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Nöjda kävlingebor
i medborgar
undersökningen

”Bli kontaktperson
– du får så mycket
tillbaka”
I nästan två år har Joanna Sörensen varit
kontaktperson för personer knutna till
LSS och socialpsykiatrin i Kävlinge kommun.
Nu vill hon uppmuntra andra att bli kontaktpersoner.

– Jag har alltid velat arbeta med människor och bidra
på något sätt. Att vara kontaktperson är ett perfekt
sätt för mig att få göra det, säger Joanna.
Tanken med att vara kontaktperson är att man ska
kunna hjälpa den person man tilldelats att få möjlighet
att göra saker som annars kan vara svårt. Det är viktigt att det är brukarens behov och önskemål som är i
fokus. När du blir kontaktperson kan du själv välja hur
mycket tid du känner att du kan lägga ner, och du får
ett timarvode för den tid du tillbringar med de personer du matchats ihop med.
Det bästa med att vara kontaktperson är att man får
så mycket tillbaka, att man känner sig viktig och behövd, enligt Joanna. Joanna upplever att vara en kontaktperson är mer än ett uppdrag, man lär känna hela
människan bakom, och det är oundvikligt att du blir
personligt engagerad.

Årets medborgarundersökning
visar på nöjda och mycket nöjda
kommuninvånare inom de flesta områdena. Flera områden visar något sämre resultat jämfört
med förra året, men Kävlinge
har klart bättre betyg än genomsnittskommunen inom alla områden. Läs mer om resultatet på
kavlinge.se

– Det är både roligt och utvecklande att vara kontaktperson. Det är så lätt att ha förutfattade meningar om
det som är främmande. Men när man kommer nära,
och lär känna människan bakom, blir det annorlunda.
Jag är glad att jag vågat utmana mig själv, det har gett
mig så mycket tillbaka.

Vill du göra en social insats
för barn, ungdomar och vuxna
som behöver stöd och hjälp?
Vi söker bland annat kontaktpersoner, familjehem
och måltidsvänner. Läs mer om de olika uppdragen
som finns och anmäl ditt intresse på kavlinge.se/
frivilligarbete

Demenskurs för anhöriga
till personer med minnesproblem
I februari startar vi en kurs för dig som är anhörig till
en närstående som har drabbats av en demenssjukdom
eller som har minnesproblem/kognitionsnedsättning
och som i nuläget inte har någon eller bara lite hjälp av
kommunens hemvård. Syftet med kursen är att ge ökad
kunskap om demenssjukdomar och livssituationen som
kan uppstå vid minnesproblematik.
Vi träffas i grupp vid sju tillfällen med start den 14
februari kl. 18–20 i anhörigstödverksamhetenslokal.

Kursen är kostnadsfri och inga förkunskaper behövs.
Anmäl senast 31 januari till Christina Tobiaeson Ek/
Silviasyster, christina.ek@kavlinge.se eller 0708-52 90 09.

Ansvarig utgivare:
Kommunikationsavdelningen, Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • kommunikation@kavlinge.se

Tack till alla 1200 kommuninvånare som svarade på enkäten
och bidrog med synpunkter!
Era svar har stor betydelse för
arbetet kring hur kommunen
ska utvecklas och förbättra sina
verksamheter.

Nu inför vi digital
anslagstavla
Nu finns vår officiella anslagstavla på kavlinge.se istället för i entrén till kommunhuset.
Från och med 1 januari 2018
gäller en ny kommunallag
(2017:725). Enligt den ska varje
kommun ha en digital anslagstavla som ersätter den tidigare
fysiska anslagstavlan. Där hittar
du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och
de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser
och underrättelser.

Informationsträffar
för blivande årskurs 7
– Tolvåkerskolan
Den 24 januari har vi informationsträff på Tolvåkerskolan
för blivande sjundeklassare.
På plats får du möta pedagoger,
rektor och få en rundvandring i
lokalerna. Välkommen!
Kom ihåg! Du ansöker om skolval via e-tjänst och ansökan är
öppen under januari.
Läs mer på kavlinge.se/ skolval

