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Säkerhetschefen Andreas Poppius viktigaste råd i en kris är att hålla huvudet kallt. Foto: Malin Bergkvist

Carsten Bellve och hans fyrbenta vän Vera känner sig trygga i bostaden. Foto: Jonathan Månsson.
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Trygghetsarbete
för vardag och kris

KRISTIANSTAD.SE

En viktig målsättning för ar-
betet i kommunen är att med-
borgarna ska känna sig trygga, 
både i vardagen och när allvar-
liga händelser inträffar.

Omsorgsförvaltningens om-
kring 2 500 medarbetare på 
boenden och i hemtjänsten är 
ovärderliga för att alla som  
behöver deras hjälp. Därut- 
över utvecklas tekniska lös-
ningar som kan öka trygg- 
heten. Många äldre som bor 

ensamma har trygghetslarm 
att använda om olyckan är 
framme. Nu finns också möjlig-
heten att få tillsyn med kamera 
nattetid. Mer om det finns att 
läsa här nedanför.

Vid stora och allvarliga hän-
delser är det viktigt för oss att 

ha en god beredskap. Det är 
också ett ständigt pågående 
arbete som vår säkerhetschef 
berättar om här på Uppslaget 
från Kristianstads kommun.

Anders Johansson 
kommundirektör

Ny lekplats i Vinnö
 Nu står en ny lekplats klar i 

Vinnö för alla leksugna barn. 
Fortfarande återstår en del 
kringarbeten med bland annat 
övergångsställe och ny gång- 
och cykelväg. www.kristian-
stad.se/vinnolekplats

Fritidsbanken har öppnat
 På Fritidsbanken i Kristian-

stad kan alla låna sport- och 
friluftsutrustning i 14 dagar 
utan kostnad. Fritidsbanken 
tar tacksamt emot begagnad 
utrustning som inte längre an-
vänds. www.kristianstad.se/
fritidsbanken

Håll koll på vägarbeten 
 Just nu pågår vägarbeten 

som stör trafiken på bland  
annat Hedentorpsvägen, Här-
lövsängaleden och Karlavä-
gen. Håll koll på avbrott och 
störningar med hjälp av www.
kristianstad.se/storningar

Möter kriser
med is i magen  

ANDREAS POPPIUS
Bakgrund: Tjänstgöring inom 
Försvarsmakten, Tingsryds 
kommun och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Magisterexamen i be-
sluts-, risk och policyanalys.

Intressen: Familjen, friluftsliv 
och träning,

Anställd sedan: 2016

Smultronställe: Det finns så 
många! Men Raslången är en 
favorit.

Profilen  
i kommunen

I en krissituation är det säkerhetschefen som har uppgiften att koordinera kommunens 
och andra aktörers insatser för att häva krisen. Men Kristianstads kommuns säkerhets-
chef Andreas Poppius vill hellre tala om det förebyggande arbetet.

Andreas Poppius är chef för 
kommunens avdelning för 
skydd och säkerhet med sju 
medarbetare.

– Det viktigaste vi gör är att 
bidra till att säkerställa sam-
hällets funktionalitet. Det gör 
vi genom ett ständigt pågående 
arbete med risk- och säker-
hetsbedömning, som sedan 
resulterar i olika planer, åt- 
gärder, utbildningar och öv-
ningar för medarbetare och 
förtroendevalda. Men framför 
allt gör vi det tillsammans med 
andra samhällsaktörer, säger 
Andreas Poppius.

Han betonar att beredskaps-
arbetet i grunden är detsamma 
inför alla slags störningar som 
hotar kommunkoncernens 
verksamheter.

– Oavsett om vi ställs in- 
för oväder, översvämningshot, 
storbränder, pandemier, ett cy-
berangrepp eller en invasion 
av ett europeiskt land gäller 
det att ha lite is i magen och 
hålla fast vid analyser och pla-
ner, konstaterar han.

Verksamheten justeras för-
stås alltid utifrån aktuella ske-
enden och hotbilder. När fokus 
nu har skiftat från pandemi- 
hotet till kriget i Ukraina sker 
samverkan med delvis andra 
samhällsaktörer.

Viktigast är ändå att hålla 
huvudet kallt och analysera 
händelseutvecklingen.

– Vi ska alla vara oroliga över 
utvecklingen i Europa, men i 
nuläget finns inget som tyder 
på att vi ska vara rädda, säger 
han.

Någon vild hamstring vill 
han inte se, men välkomnar ett 
ökat intresse för hembered-
skap.

– Vi har länge försökt föra ut 
budskapet om att alla bör ha 
beredskap för att klara vatten, 
mat, värme och kommunika-
tion i en vecka. Det räcker med 
ett elavbrott eller en vatten-
läcka för att krislådan ska kom-
ma till nytta, säger Andreas 
Poppius.

Han är också nöjd med att 
informations- och IT-säkerhet 
nu har fått större uppmärk-
samhet.

– I flera år har vi inom kom-

munen arbetat målmedvetet 
för att stärka skyddet mot cy-
berangrepp och det är viktigt 
att andra aktörer som arbetar 
med samhällsviktig verksam-
het också är uppmärksamma 
och rustade mot den typen av 
händelser.

Det bästa med jobbet?
– Synnerligen omväxlande, 

säger Andreas med ett snett 
leende.

är påslagen. Under dessa tids-
fönster, oftast på en timma,  
kollar larmcentralen kunden i 
olika omgångar. Exempelvis tar 
de en titt klockan ett på natten 
och skulle personen vara borta, 
så tittar de in igen 10–15 minu-
ter senare. Oftast beror från- 
varon på ett toalettbesök och 
tillsynen kan fortsätta digitalt. 
Om personen inte är tillbaka 
skickas nattpatrullen, Hem-
tjänst Natt, dit för att kolla att 
allt är som det ska.

– Då kan jag ha råkat somna 
på toaletten, skrattar Carsten.

Men han kan lika väl ha 
svimmat av eller ramlat omkull 
på vägen, och då vet han att 
hjälp är på väg.

En person med kameratill-
syn kan ha ett eller flera tids-
fönster per natt eller så sker ett 
fysiskt besök på tidig natt och 
sedan tar kameran över på 
sena natten. Allt är beroende 
av behov. Ingen behöver oroa 
sig över kostnaderna – Kristi-
anstads kommun står för både 
router och kamera, för att till-

När någon behöver tillsyn 
på natten kan fysiska besök 
från hemtjänsten störa god 
nattsömn. Carsten Bellve 
får i stället sin nattliga till-
syn genom en trygghetska-
mera vid sin säng – och kan 
få sova tryggt och ostört.

Carsten är en av dem inom 
Kristianstads kommun som 
haft trygghetskamera längst. 
Men när han fick den så kallad-
es det för ”e-tillsyn”. Anled-
ningen var att en del, särskilt 
den äldre generationen, befa-
rades bli avskräckta av ordet 
kamera. Man kan tro att man 
blir övervakad konstant, att 
den är svår att hantera eller att 
det ska kosta mycket pengar – 
men så är inte fallet. 

Kostnadsfri tillsyn
Trygghetskameran ska skapa 
trygghet, därför har kameran 
programmerade tider då den 

När kameran är framme  
placeras den vanligen vid sov-
platsen. Den kan placeras på 
sängbordet, väggen, gardero-
ben eller fönsterkarmen.

Det viktigaste är att den inte 
täcks över och att den får ström 
via ett eluttag. En demenssjuk 
kan råka lägga saker över kame-
ran, då är det bättre att ha den 
högre upp än på sängbordet.

– Ibland förlorar jag ström-
men här ute i Huaröd. Då  
ringer larmcentralen mig och  
kollar så att jag inte har kopp-
lat ur kameran och så att jag är 
okej, säger Carsten.

I kommunen finns i dag 35 
trygghetskameror och det sker 
kring 60–70 tillsyner per natt. 
I dagsläget har Carsten endast 
en nattillsyn via trygghetska-
meran, men han har alltid möj-
ligheten justera till fler tillsy-
ner via kameran eller ändra till 
fysiska besök om han behöver.

– Fler borde skaffa kameran. 
Jag ångrar det inte en sekund. 
Det är en trygghet för mig,  
säger Carsten.

Trygghetskameran 
ger livskvalitet 

Nu stundar 
tranfest på Pulken
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Bygga, bo  
och miljö

Vi söker  
röstmottagare

 Söndag den 11 september 
är det allmänt val till riksdag, 
region- och kommunfullmäk-
tige. Kommunen ansvarar 
för att genomföra valet och 
nu söker vi dig som vill jobba 
med valet. 

– Vi söker personer som är 
noggranna, stresståliga och so-
ciala, säger Dafina Hasanaj, 
kommunens projektledare för 
valet. Du måste ha fyllt 18 år 
och får inte ha någon tydlig 
koppling till ett politiskt parti.

Kommunen behöver ungefär 
300 personer som jobbar med 
valet, både med förtidsröst-
ningen som börjar den 24 au-
gusti och på själva valdagen 
den 11 september.  

– Du kommer att möta och 
hjälpa många människor och 
du gör en insats för demokra-

tin, berättar Dafina som själv 
jobbade som röstmottagare vid 
senaste valet. 

Röstmottagaren kontrolle-
rar att den som röstar har röst-
rätt, tar emot rösterna och  
lägger dem i valurnorna. På 
valdagen är röstmottagarna 
också med och räknar rösterna 
efter att vallokalen har stängt.

Läs mer och anmäl dig på 
www.kristianstad.se/val.

Dafina Hasanaj, projektledare 
för valet

 Ljudet av trumpetande 
tranor är ett kärt vårtecken.  
I månadsskiftet mars–april 
kommer de flygande från vin-
terkvarteren i södra Spanien 
till häckningsplatserna i norra 
Skandinavien.

På Pulken utanför Yngsjö 
kan tranorna rasta och äta upp 
sig efter flygturen över Öster-
sjön. Länsstyrelsen och KLF 
bekostar matningen på ett fält 
intill fågeltornet. På så sätt lå-
ter tranorna lantbrukarnas ny-

sådda åkrar vara ifred. Arbetet 
med tranorna är ett exempel 
på samarbetet i Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike kring 
lösningar som är bra för både 
natur och människa. 

Under perioden 22 mars – 3 
april finns tranvärdar på plats 
vid fågeltornet. Det är ett sam-
arbete mellan naturum, Vat-
tenrikets vänner, Naturskydds-
föreningen och Nordöstra 
Skånes fågelklubb. Yngsjö If 
grillar korv vid tornet. Söndag-
en 27 mars kl 15–17 firar vi 
trandagen med tranfika i ute-
museet. Välkomna!

synen ska fungera som den ska.

Så här fungerar det
Förslaget om kameratillsyn 
kommer oftast från bistånds-
handläggaren eller hemtjäns-
ten vid nybesök. En kund som 
har tillsyn med fysiska besök 
sedan tidigare och inte fått för-
slaget kan kontakta sin bi-
ståndshandläggare och be om 
att få veta mer. Diskussion förs 
med anhöriga, den berörda 
personen och Hemtjänst Natt, 
men det är alltid personen 
själv som får ta beslutet.

När beslutet tagits skickas 
en beställning på kameran  
till kommunens larmtekniska 
grupp, som installerar utrust-
ningen.

TIPS 
Hämta broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer” på  
www.msb.se/privatpersoner

Omsorg  
och hjälp


