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IN FO RM AT IO N FRÅ N KRIST IA N STA D S KO M M UN
NÄMNDERNAS DRIFTBUDGETRAMAR 2019:

Ett nytt år med
nya möjligheter
går till löner åt våra ca 7 000
medarbetare, som får skolor,
omsorgsboenden, gator och
allt annat i kommunen att
fungera. Resten ska vi använda
i våra verksamheter så klokt vi
bara kan.

Ett sätt är att göra väl genomtänkta inköp och upphandlingar. Här på Uppslaget kan du
i dag läsa om en av våra upphandlare som bidrar till det.
På Uppslaget från Kristianstads kommun, som kommer

Omsorgsnämnden: 1 640 612 000 kr
Arbete och välfärdsnämnden: 463 542 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden: 217 748 000 kr
Kommunstyrelsen, med kommunledningskontoret: 198 391 000 kr
Tekniska nämnden, exkl. VA: 113 101 000 kr

varje månad när tidningen delas ut gratis till alla hushåll,
berättar vi om en del av det
som finns och händer i vår
kommun.
Christel Jönsson,
kommundirektör

Räddningsnämnden: 61 269 000 kr
Byggnadsnämnden: 18 071 000 kr
Överförmyndarnämnden: 12 416 000 kr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 12 204 000 kr
Kommunfullmäktige: 11 387 000 kr
Reserverat för senare fördelning: 25 000 000 kr

– Jag ser mig som ett stöd till verksamheter och lite av en projektledare, säger Hannes Olbers, upphandlare
på Kristianstads kommun. Foto: Jonatan Månsson.

– Jag trivs bak
både skrivbord
och trummor!
Att utbilda sig till musiker och sedan bli upphandlare i Kristianstads kommun tycks vara en
udda kombination. Precis den vägen har Hannes Olbers gått. Musiken har han kvar på fritiden.

Profilen
i kommunen

Anneli Walther Olsson övar med årskurs 4 på Fröknegårdsskolan inför Kristianstads Musikklassers konserter som ska få fler i åk 3 att vilja sjunga.
Här tas toner från såväl 1500-tal som till Avicii. Foto: Jonatan Månsson.

Sjung och var med!
Stående i halvcirkel vid
flygeln övar de skalor i allt
högre och högre tonarter,
under ledning av musikläraren Anneli Walther Olsson
på Fröknegårdsskolan.

Uppleva
och göra

KR IS TIANSTAD.SE

Audition
Sökande får bland annat sjunga
en obligatorisk sång, och en

Extra mycket musik
I Musikklasserna är ämnena
samma som i alla andra klasser.
Som elevens val/skolans val är
lektionerna i musik många fler
än i andra skolor.
– Normalt är det 40 minuter
i veckan. Våra elever har fyra
40-minuterslektioner i veckan
i stället för en. En av dem är
4:ans körlektion tillsammans
med årskurs 5.
Körmusik är instrumentet
Musikklasserna på Fröknegårdsskolan ska inte förväxlas
med kommunens musikskola,
där man inriktar sig på olika

instrument utanför skoltid.
Körsången är Musikklassernas
instrument.
Klassernas största uppgifter
är Luciakonserten och Vårkonserten, när ungefär 150 elever
sjunger i Konserthuset. Mäktigt!
Petrus Vingren hjälper till
med bland annat dem som spelar instrument på Luciakonserterna, vilket ger en bredd till
ljudbilden.
Brett urval
Eleverna kan påverka musikvalet inför konserterna.
– Men vi kompletterar deras
musiksmak. Det finns inslag
som vi inte får lov att ta bort!
Som 1500-talssången Personent hodie på latin till Luciakonserten. Det blir ramaskri
om den inte är med!
Annars är urvalet stort - från
folkmusik och psalmer till Madonna, Carola, Ed Sheeran och
Avicii. Traditionella körsånger
som ”Uti vår hage” finns på repertoaren, gamla och nya jul-

sånger till Luciakonserten, och
allsångsmedley.
– Vi måste tänka på publiken också. Mormor och farfar
måste kunna sjunga med!
Föräldraföreningen
Musikklasserna har en väldigt
engagerad föräldraförening,
som bidrar med extra guldkant
på tillvaron. Den senaste var
”Sjunggung”, när årskurs 4 och
5 åkte till Lund.

KRISTIANSTADS
MUSIKKLASSER

Startade: 1991 i Fröknegårdsskolan
Elever: Grundskolan åk 4–9,
(ej att förväxla med kommunala Musikskolan).
Profil: Körsång, störst är Luciakonsert och Vårkonsert.
Skolkonserter: För årskurs 3
i vecka 7
Sista ansökningsdag: 15
februari
Antagningar: I vecka 9

Regler styr
Kristianstads kommun, och
alla offentliga verksamheter
som betalas med skattepengar,
styrs av lagar och regler för
upphandling.
– Syftet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) är
dels att motverka korruption
och göra genomtänkta affärer,
dels att enligt EU-direktiv tillgodose den inre marknaden i EU.

Olika marknader
Vid inköp eller investeringar
på cirka 2,1 miljoner kronor
och mer ska entreprenörer på
hela den europeiska marknaden ges möjlighet att lägga anbud.
– Är avtalen värda mellan
cirka 600 000 kronor och 2,1

Omsorg
och hjälp

Öppet hus för anhöriga
14/2 kl. 13-19 har Vändpunkten öppet hus i nya lokaler
på Kanalgatan 24. Vändpunkten erbjuder samtalsgrupper
för anhöriga till personer med
beroendesjukdom. Läs mer:
kristianstad.se/vandpunkten.

Många områden
Avtal om upphandlingar kan
röra leveranser under en längre
tid, flera år, eller till exempel engångsköp, som en grävmaskin.
– En av kommunens största
upphandlingar rör livsmedel.
Andra rör exempelvis byggentreprenader - just nu skolor, VA-frågor, kommunala vägar, it-system, tjänster och
varor ända ner till nivån pennor och suddgummin.
Förutom på pris ställs krav
på kvalitet, att varan eller
tjänsten motsvarar behoven
sett till pengarna.
– Vi ska inte slösa med skattemedel.

HANNES OLBERS
Ålder: 30 år
Yrke: Upphandlare

Omkring fem miljarder kronor finns i kommunens budget
som ska täcka kostnaderna för
kommunens verksamheter
2019. Ungefär tre fjärdedelar
går till skola och omsorg, som
också är de områden som fått
mest förstärkning i budgeten.
Budgeten följer förslaget
från den styrande alliansen
med Moderaterna, Liberalerna,
Centern och Kristdemokraterna.
Några stora tillskott av intäkter från skatter eller statsbi-

Jobbat i kommunen: 2 år
Utbildning/yrkeserfarenhet:
Musiker i grunden, upphandlare via yrkeshögskola.
Smultronställe i kommunen:
Trakterna kring Rickarum där
jag är uppväxt.

– I mötena med många nya
människor, både leverantörer
och medarbetare, ser jag mig
lite som projektledare.

Nya kunskaper
Hannes har ett varierat arbete,
med hela tiden nya områden
att sätta sig in i.
– Just nu håller jag på med
kemikalier till reningsverket,
säger han.

Elever ger gratiskonsert
Måndagen den 28 januari
bjuder musikeleverna vid
Christian 4:s gymnasium på
konsert med fri entré för allmänheten. Konserten äger rum
i Heliga Trefaldighetskyrkan
kl.18.00.

Möt våren i Hälsoträdgården
Årets program i Hälsoträdgården har någonting för alla.
Lär dig förkultivera chili, odla
tomater, beskära rosor – eller
varför inte besöka den årliga
växtmarknaden? Läs mer: kristianstad.se/halsotradgarden.

Bygga, bo
och miljö

drag är inte att vänta, så för att
möta ökade behov inom skola
och omsorg har 69 miljoner
kronor skjutits till från bolagsvinster och markförsäljningar.
Därutöver växer budgeten
gentemot förra året med drygt
100 miljoner kronor som ska
täcka höjda löner och hyror.
I stället för att sikta mot det
vedertagna enprocentsmålet i
överskott har alliansen valt att
lägga överskottsmålet på en
halv procent för att i stället
skapa en buffertreserv som
kan täcka delar av skolans och
omsorgens kostnader om
statsbidragen krymper.

Ut och njut i naturen!
Uppleva
och göra

Bor: I Malmö med sin fru
Rebecka och dottern Ava.

Jazzar på fritiden
Jazzen har fångat hans hjärta.
Som musiker sitter Hannes
bakom trummorna i olika konstellationer i Sverige, och i Köpenhamn som har starkare
jazztraditioner.
– För Blue Bird har jag spelat med Fanny Gunnarsson
Quartet och Sven Wickström
Blues Band, berättar han.

Uppleva
och göra

Kommun
och politik

I två år med start i vår har
Vattenriket fokus på upplevelser i biosfärområdet. Naturums vårprogram är späckat
med aktiviteter och tips.
På februarilovet blir det
djurolympiad och brasa utanför naturum. Möt dietist Hanna
Olvenmark, ”Portionen under
tian”, som bakar pizzor som är
bra för plånboken och planeten.
I månadsskiftet mars/april
kommer tranorna hit. Det blir
föredrag på naturum och transkådning med tranvärdar vid
Pulken.
När dagarna blir varmare
flyttar naturvägledarna ut till
Vattenrikets besöksplatser. Vi
målar natur vid Ekenabben,
provar ”skogsbad” vid Norra
Lingenäset och lär känna
Varmsåns småkryp.

25 / 1 2019

Snart bjuder klasserna in till
aulan för att visa kommunens
3:or hur kul det är att sjunga.
Målet: Att få fler sugna till Musikklasserna.
– Vem som helst kan söka
hit. Viktigast är att man tycker
att det är roligt att sjunga! Vi
har elever inte bara från Kristianstads kommun. Några kommer från Hässleholm, någon
från Östra Göinge, berättar Anneli, musiklärare och samordnare för klasserna på mellanstadiet. För högstadiet svarar
Karin Mattsson.

självvald, vid den audition som
görs.
– Vi vill lyssna av lite, så att
förutsättningarna finns, förklarar Anneli.
Hon tycker att formen, med
audition, är avdramatiserad i
dag mycket tack vare tävlingar
som exempelvis Idol och Talang.

– Yrkeshögskolan skräddarsyr
utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Så hamnade jag i den här rollen, berättar Hannes.

miljoner ska alla som vill på
den svenska marknaden få lämna anbud, fortsätter Hannes.

Fem miljarder fördelas
i kommunens budget

Upplev Vattenrikets besöksplatser.

I maj blir det vandring i Degeberga backar, Forsakar och
på nya Vattenrikeleden. Häng
med på en ”blåtur” till hemlig
destination!
Utemuseum Årummet blir
klart, liksom bron över Härlövsängaleden. Vi firar med spångsafari och frukost den 3 maj
och broinvigning den 22 maj.
Sen väntar musik i redet,
biosfärbuss och mycket mer!

K R I S TI ANS TAD. S E

Bravissimo Agency/t&t information

Ett nytt år med nya möjligheter
och en ny budget ligger framför
oss i kommunen. Fem miljarder kronor är ofattbart mycket
pengar, men behoven och önskemålen är många.
Största delen av pengarna

Barn- och utbildningsnämnden: 2 099 162 000 kr
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