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Spänd förväntan
inför hösten
Vad skulle vi göra? Hur skulle
det gå?
Känslan återvänder när jag
ser barnbarnen packa sina skolväskor. Jag tänker på vilket oerhört ansvar vi har i kommunen
för att ta hand om alla elever på

bästa möjliga sätt och ge dem
bästa möjliga förutsättningar
för livet. Medarbetarna i våra
skolor gör ett fantastiskt jobb!
Men även andra bidrar, exempelvis de som nu bygger nya
skolor på Näsby och Kulltorp.

Jag hoppas att du liksom jag
har haft en skön semester och
är redo för höstens utmaningar! Här på Uppslaget kan du
läsa mer om vad som händer i
kommunen i höst.
Christel Jönsson, kommundirektör

Bokfestivalen i Kristianstad fyller 20 år! Bokbegär är temat för årets
festival den 6–8 september.

Böcker och mat ger
smakstart på hösten
Uppleva
och göra

– Det finns en stor efterfrågan på analyser och statistiskt material i Kristianstads kommun. Det innebär att
jag får vara med och bidra i utvecklingen, säger Josef Hansson, controller. Foto: Jonatan Månsson

– Samla siffror
till statistik
är spännande!
Statistiken analyseras och sammanställs för att göras tillgänglig och användbar för
beslutsfattare och verksamhetsansvariga i arbetet i kommunen.

Profilen
i kommunen
Gunnel Olsson, Sara Cardling, Marie Färm och Elisabeth Farner är ambulerande röstmottagare i Kristianstads kommun. De kan komma hem till
och ta emot röster av personer, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, inte kan ta sig till vallokalen.

Dags att välja
Omkring 300 personer är
engagerade inför valet den
9 september. Förtidsröstningen har startat och du
kan förtidsrösta i Rådhus
Skåne vid Stora Torg i Kristianstad, medborgarhuset
i Tollarp eller på några av
kommunens bibliotek.

Kommun
och politik

Nya vallokaler
Inför höstens val minskas antalet valkretsar i kommunen från
tre till två. Efter valet blir antalet ledamöter i fullmäktige 65.
De nya valkretsarna innebär
att drygt 12 000 av de 50 000
röstberättigande i kommunen
får nya vallokaler. På röstkortet
står vallokalen angiven.
– Titta en extra gång på röstkortet om du ska rösta på valdagen så du går till rätt lokal.
De flesta har en vallokal som
ligger i närheten av den som
använts tidigare, men för en del
kan det innebära byte av skola,
församlingshem eller samlingslokal, säger Elisabet Farner.
De valdistrikt som påverkas
mest och får helt eller delvis
nya vallokaler är Näsby Norra
och Södra, Östra Fäladen och
Lyckans höjd i Kristianstad,
Tollarp centrum södra samt tre

distrikt i Åhus: Åhus Vanneberga-Östra Sand, Åhus Äspet-Yngsjö och Åhus Äspet norra.

Hjälp vid röstning
Den som själv inte kan ta sig till
vallokalen eller förtidsröstningslokalen på grund av till
exempel sjukdom eller funktionsnedsättning, kan rösta
med bud. Budet kan vara en
familjemedlem, släkting eller
bekant som är över 18 år. Den
personen tar rösterna till vallokalen eller förtidsröstningen.
Kommunen erbjuder också
ambulerande röstmottagare för
den som inte kan flytta sig. Elisabet Farner kommer tillsammans
med Marie Färm, Sara Cardling
och Gunnel Olsson att vara ambulerande röstmottagare.
– Det innebär att vi kommer
hem till den som inte kan ta sig
till röstlokalen för att ta emot en
röst. Vi har valskärmar och röstsedlar med oss och det fungerar
precis som förtidsröstningen,

berättar Marie Färm. Boka oss
genom att ringa valkansliet.

Förtidsrösta
Den 22 augusti startade förtidsröstningen. Det går att förtidsrösta i Rådhus Skåne vid
Stora torg i Kristianstad, på en
del av kommunens bibliotek
och i Tollarps medborgarhus.
– Rådhus Skåne är öppet
varje dag, även lördag och söndag, fram till valet. Det går bra
att rösta i Rådhus Skåne även
på valdagen, säger Elisabet
Farner.
Mer information om valet,
öppettider m.m. finns på: www.
kristianstad.se/val2018.

SAKNAR DU RÖSTKORT?
Du kan beställa ett dubblettröstkort hos Valmyndigheten,
i Rådhus Skåne vid Stora Torg
i Kristianstad eller i någon av
våra förtidsröstningslokaler.
Dock ej medborgarhuset i
Tollarp.

JOSEF HANSSON
Ålder: 32 år
Yrke: Controller på barn och
utbildningsförvaltningen
Bor: I Åhus
Jobbat i kommunen: 7 år
Utbildning/yrkeserfarenhet:
Utbildad statistiker och
dataanalytiker på Linköpings
universitet. Klar 2010, började
i Kristianstads kommun året
efter.
Smultronställe i kommunen:
Tallskogen vid campingen i
Åhus (Täppet). Den påminner
om mina hemtrakter i Timrå.

Ligger i framkant
Kristianstads kommun ligger i
framkant vad gäller samkörning av uppgifter från olika register och analyser av den samlade informationen.
– Den mängd och typ av information som finns i kommunens databaser är vad som behövs. Nu ska vi vidareutveckla

Stor efterfrågan
Tidigare samlades uppgifterna
om betyg i kommunens skolor
in nationellt, sammanställdes
och kunde presenteras i oktober månad.
Numera samlar vi betygsinformationen själva och den kan
därmed göras tillgänglig för
skolcheferna redan i juli månad. Då är det möjligt att använda uppgifterna för att göra

eventuella förändringar redan
innan höstterminen sätter
igång, säger Josef Hansson
Betygsstatistiken är bara ett
av många exempel på där Josefs arbete kan göra skillnad.
– Det finns en stor efterfrågan på analyser och statistiskt
material och det känns naturligtvis bra. Det innebär att jag
får vara med och bidra i utvecklingen av kommunen, säger Josef Hansson.

Mer idrott på Söder
Arenaområdet på Söder
växer! Den 25 augusti invigs
tennis- och padelbanorna och
den 2 september invigs fri
idrottsanläggningen på Kristianstads arenaområde. Läs mer:
kristianstad.se/arenaomrade.

Vägbyggen på Långebro
En tid framöver blir det stökigt för trafiken på Långebro.
Stora ombyggnader görs för att
i längden öka framkomligheten
och förbättra trafiksituationen.
Läs mer på www.kristianstad.
se/langebrotrafik.

En vecka för framtiden
Under Framtidsveckan i Kristianstad den 17-23/9 blir det
föredrag och aktiviteter om
Hållbar omställning. Föreningar, organisationer och kommunen har ett program: kristianstad.se/framtidsveckan.

Uppleva
och göra

Trafik
och resor

En skola att längta till

Bygga, bo
och miljö

Barn
och utbildning
Nu har skolorna i kommunen
åter fyllts av liv efter sommarlovets stillhet. Omkring 13 000
elever från förskoleklass till
gymnasium började sitt läsår
på tisdagen.
En av skolorna som välkomnade sina elever är Parkskolan.
Där sitter skolans vision ”En
skola att längta till”, inramad i
varje klassrum. De 45 medarbetarna gör allt för att de 300
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Kommunen ansvarar för att genomföra valet till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Det innebär bland
annat att kommunen ska se till
att det är möjligt att förtidsrösta, att det finns vallokaler och
att det finns röstmottagare som
tar emot och räknar rösterna.
– Vi har arbetat med planeringen inför valet i nästan ett
år nu, berättar Elisabet Farner
som är kommunens valsamordnare. Under augusti månad
har vi utbildat alla 300 röstmottagare så att vi tillsammans

kan genomföra valet på ett
tryggt och säkert sätt.

Josef Hansson är controller i
Kristianstads kommun och en
spindel i det stora nät med information som finns samlat i
kommunens datasystem. Hans
arbete består i att förse cirka
800 användare i kommunen
med vederhäftig information.
– Siffror är siffror och kanske
inte alltid så upphetsande, men
statistik som samlas, sammanställs och analyseras utefter
olika variabler och kriterier
blir genast användbar i det
verkliga arbetet. Det är det som
gör det så spännande, säger
Josef Hansson.

vårt system så att vi kan göra
det ännu lite enklare och mer
lättillgängligt för användarna,
säger Josef Hansson.
Genom att lägga till olika variabler till de samlade siffrorna
går det att plocka fram specifika uppgifter om det mesta, till
exempel åldersfördelningen i
ett visst område.
Mängden information som
samlas in är en viktig del i arbetet för att kunna lämna så
korrekta analyser som möjligt
och i många fall är det viktigt
att även kunna presentera siffrorna snabbt. Betygsuppgifter
är ett sådant exempel.

Höststarten bjuder på näring
för både kropp och själ.
Bokbegär är temat för årets
bokfestival i Kristianstad den
6–8 september, som fyller Kulturkvarteret med ett program
som har alla förutsättningar att
glädja litteraturälskare men
också att skapa bokbegär hos
den som ännu inte upptäckt
det fantastiska med böcker.
Här bjuds på en rad författarsamtal, bland annat med
Maja Lundgren, Aris Fioretos
och Eva Ström. Professor Wilhelm Agrell berättar om spionagets historia. På lördagen
fylls centrum av bokbord.

Bokfestivalen fyller 20 år
och det ska firas! Barnens bokfestival på biblioteket blir både
magisk och festlig med tårtkalas, prisutdelning och magiska
berättelser.
Som vanligt firas Smakmånad i Kristianstad i september.
I Tivoliparken hålls skördefest
den 1 september, i Åhus hålls
höstfest den 8 och i Vånga hålls
skördefest den 9 september.
På ABK:s kulturdag på Näsby
blir det tjuvstart den 25 augusti med Världens mat och
smakmånaden avslutas med
SM i plöjning och matmarknad
på Lyngby gård.
Läs mer på bokfestivalen.se
och på kristianstad.se/smakmanad.

eleverna ska få den känslan.
– Just vid skolstarten är det
viktigt att göra något extra för
att eleverna ska känna sig välkomna, säger Anna Holmquist
som är mentor i en av tredjeklasserna.
Värdegrundsarbete för allas
trygghet har de senaste åren
genomsyrat hela skolarbetet
under rektorn Ola Åkessons
ledning. Faddergrupper är en
modell för att få eleverna att
känna sig hemma. Läs mer på
kristianstad.se/skollangtan.
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Bravissimo Agency/t&t information

Det är många år sedan jag slutade skolan, men fortfarande
kommer jag ihåg den där känslan av nervositet och förväntan
inför skolstarten. Spänningen
inför nya kamrater, nya lärare
och nya ämnen.

