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André Karlsson trivs med gräva och lägga rör som anläggningsarbetare i kommunen. Foto: Jonatan Månsson
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Gemensamma medel
håller kommunen i gång

KRISTIANSTAD.SE

7 000 000 000 kronor. Sju 
miljarder kronor. Det är ofatt
bart mycket pengar. Men så 
mycket kostar det att driva vår 

kommun under ett år. Det 
mesta täcks med skattepengar, 
som alla arbetande invånare 
gemensamt bidrar med.
 Med gemensamma insatser 
ser vi till att barn får gå i sko
lan, att de som behöver det får 
vård, stöd och omsorg, att det 

kommer rent vatten ur kranen, 
att bränder blir släckta, att det 
blommar i parkerna och att 
kommunens invånare kan be
rika sina liv med kultur, idrott 
och naturupplevelser.

 Här på Uppslaget från Kris
tianstads kommun, som kom

mer i Kristianstadsbladet varje 
månad när tidningen delas ut i 
alla brevlådor, kan du i dag se 
hur pengarna fördelas.

Anders Johansson 
kommundirektör

Familjehem behövs
 Kommunen söker familjer 

som kan ta emot barn, bland 
annat från Ukraina, i behov  
av stöd och trygga hem. Läs 
mer på www.kristianstad.se/
familjehem

Dialog i byar
 De sista dialogmötena, som 

tidigare kallades byastämmor, 
hålls i Tollarp den 19 april och 
i Önnestad den 27 april. Tiden 
är 17.30 till 19.30. www.kris
tianstad.se/dialogmöten

Lägersommar
 Biosfärläger, C4läger eller 

Kulturläger? Kommunens dag
läger på sommarlovet brukar 
snabbt bli fulla, så skynda  
att söka! www.kristianstad.se/
lager

André bytte hammaren 
mot maskinerna 

ANDRÉ KARLSSON

Yrke: Anläggningsarbetare  
på tekniska förvaltningen

Jobbar här sedan: 2020

Utbildning: Bygg och anlägg-
ning på Wendesgymnasiet

Smultronställe: Atletklubben 
vid Kristianstad Arena

Roligaste historian  
från jobbet: ”När jag råkade 
ramla i en vattenfylld grop  
och fick en oväntad simtur”

Profilen  
i kommunen

När André Karlsson tog studenten 2020 från bygg- och anläggningsprogrammet på Wen-
desgymnasiet hade flera arbetsplatser anställningsstopp. Pandemin slog hårt mot många 
branscher. Men genom Matchningsgruppen, ett arbetsmarknadsstöd hos Kristianstads 
kommun, fick André komma ut i arbetslivet – och valde att byta bana.

Matchningsgruppen i Kristian
stad vill ge ungdomar inblick i 
yrkeslivet och ge arbetslivs 
erfarenhet. Genom att erbjuda 
praktik eller provjobb hoppas 
kommunen inspirera till arbete 
och utbildning inom kommu
nala yrkesområden. 

André Karlsson tog chansen. 
Han hamnade på tekniska för
valtningen och fick under två 
månader prova allt möjligt; 
verkstad, rörläggning, park
skötsel, snickeri och stensätt
ning. Efter sina två månaders 
provjobb fick han två måna
ders vikariat och sedan en an
ställning som anläggningsar
betare på kommunen. Men det 
var faktiskt inte vad han var 
utbildad till från början.

Hammaren på hyllan
Under första året på bygg  
och anläggningsprogrammet på 
Wendesgymnasiet får eleverna 
prova på arbetsuppgifter inom 
olika bygg och anläggningsyr
ken. De får testa snickeri, plåt
slagning, anläggning, måleri och 
maskinhantering. André valde 
att fokusera på snickeri de sista 
två åren, men livet hade andra 

planer för honom.
I dag är han nöjd med sitt 

jobb som anläggningsarbetare 
för kommunens vatten och  
avlopp.

– Det är ett intressant arbe
te. Man har inte vetat så myck
et innan. Hur går det till och 
vad finns i marken under oss? 

André betonar vikten av att 
gräva genomtänkt för att gro
par inte ska rasa över en. 

Hans arbetsdagar börjar  
oftast kring sju på morgonen 
och slutar fyra på eftermidda
gen. Under dagen kör han olika  
maskiner, gräver, fraktar bort 
gammalt och lägger nya rör. 

– Jag gillar att få vara med 
hela vägen från start till slut. 
Det är ett väldigt omväxlande 
arbete på det viset, säger André.

Mellan dagens arbetsupp 
gifter blir det oftast frukost, 
lunch och eftermiddagsfika 
med härligt snack. 

– Jag har bra kollegor. Det 
gör väldigt mycket, särskilt när 
man är ny. 

Ett aktivt utomhusarbete
Att jobba som anläggnings 
arbetare kräver att man orkar 
hålla i gång hela dagen och 
tycker om att jobba utomhus.

– När solen kikar fram är  

det som härligast att arbeta, 
säger André. 

Men ibland överraskar väd
ret. När regn eller annat väder 
försvårar arbetet kan arbets 
laget välja att flexa sin arbets
tid och kan sluta lite tidigare  
en dag för att jobba ihop den 
tiden senare. 

Lämnar Vä för centrum
I dagsläget bor André i Vä  
tillsammans med föräldrarna, 
men planerar att köpa en  
lägenhet inne i Kristianstads 
centrum. Och jobbet som  
anläggningsarbetare kommer 
han att fortsätta med.

– Jag har fått flera erbjudan
den från snickare, men jag trivs 
här på anläggning, säger han.

Landsbygdsfond 
för lokal utveckling
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Konsekvenser
av kriget i Ukraina

 Rysslands angrepp mot 
Ukraina skapar stort lidande i 
landet och får också återverk
ningar i andra länder. De ryska 
aggressionerna skapar oro i 
hela Europa. Många är på flykt 
från Ukraina och en del söker 
sig även till Sverige.

Kommunen samverkar med 
andra myndigheter för att stär
ka krisberedskapen och total
försvaret.

När det gäller flyktingar från 
Ukraina ansvarar kommunen 
för skola och förskola för  

asylsökande och kan anvisas  
ansvar för ensamkommande 
barn. I övrigt ligger ansvaret 
hos Migrationsverket.

Många privatpersoner och 
hjälporganisationer gör stora 
och viktiga insatser för flyk
tingarna. Kristianstads kom
mun har avsatt medel där  
föreningar och hjälporganisa 
tioner kan söka bidrag för  
särskilda insatser riktade till 
flyktingar från Ukraina. Läs 
mer om hur Ukrainakriget  
påverkar oss och om bidrags
möjligheter på www.kristian
stad.se/ukraina

 Nu är det dags att söka stöd 
från Kristianstads kommuns 
landsbygdsfond. För 2022 höjs 
stödet och i år finns 400 000 
kronor totalt där varje fören
ing kan söka 40 000 kronor för 
sin idé. 

– Stödet har funnits sedan 
2017 och riktar sig till fören
ingar på Kristianstads kom
muns landsbygd. Landsbygds
fonden kan ge stöd för idéer, 
inköp av inventarier, renove

ringar eller mindre utveck
lingsprojekt, säger Karl Gem
feldt (C), ordförande i lands 
bygdsrådet.

Oppmanna Vånga hem
bygdsförening är en av 60talet 
organisationer som fått stöd. 
Med bidrag från kommun, före
tagare och föreningar köptes 
förra året en Christianiacykel 
som ökar möjligheten för de 
äldre på Tollaregården att 
komma ut.

Vårens ansökan ska lämnas 
senast 1 maj. www.kristian
stad.se/landsbygdsfonden

barn och ungdomar, ekono
miskt bistånd och insatser 
mot missbruk.
 Kommunens intäkter kommer 
främst från skatter och statsbi
drag och till viss del från avgif
ter och taxor för olika tjänster. 
Den som är skriven i kommu
nen betalar 21,46 kronor av 
varje intjänad hundralapp i 
skatt.

 Kommunal ekonomi är i 
grunden inte svårare att förstå 
än hushållsekonomi. Det gäller 
att hålla reda på hur mycket 
pengar som kommer in och an
passa kostnaderna efter intäk
terna. Inför varje år läggs en 
budget utifrån intäktsprogno
serna. 

 Inför pandemiåret 2021 
rådde stor osäkerhet om det 
ekonomiska läget. I efterhand 
visade det sig att intäkterna 
blev större än någon vågade 

Dina skattepengar gör nytta. 
Av varje hundralapp du beta-
lade i skatt till kommunen i 
fjor gick 86 kronor till skola, 
omsorg och sociala insatser. 
Du bidrog dessutom till ga-
tor, parker kultur och miljö.

Bokslutet för Kristianstads 
kommun 2021 visar att det 
förra året kostade omkring 7 
miljarder kronor att hålla i 
gång vår kommun. Allra mest 
kostar förskola, skola och fri
tids som fick drygt 40 procent 
av pengarna. Till omsorgen för 
äldre och för personer med 
funktionsnedsättning gick en 
tredjedel, medan en tiondel av 
pengarna gick till arbete och 
välfärdsförvaltningens insat
ser för bland annat utsatta 

och vi behöver bygga ännu fler 
skolor, förskolor och omsorgs
boenden framöver, säger han.

Kommunens låneskuld är i 
nuläget nära 3,3 miljarder kro
nor. När räntorna stiger och 
när lånen ska betalas tillbaka 
påverkar det verksamheternas 
ekonomiska utrymme.

– Vi behöver de här pengar
na för att klara av kommunens 
stora investeringar utan att 
låna mer än vi redan gör. An
nars riskerar låneskulden att 
bli ohanterlig för kommande 
generationer, säger ekonomidi
rektören Oscar Nilsson.

tro. Bokslutet för förra året vi
sar därför ett positivt resultat 
på över 430 miljoner kronor.

 Kristianstads kommuns 
ekonomidirektör Oscar Nils
son konstaterar att överskottet 
till största delen kan förklaras 
av att skatteintäkterna blev 
bättre än väntat. Arbetslöshe
ten i pandemins spår blev inte 
så stor som man befarade. 

– Vi fick också tillfälliga till
skott genom extra bidrag från 
staten och kommunala mark
försäljningar, förklarar Oscar 
Nilsson.

Han vill samtidigt betona att 
ett överskott inte ska tolkas 
som ”pengar som finns över”.

– Ett resultat på 430 miljoner 
kronor kan låta som en enorm 
summa, men det är ungefär  
vad ett enda större skolbygge  
kostar. Förra året investerade 
kommunen för 830 miljoner 
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Mer om ekonomin 
i kommunen
www.kristianstad.se/budget

www.kristianstad.se/ 
arsredovisning 

Karl Gemfeldt och Katarina Honoré från Kristianstads kommun tillsam-
mans med Cornelia Sångberg och Anna Jensen från Tollaregården och 
Solvig Oredsson från hembygdsföreningen. Barbro, som är boende på 
Tollaregården fick inviga Christianiacykeln.


