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Jane Larsson (C) svarar skribenten som tycker att partiet gått vilse. 

FOTO: SKÄRMDUMP 

 

Svar till signaturen Väljaren 20220720. Tack för din insändare som 

börjar med: Centerpartiet är i grund och botten ett vettigt parti. På 

den enskilda människans sida, företagarvänligt och med en tro på 

att hela landet ska leva. 
Här har vi i Centerpartiet i Kristinehamns kommun samma uppfattning. 
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Du fortsätter: Partiet hör hemma i Alliansen, som man spräckt både på riks- och 

lokalplanet. 

Vad som händer på riksplanet kan vi tyvärr inte göra så mycket åt. Däremot kan 

vi på ett mycket tydligt sätt beskriva vad som händer på lokalplanet. 

Centerpartiet i Kristinehamns kommun har inte spräckt 

Kristinehamnssamverkan för då skulle det blivit omval. ”Mediarubriken sprickan” 

marknadsförs enligt vår uppfattning av vissa i kommunen som inte gillar att 

Centerpartiet har egna förslag. 

Till exempel att ”Välfärdspengarna från staten” förslagsvis satsades på 

trygghetsåtgärder i det offentliga rummet, vilka bestod i röjningsinsatser, 

belysningsinsatser på Södermalmsskolan, på Östermalm, på uterinken vid 

Björkvallen och i Malmenparken. Inköp av hjärtstartare och översvämningsskydd 

har gjorts. Utrustning till fritidsbanken för personer med funktionsnedsättning, 

sportutrustning, hyllutrustning och övriga förbrukningsinventarier. Digitala 

sensorer har köpts in för att placeras ute i kommunen. 

Att skrivet avtal gällande Bävakonceptet skall hållas. 

Du säger, låt den egna politiken stå i fokus och jobba tillsammans med andra 

partier som stretar åt samma håll. Dessutom vill du veta vart du har Centern på 

lokal nivå. 

Här kommer svaren: Rösterna på Centerpartiet i Kristinehamns kommun har 

gjort stor skillnad genom åren. 

• Det före detta sjukhuset skulle rivas. Nu finns det kvar, med Näva, urologteam, 

röntgen, labb, och folktandvård, med mera, med cirka 300 arbetsplatser. Det 

blev också ambulanshelikopter, bedömningsbilar, egenremisser, 

operationsrobotar med mera genom vårt arbete i Värmlandssamverkan. 

• Återetableringen av A9. Daniel Bäckström (C) förhandlade klart med regeringen 

om ekonomin och etablering i Kristinehamn, med cirka 300 arbetstillfällen, 

fo ̈rhoppningsvis flera. 

Med professionella nämnder och förvaltningar, slutfo ̈rde vi och fortsatte med: Se 

artikel i NKP 20220428 ”Detta har tekniska gjort”. Med röster på Centerpartiet i 

kommande val kommer vi att verka för att: 



• Bävakonceptet utvecklas med intraprenad och kommunanställd personal där 

för detta Broängens, Tubbero ̈ds, Sjo ̈gla ̈ntan och Storfors äldreboenden är 

fo ̈rebilder med bland annat tillagningskök fo ̈r flera maträtter och högsta 

personliga omvårdnad. Att få leva hela livet ut! 

La ̈ttvårdsavdelning på särskilt boende, med tilldelad och ansvarig läkare. Stoppa 

delade turer! 

• Vårdcentraler skall utvecklas i Björneborg och Nybble. Kristinehamns 

vårdcentral får när- och nattakut, mammografiavdelning samt mobilt 

närvårdsteam. 

Na ̈va utvecklas med flera vårdplatser. 

• Skolan, ökad samverkan i alla led. Mer resurser till våra barn och unga. Fler 

behöriga lärare och högre löner. Insatser som främjar den psykiska hälsan, öka 

tryggheten och motivationen för att få godka ̈nda betyg. Mat som barnen äter 

samt tillgång till frukost eller mellanmål under hela skoldagen. För barnens 

ba ̈sta! 

Trygghet och närhet till skola fo ̈r de yngsta barnen i hela kommunen. 

Barnkonventionen är nu lag. 

• Viktigt med ett väl fungerande näringsliv. Förenkla byråkratin vid ansökningar 

av tillstånd. Rådgivning vid uppstart av nya fo ̈retag. 

Utan lantbruken svälter Sverige. 

• Kolonilotter skall bli en möjlighet för att få odla egna rotfrukter, färska 

grönsaker, kryddor, frukter, blommor med mera. Vi i Centerpartiet vill att flera 

skall ha möjlighet till en egen kolonilott också med att bygga en egen 

kolonistuga. 

• Trygghet, kameraövervakning införs på platser som kan ge ökad trygghet. Fler 

synliga poliser. 

• Prioritera fortsatt underhåll av gatunätet samt bibehålla bidraget till enskilda 

vägar och utfarter. Renovera, utveckla befintliga idrottsanläggningar och 

fastigheter. Bjo ̈rneborg får en fritidsga ̊rd centralt placerad. Anropstrafik info ̈rs till 

kulturella arrangemang i hela kommunen. 



Centerpartiet ett vettigt parti som gått vilse 

Vi ser också fram emot dina förslag, som vi kan lägga till vår arbetslista. Tag 

gärna kontakt med undertecknad för en personlig kontakt. 

Med vänlig hälsning 

Jane Larsson, Centerpartiet 

Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
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