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Kampen mot covid-19
fortsätter

Längtans tid
för barn och unga
”Allt blev sämre. Inget har hänt
(döötråkigt)”. Så beskriver en
åttondeklassare sommarlovet
då coronasmittan satte stopp
för de flesta planer.

I kommunens barnkonsekvensanalys av covid-19 har
över 300 tonåringar beskrivit
hur pandemin har påverkat
dem. Tre fjärdedelar tyckte
att sommaren blev sämre än
vanligt. En tredjedel har mått
dåligt och känt oro och stress.

Barnen blir kanske inte så sjuka i covid-19, men de drabbas
hårt av restriktionerna.
Den färska rapporten om
barnens upplevelse och kommunens insatser är intressant
läsning. Inte minst värmer det
ett farmors- och mormors-

Omsorg
och hjälp

hjärta att läsa hur mycket en
fjortonåring kan längta efter
sina far- och morföräldrar.
Nu har vaccineringen börjat, så snart får ni kramas igen!

Christel Jönsson
kommundirektör

Att förbereda inför ett webbmöte har blivit en allt vanligare arbetsuppgift för Madlen Tillman, vaktmästare
i rådhuset. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Madlen kopplar
alltid på ett leende

Nu är i stort sett alla kunder
och all personal på våra vårdoch omsorgsboenden färdigvaccinerade mot covid-19.
Kunder med hemsjukvård och
hemtjänstpersonal kommer
att ha fått erbjudande om dos
1 senast nästa vecka.
Kommunens högstadie- och
gymnasieelever har fjärrundervisning vecka 9. Därefter
går högstadieeleverna successivt tillbaka till närundervisning och för gymnasieskolan
gäller sedan växelvis närundervisning terminen ut, med
endast en tredjedel av eleverna

i skolan. Särskolan och elever
som går Individuellt alternativ
och Språkintroduktion har
fortsatt närundervisning.
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.
Nya besked kan komma
snabbt. Du hittar uppdaterad
information på kristianstad.se/
paverkancorona

På dagarna koordinerar hon fakturor, brev och digitala möten. På kvällarna läxor, gympapåsar och middagar. Möt vaktmästaren Madlen Tillman som fungerar som spindel
i nätet – så väl hemma i villan i Norra Strö som jobbet i rådhuset.

Jakob Thomsgård är en av två lärare på utbildningen Bryggeritekniker på Yrkeshögskolan. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Brygger broar mellan
utbildning och arbetsliv
Vilken jästsort passar bäst
i en ljus lager? Och vid vilken temperatur ska en IPA
jäsas? Det är några av kunskaperna som lärs ut till
dem som pluggar Bryggeritekniker – en av sju utbildningar på Yrkeshögskolan i
Kristianstad.

Barn
och utbildning
– Bryggeribranschen har växt
otroligt mycket den sista tiden.
I början av 90-talet fanns det
16 bryggerier i Sverige, idag
finns 450 stycken. Det är en av
Sveriges snabbast växande
branscher, säger Jakob Thomsgård, lärare på utbildningen
för bryggeritekniker på Yrkeshögskolan.

derande att få den praktiska
erfarenheten, säger Jakob.

Praktisk erfarenhet är
viktigt
Och det är just den praktiska
erfarenheten som är utmärkande för alla utbildningar på
Yrkeshögskolan. Oavsett om
målet är att bli bryggeritekniker, redovisningskonsult eller
tandsköterska bygger utbildningen på praktisk undervisning. En fjärdedel av utbildningarna består av LIA-perioder (lärande i arbetet), där de
studerande får komma ut i
arbetslivet och praktiskt testa
sina kunskaper.
– Målet med våra utbildningar är du ska vara anställningsbar direkt när du är klar.
Till exempel att du som tandsköterska direkt ska kunna
hoppa in och assistera vid en
tandvårdsbehandling, säger
Karin Persson, utbildningsledare på Yrkeshögskolan.
Ett lyckat upplägg om man
får tro statistiken, som visar

att 90 procent av alla studerande på Yrkeshögskolan i
Kristianstad får jobb efter avslutad utbildning. En hög siffra
som Karin känner sig väldigt
stolt över.
– Det är mycket roligt att
se att så många av våra studerande får jobb efter utbildningen och att vi kan bidra
med något värdefullt till
arbetslivet, det är alltid vår
målsättning, säger hon.

YRKESHÖGSKOLAN I
KRISTIANSTAD

Skolan har sju utbildningar
inom vård, ekonomi och livsmedel. Utbildningarna inom
Yrkeshögskola bygger på att
den studerande varvar teoretiska och praktiska studier för
att vara väl förberedd inför sin
kommande yrkesroll. Ansökan
till utbildningarna sker antingen genom gymnasiebetyg eller
via reell kompetens.
Mer information finns på
www.yhkk.se

MADLEN TILLMAN
Ålder: 32 år
Yrke: Vaktmästare
Bor: Norra Strö

Bygga, bo
och miljö

Jobbat i kommunen: 4 år
Smultronställe i kommunen:
Var man än kan äta sushi

munen finns en massa spännande roller för mig att utvecklas inom.

Tekniska problem
Att hjälpa till med livesändningar och digitala möten har
blivit allt vanligare i Madlens
jobb sedan pandemins utbrott. Vanligtvis sitter över
700 personer i Rådhuset vid
Stora Torg, men nu är knappt
100 människor på plats i huset
då de flesta arbetar hemifrån.

Nyckelperson
Madlen beskriver sig själv som
en nyckelperson som under
hela sitt liv har varit bra på att
hålla ihop saker och ting. Idag
är det främst familjens liv som
hon koordinerar. Med en sambo, tre barn och gammelkatten
Sigge, finns det en hel del att
hålla ordning på.
– Det är träningar, läxor och
middagar som ska hinnas med.
Alla har sitt på olika håll så det
gäller att få det att fungera.
Familjen och barnen är mitt
största fokus, någon annan
hobby hinns inte riktigt med
just nu, säger hon och skrattar.

Fler invånare
Nu är vi officiellt 86 217 invånare i vår kommun. Kristianstad ökade, enligt SCB, befolkningen i takt med rikstrenden
förra året. Vi säger välkommen
till 925 nyfödda och 4 277 nyinflyttade invånare. www.kristianstad.se/befolkning2020

Barnens verklighet
Två färska rapporter kastar
ljus över situationen för barn
och unga i Kristianstad. Läs om
hur tonåringar upplever coronapandemin och om skilda
livsvillkor i olika delar av
kommunen på www.kristianstad.se/barnrapporter

Nominera byggen
Finns det något nytt hus du
tycker är värt ett pris eller vill
du prisa någon som vårdar en
historisk byggnad väl? Nominera till kommunens arkitekturpris eller byggnadsmiljöpris
senast 15/3. www.kristianstad.se/byggnominering

Barn
och utbildning

Nytt avtal om sotning

Familj: Sambo, tre barn och
katten Sigge

Vill stanna i kommunen
Det är variationen i jobbet som
gör att Madlen trivs och hon
gillar att det ständigt kommer
nya oväntade utmaningar att
hugga tag i. Att leda och koordinera kommer naturligt för
32-åringen som i framtiden
drömmer om att arbeta som
samordnare eller arbetsledare
– självklart inom kommunen.
– Idén som en del har om att
kommunen skulle vara en tråkig arbetsgivare tycker jag är
gammal och förlegad. Här har
man alla möjligheter att växa
och arbeta sig uppåt. På kom-

Kommun
och politik

Vaccinationerna på vård- och omsorgsboenden i Kristianstads kommun
är så gott som avklarade.

Bygga, bo
och miljö

Ett nytt avtal om brandskyddskontroll och sotning
har tecknats av Kristianstads
kommun. Det blir även fortsatt
Kristianstad Sotnings AB som
får uppdraget att sköta brandskyddskontrollen av alla eldstäder och eldade pannor i
Kristianstads kommun. Bolaget ska också sota kommunens fastigheter och ska följa
kommunfullmäktiges taxa vid
sotning av privata fastigheter.
I äldre lagstiftning fick endast
kommunens sotningsbolag
sköta sotningen hos privatpersoner och då ingick även obligatorisk kontroll av köksfläkt
och ventilation. Numera går
det att söka tillstånd hos kommunen om att sota själv eller
överlåta det åt någon annan.
Någon ventilationskontroll
krävs inte längre, men det är
viktigt att hålla fläkten ren.
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Ett växande behov
Att det finns ett behov av
bryggeritekniker i Sverige är
tydligt och det var just det
behovet som Yrkeshögskolan i
Kristianstad tog fasta på när

de för tre år sedan startade
sin utbildning. I dag har utbildningen funnits i tre år och
intresset för att lära sig mer
om ölbryggandes ädla konst
är stort.
– Vi har 25 platser totalt och
de brukar fyllas upp. Erfarenheten hos de sökande varierar,
alltifrån sådana som har bryggt
öl hemma många gånger till
dem som aldrig har testat,
säger Jakob.
Under den ett år långa utbildningen får de studerande
lära sig bryggeritekniken från
grunden, alltifrån hur tid och
temperatur påverkar råvarorna
till vilka lagar och regler som
gäller vid hantering av livsmedel. Nytt för nästa termin är
också en kurs i destillering.
Under utbildning får de studerande självklart även chans att
brygga sin egen öl.
– Vi har ett mindre skolbryggeri på plats, här har vi ett
antal bryggverk där man kan
tappa upp öl både på fat och
flaska. Det är viktigt för de stu-

Sedan tre år tillbaka arbetar
Madlen Tillman som vaktmästare i Rådhus Skåne i Kristianstad. Tillsammans med fyra
andra kollegor ser hon till att
det dagliga arbetet flyter på
som det ska och att alla som
jobbar i huset har vad de
behöver.
– Service är min främsta
uppgift. Det handlar inte så
mycket om att skruva i handtag eller byta glödlampor, utan
det är mer administrativa
uppgifter. Jag sköter alltifrån
klädbeställningar till postutdelning och ser även till att
livesändningen av kommunfullmäktige fungerar som den
ska, säger Madlen.

– Trycket på webbmöten
har ökat och det är fler som behöver hjälp med den tekniska
utrustningen. Jag är egentligen
ingen teknisk person men lär
mig med tiden, till slut brukar
jag lösa de flesta problem.
Att Madlen brinner för service och att hjälpa andra är
tydligt. Uppgifterna i Rådhuset varierar men oavsett om
det handlar om att starta upp
ett Skype-möte, rodda en stor
utskrift eller möblera om inför
ett event, tar hon sig an uppgiften med ett stort leende.

Oseriösa bolag försöker ibland
sälja in onödiga ventilationskontroller. Nappa inte på erbjudanden, utan begär offerter från lokala företag om du
vill kontrollera eller rengöra
ventilationen i ditt hus! Läs
mer på www.kristianstad.se/
sotning

Även den som bara har trivselbrasa inomhus måste genomgå
brandskyddskontroll och se till
att sotningen sköts.
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Profilen
i kommunen

