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• Gå till facebook 

• Gå till twitter 

• Gå till linked-in 

– Hallå, hallåå, hallåååå, kommunen! Vi ser inte pucken! (Kalle, en 

kväll på Björkvallen.) 

– Vi hör dig Kalle, du och kompisarna, som spelar ishockey, 

behöver belysning. 
Men våra barn och unga behöver mycket mera. Och det kan finansieras med de 

statliga välfärdspengarna. Så, stort tack till de partier som stöttat Centerpartiets 

förslag till insatser, som nu kan genomföras. 

Det blir bland annat belysning till uterinken på Björkvallen, utrustning till 

Fritidsbanken och trygghetsåtgärder till det offentliga rummet. I denna satsning 

finns praktiska åtgärder som slyröjning, ökad belysning, säkrare passager samt 

åtgärder för tryggare offentliga miljöer, för gamla och unga. 

Utöver ovan blir det också bland annat utveckling av kostdatasystemet Mashi. Ett 

data/digitaliseringsverktyg för beställning av matvaror på ett kostnadseffektivt 

sätt. Dessutom en app för att se exakt hur många elever som finns i skolan idag 

och därmed hur många portioner mat som ska tillagas. 

Digital matsvinnsåtervinning. Ett koncept för att mäta och digitalt registrera 

matsvinn på ett synligt sätt för eleverna. Mängden matsvinn presenteras direkt 

på en dataskärm och eleverna kan se hur mycket mat som slängts. Eleverna kan 

också direkt ge feedback på vilken maträtt de tror att de kommer att välja 

nästkommande dag. På så vis kan även serveringssvinnet minskas. 

Ökad digitalisering i det offentliga rummet. Det innebär till exempel att vi kan 

övervaka livräddningsutrustning, snödjup och hur vattnet stiger i Varnan. 

Kompetensutveckling inom måltidsverksamheten. Förvaltningen vill satsa på 

kompetensutveckling för måltidspersonalen och hur den ska hantera och agera i 

svåra situationer i bemötandet med elever och andra vuxna i skolrestaurangen. 

https://www.nkp.se/asikter/insandare/


Dessutom planeras det att i ordinarie skolnämndsbudget inarbetas. Bussvärdar 

på skolbussar. Det är lång resväg för de yngsta eleverna som åker skolskjuts till 

Djurgårdsskolan ifrån kommunens södra delar. Trygga resor till och från skolan 

ger bättre förutsättningar för koncentration och lärande under skoldagen. 

Försök med frukostservering på Södermalmsskolan. Förslaget om 

frukostservering för högstadieelever har initierats av Socialdemokraterna. 

Samtliga i skolnämnden ställde sig bakom förslaget. Det innebär att de som vill, 

får starta dagen med en lugn stund och frukostservering i skolans matsal. 

Skolgårdspedagogik. En insats som förväntas leda till raster där eleverna får 

meningsfull sysselsättning under vuxens ledning. 

I regeringens direktiv för välfärdspengarna hänvisas till stora nedskärningar 

inom skola, barnpsykiatri, äldreomsorg och sjukvård i landets kommuner och 

därmed ges extra pengar till detta. Kristinehamns del är 24 miljoner för åren 

2021 och 2022. 

Centerpartiet i Kristinehamns kommun 
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