadse/c4lager

Bli volontär
Vill du bli hjälpa en nyanländ
in i samhället? Anmäl dig som
volontär och bli integrationsguide eller social kontakt. Läs
mer och anmäl dig på www.
kristianstad.se/volontar

Uppleva
och göra

Trots att Mötesplatserna är stängda, erbjuds många corona-säkrade
utomhusaktiviteter, som Tabata i Öllsjö stadsdelspark.

Tranornas trumpetande är
ett kärt vårtecken för många.
Att se dem flyga in över Pulken
utanför Yngsjö är en härlig
naturupplevelse. Årets tranvår blir inte riktigt som vanligt. Vi har fortfarande en pandemi att förhålla oss till.
För att minska risken för
smitta blir det varken korvgrillning eller tranvärdar och fågeltornet är stängt. Men parkeringen är öppen med parkeringsvärdar och naturvägledare från naturum är på plats på
dagtid. Dessutom blir det möjligt att se tranorna från ett
större område än vanligt. Förutom runt fågeltornet och på
graftvallen blir det också skådning på en del av parkeringen.
Det går dessutom utmärkt
att titta på tranorna hemifrån

via trankameran på Vattenrikes hemsida. Håll också utkik
efter livesändningar från Pulken på naturum Vattenrikets
facebooksida.
För huvudpersonerna, tranorna, blir allt som vanligt i år.
Vid Pulken kan de vila efter
flygturen över Östersjön. Här
finns både övernattning i våtmarken och matning när böndernas sådd kommit igång.

Foto:
Mattias
Roos
Foto: Mattias
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Omsorg
och hjälp
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Bokslutet för Kristianstads
kommun 2020 visar att bruttokostnaden förra året var
omkring 6.5 miljarder kronor.
Drygt tre fjärdedelar gick till
förskola, skola och omsorg för
äldre och för personer med
funktionsnedsättning.
Kommunens pengar kommer främst från skatter och
statsbidrag och till viss del
från avgifter och taxor för olika
tjänster. Den som är skriven i
kommunen betalar 21,46 kronor av varje intjänad hundralapp i skatt för att täcka de
gemensamma behoven.

och kostnader tillkom inom
vård och omsorg. Regeringen
beslutade därför om extra
statsbidrag till kommuner och
regioner. Med bidragen vändes befarade minusresultat till
stora plus i hela landet. I Kristianstads kommun blev resultatet i det preliminära bokslutet
+249 miljoner kronor.
Det positiva resultatet beror
mest på statens tillfälliga
bidrag, men till viss del också
på att evenemang, aktiviteter
och verksamhet har fått ställas
in eller minskas. Oron för
smittspridning har bland
annat lett till minskad efterfrågan på hemtjänst och vårdoch omsorgsboende bland
äldre och till minskad efterfrågan på fritidsplatser för barn.

Förut var det sträckan mellan höger och vänster målstolpe som han vaktade. Nu är hans
ansvarsområde betydligt större. Möt Joel Hallgren, kommunens nyblivne markförvaltare.
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