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Corona fortsätter att
påverka oss

Tack för att du håller ut
och minskar smittan!
Sommaren går mot sitt slut.
Jag hoppas du har kunnat njuta
av den, även om mycket har varit
annorlunda.
Coronaviruset hänger tyvärr
kvar med oförminskad styrka.
Det betyder att vi måste fortsatt
ha tålamod, hålla ut och inte

släppa taget. Alla måste göra sitt
bästa för att minska smittspridningen. För att skydda riskgrupperna och undvika en alltför
hög belastning på vården gäller
det att tvätta händerna, hålla
avstånd och stanna hemma vid
minsta symtom.

Inom kommunen fortsätter vi
att följa myndigheternas rekommendationer. Tyvärr betyder det
bland annat fortsatt besöksförbud på vård- och omsorgsboenden och viss distansundervisning på gymnasiet, hur tråkigt
det än är.

Omsorg
och hjälp

Stort tack till dig som kämpar för att minska smittan och
hjälper dina medmänniskor att
hålla ut!

Christel Jönsson,
kommundirektör

Linda Andersson trivs med sitt arbete på medborgarcenter i Rådhus Skåne.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

Full koll på både
kommun och boll

Efter en annorlunda vår och
sommar, går vi mot en annorlunda höst. Allt eftersom tiden
går, är det lätt att emellanåt
glömma bort att vi är mitt i en
pandemi. Det är precis lika
viktigt som tidigare att tvätta
händerna, visa omtanke, hålla
avstånd och följa myndigheternas rekommendationer.
Kommunens verksamheter
påverkas i olika grad av pandemin. Våra gymnasieskolor
fortsätter delvis på distans

och våra öppna förskolor är
stängda. När det gäller våra
äldre är det fortfarande besöksförbud på våra vård- och
omsorgsboenden, även om utomhusbesök ofta är möjliga,
och våra mötesplatser håller
stängt, men ordnar utomhusaktiviteter. Omsorgens restauranger är också stängda, men
erbjuder tillfällig hemleverans
av mat.
På www.kristianstad.se kan
du läsa mer om hur våra verksamheter påverkas. Du kan
naturligtvis också ringa oss på
044-13 50 00.

Hon kan lite om allt gällande bygglov, skolfrågor och vattenläckor. Snart kan hon också
berätta hur du får till den perfekta serven i padel. Möt Linda Andersson.

Skolan igång men
inte som vanligt
När höstterminen i de kommunala gymnasieskolorna startade förra veckan var saker
och ting inte riktigt som vanligt. Fem gymnasier har blivit
fyra, och pandemin gör sig
fortsatt påmind.

Barn
och utbildning
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Det är programmen Barn och
fritid, Vård och omsorg samt
Frisör och Florist som flyttats
från Milnergymnasiet. De två
förstnämnda till Söderportgymnasiet och de andra till
Christian 4:s Gymnasium.
– Bedömningen är att kvaliteten höjs i utbildningen när
programmen i de här skolorna
kommer närmare varandra och
ökar samarbetet. Det innebär
också viss effektivisering i hur
lokaler utnyttjas, säger Mattias
Olsson, skolchef för gymnasieskola och vuxenutbildning i

Kristianstads kommun.
Evalotta Enqvist, rektor på
Söderportgymnasiet, fortsätter:
– Eleverna har flyttat till ny
skola men fortsätter i samma
klasser som tidigare och behåller både klasskamrater och
många av sina lärare. Vi tror på
idén att blanda teoretiska och
praktiska program på samma
skola, det öppnar upp för eleverna att tänka brett inför framtiden och vidare studier.

Varannan vecka
Efter en vår av distansstudier
kommer kommunens gymnasieungdomar att undervisas
som vanligt i klassrummet, åtminstone till viss del.
Kommunen har valt att låta
eleverna i årskurs 1 läsa i skolan på heltid medan årskurs 2
och 3 alternerar och pluggar på
distans varannan vecka. Undantag görs för elever som går
på gymnasiesärskolan eller in-

troduktionsprogram och för
viss yrkesämnesundervisning
som inte går att bedriva på
distans.
– Vi kan visserligen inte på
kort sikt se att distansundervisning ger sämre resultat,
men långsiktigt är bristen på
det sociala något som påverkar
negativt. Det är inte optimalt
som det är nu, men vi gör vad
vi måste, säger Mattias.
Han menar att beslutet tagits utifrån vad som är viktigast i nuläget:
– Det vi prioriterar är att
bidra till utjämningen av smittspridningen. Just nu måste det
gå före traditionella undervisningsmetoder och att skoltiderna ska vara som de brukar.
Genom att förskjuta elevernas
skoldag något undviker vi riskfylld trängsel i kollektivtrafiken med alla de som pendlar
till arbetet. Vi har alla ett ansvar att ta i den här situationen.

Ljus i mörkret
Att pandemin medför utmaningar står klart. Men enligt
Evalotta har också positiva
saker uppkommit.
– En viktig del av skolans
jobb är ju att utveckla undervisningen. Nu har vi verkligen
varit tvungna att utveckla och
det har gått fort. Eleverna har
mött en helt annan undervisning än vad de varit vana vid,
lärarna har gjort ett otroligt
fint arbete i detta, säger hon.

PÅ OBESTÄMD TID
Hur länge modellen med
reguljär undervisning varannan
vecka kommer att fortsätta vet
man inte i nuläget.

Nya parkeringsregler på
Egna hem
Det har under en längre tid
varit problem med långtidsparkerade fordon på Egna hem
i Kristianstad. Under hösten
blir det ny skyltning i området
för att öka tillgängligheten på
gatorna. Läs mer på www.kristianstad.se/pegnahem

Vi mäter tryggheten
Tillsammans med polisen vill
vi veta vilka problem Kristianstadsborna ser där de bor och
om de känner sig trygga. Har
du fått vår trygghetsmätning
så vill vi gärna att du tar dig tid
att svara på den. Läs mer på
www.kristianstad.se/trygghetsmatning

Beslutet gäller tillsvidare det
här läsåret. Ambitionen är att
kunna återgå till normalt upplägg så snart som möjligt.

Trafik
och resor

Omsorg
och hjälp

Ålder: 43
Yrke: Handläggare på
medborgarcenter
Bor: Egna hem

Smakmånaden 2020
ställs in

Familj: Två pojkar, 12 och 16

Uppleva
och göra

Jobbat i kommunen: 5 år
Smultronställe i kommunen:
Stranden på Äspet

en, men jag antar att man får
se det positivt, att vi gör ett
bra jobb, skrattar hon.

Aktiv fritid
Åter till den där padelserven i
ingressen, informerar kommunen om sport också? Nej, den
populära racketsporten är ett
av Lindas flera fritidsintressen.
– Ja, jag började spela padel
rätt nyligen och är helt fast,
har hamnat i padelträsket!
skrattar hon.
Förutom padeln består hennes fritid av att hitta på saker
med sönerna och andra fysiska aktiviteter.
– Jag spelar basket på hobbynivå och promenerar mycket. Att vara ute och gå i naturen med bra musik i lurarna,
det gillar jag!

Barn
och utbildning

Nya kurser på musikskolan
Musikskolan startar två nya
kurser för ungdomar som skriver och skapar egen musik.
Singer/songwriter – för den som
skriver egna låtar, Digitalt musik- och ljudskapande – för den
som vill lära sig mer om inspelningsteknik. Läs mer på www.
kristianstad.se/musikskolan

I september var tanken att
Smakmånaden skulle äga rum
på flera platser runt om i kommunen. Men så blir det inte.
För första gången sedan starten 2008 ställs samtliga evenemang in, detta på grund av
coronavirusets framfart.
Evenemangen som ställs in
är Skördefesten i Kristianstad,
ABK:s Världens mat, Vångabygdens Skördefest, Åhus Smaktorg och Ölfestivalen på Lilla
Torg. Det sistnämnda var nytt
för i år och får således vänta till
nästa år.
Claes Sandén är marknadsföringssamordnare vid avdelningen för tillväxt & hållbar
utveckling i Kristianstads kommun. Det var också han som
drog igång Smakmånaden för
tolv år sedan.
– Det är förstås väldigt tråkigt att allt tvingas ställas in. Vi
har försökt vrida och vända på
möjligheterna att arrangera

coronaanpassade evenemang,
men tyvärr inte lyckats lösa
det. Kommunen och alla arrangörer går miste om tusentals besökare, men vi är inte
beredda att riskera någons
hälsa. Vi jobbar just nu för att
flytta över allt som planerats
för i år till 2021 och får se fram
emot det i stället, säger han.
I mars tog Sveriges regering
beslut om förbud mot att hålla
allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med
fler än 50 personer.

Smakmånaden återkommer
förhoppningsvis under 2021.
Foto: Kristianstads kommun/
Mattias Roos.

Bravissimo Agency

Mattias Olsson, skolchef för kommunens gymnasieskolor, och Söderportgymnasiets rektor Evalotta Enqvist är glada över att kunna möta elever i
skolbyggnaderna igen. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

För fem år sedan fick Linda
nys om att Kristianstads kommun sökte medarbetare till
medborgarcenter.
– Jag såg en annons för
tjänsten och kände att ”det här
är ju jag, detta vill jag göra!”
säger hon.
Innan dess hade hon arbetat
med kundtjänst på ett annat
företag i många år. Redan på
den tiden låg service och relationer henne varmt om hjärtat.
– Kontakt med människor,
det är något speciellt med det.
Jag gillar att ha med andra att
göra, både jobbmässigt och
när jag är ledig.

LINDA ANDERSSON

28/8 2020

Trivs med sin roll
Och mänsklig kontakt i jobbet,
det får hon verkligen. Tillsammans med sina arton kollegor
på medborgarcenter tar hon
emot samtal, e-post och besök
av personer med ärenden som
kan handla om allt från busskort och bygglov till inackorderingsbidrag och omsorgsfrågor.
– Vi handläggare jobbar för
samtliga förvaltningar i kom-

munen och behöver kunna lite
om allt. Det är det roligaste
med jobbet, att jag får vara lite
av en spindel i nätet och involverad i allt som händer här i
kommunen.
En annan del av arbetet går
ut på att lotsa människor till
rätt person inom kommunen.
– När du behöver komma i
kontakt med kommunen ska
du inte behöva veta exakt vem
du ska prata med, det är vårt
jobb. Vi hjälper dig att få fatt i
rätt person. Det är alltid kul
att kunna hjälpa, säger hon.
Ibland kan det dock bli lite
väl mycket av den varan. Då
och då får hon ta emot samtal
som egentligen borde gått till
någon helt annan.
– Ja, så är det. Det gör ju
inget, men det kan bli lite tokigt ibland. En person ringde
en gång i ett ärende som rörde
en myndighet, det hade inget
med kommunen att göra. Jag
hänvisade personen till den
aktuella myndigheten. Då fick
jag till svar att han redan provat att ringa dit men att det
var så lång telefonkö, och att
man alltid fick så bra hjälp hos
oss! Jag kunde tyvärr inte göra
myndighetens jobb den gång-

Profilen
i kommunen
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