
Centerpartister: 

Välfärdspengarna har inte gått 

till det de skulle 
INSÄNDARE 

PUBLICERAD: 2021-09-21 

 

 
Centerpartiets två nämndordförande, Johanna Gustavsson och Monica 

Gustavsson, är kritiska till hur kommunstyrelsen använder de välfärdspengar 

som Kristinehamn fått. 

 

I regeringens direktiv för välfärdspengarna hänvisas till stora 

nedskärningar inom skola, barnpsykiatri, äldreomsorg och 

sjukvård i landets kommuner och ger extra pengar till detta. 

Kristinehamns del är 24 miljoner under 2021 och 2022. 
Av de extra pengar som tilldelats Kristinehamns kommun har inga pengar 

fördelats enligt ovan. 

En enig teknisk nämnd har fått avslag i kommunstyrelsens skrivelse 
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- på digitaliseringslösningar som är resursbesparande, 

- trygghetsskapande åtgärder för utemiljöer, 

- ny belysning uterink Björkvallen för att nyttja den bättre kvällstid. Ett behov 

som ökar i omfattning, 

- fritidsbanken har fått nej till beviljat anslag. Här skulle kommunen kunna göra 

en insats för likabehandling av barn som vill delta i olika sporter. 

En enig skolnämnd har fått avslag i kommunstyrelsens skrivelse 

- för skolgårdspedagogik. Vi vill förbättra elevernas arbetsmiljö genom ökad 

pedagogisk verksamhet under rasterna. Elever som stimuleras till aktiviteter 

under vuxnas ledning, kommer att kunna känna större trygghet och vi är 

övertygade om att det också kommer att motverka mobbning och utanförskap, 

- för frukostservering. Skolnämnden önskar genomföra ett försök med att 

servera frukost vid någon enhet inom grundskolan, 

- för bussvärdar. En del av de yngsta eleverna har lång resväg i buss till 

Djurgårdsskolan. Resan kan kännas osäker för den som är liten. Genom att 

tillsätta resurser för extrapersonal i bussen kan barnen få ökad trygghet till och 

från skolan, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för lärande och 

koncentration under skoldagen. 

Vi får nu ett löfte, via intervjun Marie Oudin hade med NKP, som ger annat 

resultat än den diskussion som varit inom samverkans ledamöter i KS, att Marie 

Oudin ska hitta en långsiktig ekonomisk lösning på nämndernas begäran om 

välfärdspengar. Vi ser fram emot nästa KS och hoppas att inte nämndernas 

begäran försvinner eller skjuts på framtiden. 

Vi kräver att medel anslås till ovan nämnda förslag, i enlighet med det uttalade 

syftet från staten, för välfärdspengarna. 

Ordförande i skolnämnden 

Johanna Gustavsson C 

Ordförande i tekniska nämnden 



Monica Gustavsson C 
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