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Intressanta frågor som du tar upp. 

Eftersom du kritiserar, både Näva och Bäva, så kan det ju vara 

lämpligt med lite bakgrund så att läsarna också får lite fakta i 

ärendet. 
Sjukhuset i vår kommun började nedmonteras 2008 av S och V. Allt skulle flyttas 

till Karlstad och huset var väl också på väg att rivas. 

Inför valet 2010 bildades Näva, en opinionsgrupp som aktivt informerade om 

faktiska misstag och möjligheter genom broschyrer, media, politiska möten, cirka 

4 500 namnunderskrifter för att återinföra Näva och utveckla före detta 

sjukhuset. 

Näva kunde efterhand avsluta sin opinionsverksamhet efter att vårt före detta 

sjukhus blev kvar genom hårt arbete från en ny politisk ledning i landstinget efter 

valet 2010, som bejakade Näva-konceptet. 

Företrädare för Näva fick då otroligt mycket kritik, personliga påhopp till största 

delen från S och V, som förlorade valet i landstinget. 

Det opolitiska Bäva? 

Idag arbetar cirka 350 personer på före dett sjukhusområdet med flera tusen 

patientkontakter varje månad. Mindre resor till Karlstad. Det är väl få personer 

utöver Agusögat som kritiserar Näva Opinion och Jane Larsson i dag för deras 

insatser, gällande före detta sjukhusets återuppbyggnad. Nu också med en 

urologmottagning, på våning 9 som minskat kötiderna och säkert många dödliga 

fall, i prostatacancer och urinblåsecancer. 

Bäva Opinion bildades mot bakgrund av att S och V stängde 18 äldreboenden på 

Broängen 19 november 2015. Då fanns det inget behov enligt S. 

Två år senare saknades det cirka 35 platser. Fortfarande idag är det en kö på 

cirka 25 platser enligt uppgift och hur stort är mörkertalet? 

https://www.nkp.se/asikter/insandare/
https://www.nkp.se/2019/10/06/det-opolitiska-bava/


Svar till ”Argusögat” 

Bäva – Bästa äldrevårdsalternativet, med Bäva Opinion, är som jag ser det, de 

enda som aktivt engagerar sig i de äldres framtid och framhåller direkta förslag 

på förbättringar gällande rehabilitering och äldreomsorg till politikerna i vår 

kommun. 

Den 31 maj 2018 var det Bäva Opinions stora paneldebatt med politikerna i 

Kristinehamn, inför kommande val. 

Allt är politik 

På detta möte var det många politiker som visade tummen upp för Bäva-

konceptet. 

Före valet satsade S och V, 100 tals miljoner på teknik- och innovationscenter, 

stadspark, broar, gator, torg med mera. 

Då syntes inga investeringar från S och V på vård och omsorg, trots cirka 35 i kö 

till särskilt boende, cirka 150 i kö till Uranus och färdigutskrivna som får ligga 

kvar på CSK. 

Bäva har ständigt kritiserat ovanstående investeringar som givetvis inte skulle 

planerats och genomförts i en genomtänkt ekonomisk planering. 

Denna miss drabbar nu blland annat vård och omsorg med aktuella 

nedskärningar. 

Bäva opinions förslag då och nu till politikerna: 

- Kopiera och bygg trygghetsboende och särskilt boende för rehabilitering och 

äldreomsorg som nu finns i Munkfors, Storfors och är på gång i Filipstad, Kil, 

Hagfors och Hammarö. 

OBS det tar cirka tre år att bygga från start. 

Till exempel särskilt boende Sjögläntan, Storfors har kostat cirka 80 miljoner för 

40 rum på 32 kvm, med fyra tillagningskök, mat/sällskapsrum för social samvaro 

och anpassad hjälpmedel för boende och personal. 

Att alltid slaviskt följa majoriteten, och att inte få ifrågasätta, komplettera en 

förutbestämd målsättning eller prioritering och i stället möts av brösttoner kan 

bli mycket hämmande, då det kan leda till en tystnad. 

https://www.nkp.se/2019/10/10/svar-till-argusogat/
https://www.nkp.se/2019/10/10/allt-ar-politik/


Jag är övertygad om att vederhäftig internkritik inom ett starkt parti, som i mitt 

fall Centerpartiet, är demokrati och leder utvecklingen framåt. 

Slutligen kan jag inte förstå varför Bäva Opinion skulle lägga ned sitt 

engagemang. Vem skulle då föra de äldres talan för en värdig utveckling av 

äldreomsorg, krav på rehabiliteringsplatser i hela kommunen, så att vi kan ta 

emot färdigutskrivna patienter från CSK och inte behöva skicka dessa till 

Storfors? 

Bäva hade ju tummen upp för Bäva-konceptet, från många ledande politiker för 

cirka 1,5 år sedan på paneldebatten. 

Idag har Bäva Opinion dessutom cirka 1200 namnpåskrifter för Bäva-konceptet. 

Bäva är för de som vill leva hela livet ut. 

Roger Larsson 
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