
CENTERPARTIET
V I L H E L M I N A

VILHELMINA BEHÖVER ETT HÅLLBART 
OCH ANSVARSTAGANDE LEDARSKAP 

CENTERKNÅPET 
TÄVLA OM PRESENT-
KORT

INTERVJU
KOMMUNALRÅDET 
SOM VÅGADE TA 
ANSVAR

CENTERPARTIETS 
KANDIDATLISTA 
KOMMUNALVALET 2022

INTERVJU
Kommunalrådskandidaten 
med en grön framtidsvision

INTERVJU 
Läraren som brinner för 
rättvisa villkor för 
glesbygdsbor

snabba frågor 
till Kommun-
fullmäktiges 
ordförande 
Marita Stinnerbom

5



Vilhelmina behöver ett hållbart och ansvarstagande 
ledarskap där vi ger kraft åt varje människa! 

Med jordnära visioner skapar vi en grön 
och trygg vardag.

www.centerpartietvilhelmina.se

Den 11 September är det val till Riksdag, Region och Kommun. 
Viktigast av allt är att du röstar! Demokratin, som vi har ärvt av 
tidigare generationer, ska lämnas i ett ännu starkare skick till våra 
barn och barnbarn. På följande sidor kan du läsa mer om vad  
Centerpartiet står för. Ta gärna del av detta innan du bestämmer 
var du lägger din röst. 
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Vilhelmina behöver ett hållbart och ansvarstagande 
ledarskap där vi ger kraft åt varje människa! 

Med jordnära visioner skapar vi en grön  
och trygg vardag.

 
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets 
politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma 
sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära 
människor som möjligt. 

Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och 
påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar 
för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina 
drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.  
Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den 
långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på 
människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var 
de än känner att de hör hemma.

Vi vill att människor ska trivas och 
må bra i vår kommun, att företag 
ska må bra, kunna växa och vara 
goda arbetsgivare, att barn ska få 
en bra barndom och en gedigen 
utbildning samt att äldre ska känna 
sig trygga och trivas.

Centerpartiet står för närodlad 
politik och ett hållbart ledarskap 
för kommunen. Vi vill ha ett grönt, 
tryggt och företagsamt samhälle där 
du bestämmer mer över din vardag – 
var du än bor.

Vilhelmina behöver en stabil ekonomi, ett hållbart ledarskap och 
hög kvalitet inom vården, en skola där barn ges utrymme att växa 
och lära och ett starkt näringsliv.

Centerpartiet har en vision om 
ett grönt, tryggt och växande Vil-
helmina, där vi ser hela kommu-
nen, alla behövs och får möjlighet 
att utvecklas. Vi vill ge kraft åt 
varje människa!

Vi ska tillsammans arbeta mål-
medvetet, långsiktigt och enga-
gerat för att göra det möjligt. I 
vår kommun ska man känna sig 
trygg både som ung och gammal. 
Vi ska ha en skola i med hög 
kvalité som hänger med i utveck-
lingen och en tidsenlig omsorg 
som utgår från individens behov. 

Vilhelmina ska vara en grön, 
miljövänlig kommun som sätter 
mål för ett grönt och hållbart 
samhälle. 
En plats där invånarnas initiativ 
uppmuntras, nya idéer får spel-
rum, och där människorna får be-
stämma mer själva. Där olikheter 
och mångfald ses som en tillgång 
och där alla människor, oavsett 
bakgrund, är välkomna att bo och 
verka.

Vår Vision Ett grönt, tryggt och växande Vilhelmina



Frågor som handlar om miljön, 
handlar om dig
För att vi ska få ett hållbart sam-
hälle måste alla ta ansvar.  
Ingen kan välja att inte påverkas 
av det som händer med naturen 
och klimatet.

Centerpartiet vill minska mil-
jöpåverkan. Vi tycker det ska 
vara enkelt att återvinna, köra 
och ladda en bil som är miljö-
vänlig eller driva renskötsel, 
skogsbruk och jordbruk med 
mer förnyelsebara drivmedel.

Sophanteringen måste anpassas 
så att den fungerar även vid hög-
säsong i fjälldalarna. Centerpar-
tiet vill att Vilhelmina kommun 

jobbar hårt mot dom globala 
målen i Agenda 2030 och kopp-
lar allt arbete vi gör mot dessa.

För att Vilhelmina ska växa och 
må bra behövs företag. Det är i 
de små och växande företagen 
som nya jobb skapas. Centerpar-
tiet vill att det ska vara lättare 
och mer lönsamt att starta och 
driva företag. 

Det behövs en företagspolitik 
som fokuserar mer på möjlighe-
ter och mindre på krångel och 
ett företagsklimat som stärker 
näringslivet.  
Vi vill öka företagandet bland 
kvinnor, unga och utlandsfödda.  

Vi vet att med en aktiv och enga-

Våra profilområden 
• Vård och äldreomsorg
• Långsiktigt ansvar för en ekonomi  

i balans

• Jobb och företagande
• Krafttag mot psykisk ohälsa
• Skola med god kvalité
• Livskraft i hela kommunen
• Medvetet arbete med miljö & klimat
• Infrastruktur som fungerar
• Samverkan mellan kommuner
• Digitalisering

gerad politik som sätter mål och 
ger handlingsfrihet till förvalt-
ningen kan vi nå långt.  
 
Vi vet även att en god dialog 
mellan kommun och näringsliv är 
den bästa förutsättningen för att 
lyckas.  

Centerpartiet arbetar aktivt för 
att förebygga rädsla och oro.  

Polisen ska finnas när du behö-
ver dem, sjukvården ska finnas 
nära, räddningstjänst ska fungera 
och bussen ska ta sig fram.

En viktig fråga för oss är likvärdig 
och en nära vård. Akut sjukvård i 
glesbygd kräver att alla som finns 
lokalt ska kunna hjälpa till.



1.    _____________________________________

Centerpartiets kandidatlista kommunalvalet 2022

1. Joakim Risberg, Risträsk
2. Mattias Ihrström, Storgranberg
3. Annika Andersson, Vilhelmina
4. Monika Gebart, Vilhelmina
5. Michael Haglund, Nästansjö
6. Marita Stinnerbom, Storbacken
7. Else Westerlund, Klimpfjäll
8. Liselotte Hermansson, Stornäs
9. Sanna Lindström, Vilhelmina
10. Sara Eriksson, Vilhelmina
11. Lars Sjölin, Vilhelmina
12. Veronica Rossi, Klimpfjäll
13. Maria Kristoffersson, Vilhelmina
14. Ingrid Ericsson, Lövliden
15. Stellan Ericsson, Lövliden

Lär känna oss lite bättre!  
På vår youtubekanal finns filmade intervjuer

Besök kanalen på: www.youtube.com skriv: Centerpartiet 
Vilhelmina i sökrutan så hittar du oss, eller scanna koden 
med din telefon så kommer du direkt till intervjuerna.

Centerknåpet 2022. Var med och vinn!

Kan du klura ut svaren? Skicka in dem till oss så är du med 
och tävlar om presentkort från lokala företag. Vi drar tre 
vinnare bland de rätta svaren 10 september. Vinnare med-
delas till vinnande e-postadresser och via vår facebooksida:  
facebook.com/ICVilhelmina

Gissa rätt schlagerlåtar och vinn ett presentkort
Räkna ut låtens titel genom att tolka emojisarna.  
Alla låtar är svenska schlagerlåtar. Maila in rätt svar till: 
info@centerpartietvilhelmina.se  

2.    _____________________________________

3.    _____________________________________

4.    _____________________________________

5.    _____________________________________

6.    _____________________________________

7.    _____________________________________

Tänk också på att du har möjligheten att välja en 
riksdagskandidat från Västerbotten och en regionskandidat från 
Vilhelmina. Vi skickar gärna valsedlar. Hör av dig till: 070 - 371 49 09 eller 
maila: info@centerpartietvilhelmina.se

Scanna koden så kommer du 
direkt till vår youtubekanal 
   



Kommunalrådskandidaten 
med en grön framtidsvision

Joakim Risberg vill se Vilhelmina 
i en ledande roll för grön 
omställning. 
 
Om kommunvalet går Centerpartiets 
väg blir vindkraftentreprenören Joa-
kim Risberg Vilhelminas nya kommu-
nalråd i höst. Med 25 års erfarenhet 
som politisk aktiv och sitt nytän-
kande är Risberg redo att bana väg 
för en ny era för Vilhelmina, där han 
ser kommunen som en ekonomiskt 
stabil aktör med en framträdande roll 
i den gröna omställning som väntar 
Sverige. 

- Viktigast är så klart att skapa en 
stabil ekonomisk grund, då kan vi 
göra den här typen av långsiktiga 
satsningar framöver, säger han.

54-årige Joakim Risberg från Risträsk 
har alltid haft Centerpartiets värde-
ringar som ideologisk hemvist. Redan 
som barn imponerades och inspire-
rades han av Torbjörn Fälldins norr-
ländska eftertänksamhet och lugn. 
Så småningom förde Risbergs stora 
intresse för glesbygdsfrågor, ägan-
derätt och företagande in honom i 
partipolitiken på 1990-talet.

Sedan 2019 har Joakim Risberg 
suttit med i Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
och tycker det har varit särskilt 
givande att ha påverkat genom att 
fatta beslut som verkställs, vilket
var välkommet med tanke på Center-
partiets historiska roll som opposi-
tionsparti i Vilhelmina kommun. Han 
är också nöjd med att samarbetet 
med den traditionella motståndaren 
Socialdemokraterna varit 

förhållandevis smärtfri, ett samarbe-
te som inleddes för att skapa en ny 
majoritet i kommunfullmäktige efter 
att den centerledda koalitionen med 
Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Feministiskt Initiativ och Politiskt 
Alternativ sprack under mandatperi-
odens första halva.

- En stabil majoritet är det som 
behövs för att göra de svåra och 
obekväma beslut som måste tas för 
att få ordning på ekonomin. Det är 
ingen hemlighet att vi har en oerhört 
ansträngd ekonomisk situation och 
vi måste vara försiktiga med våra 
medel, säger Joakim Risberg.

Risberg understryker att han ser en 
utveckling som går åt rätt håll. Detta 
beror bland annat på att ekonomiska 
beslut har fattats med prislapps-
modellen som grund. Han ser också 
stora möjligheter i vindkraften.

- Vad våra grannar i Åsele har gjort är 
ett utmärkt exempel på att ta tillvara 
på möjligheten med vindkraft. Deras 
befolkningsstatistik har börjat plana 
ut för att till och med öka sista åren. 
Det tror jag är för att de har sett 
möjligheterna med den här etable-
ringen. Parken som jag jobbar med 
för tillfället investeras det 5 miljarder 
kronor i – nära oss – och det är klart 
att vi ska ta vara på det. Det kommer 
ge positiva spin-off-effekter, inte 
minst för att det kommer skapa jobb. 
Vi har alla möjligheter att förverkliga 
detta, så mycket av min politiska 
gärning framöver kommer handla om 
att driva på denna utveckling, säger 
Joakim Risberg.

En längre intervju finns på cen-
terpartietvilhelmina.se scanna 
koden för direkt länk    
   

Foto: Hannele Bång

Läraren som brinner för rättvisa 
villkor för glesbygdsbor

För Mattias Ihrström är Center-
partiet det bästa alternativet för 
liberal politik.

Mattias Ihrström, nr 2 på Centerpar-
tiets lista till kommunvalet i Vilhel-
mina, har två mandatperioder som 
centerpartistisk ledamot i Kommun-
styrelsen bakom sig. Nu gör han sig 
redo för att sitta med där beslut tas 
även under nästa mandatperiod.

Mattias Ihrström har jobbat som 
lärare och varit fackligt engagerad i 
Lärarförbundet i över 20 år. Men ef-
tersom policyn har varit att inte sitta 
i en nämnd där man är yrkesverksam 
inom kommunen har därför en plats 
i utbildningsnämnden aldrig varit ak-
tuell. Nu när han sedan två år tillbaka 
jobbar i grannkommunen Dorotea 
är det hindret borta, och Ihrström 
är definitivt öppen för en plats i det 
nya utskott som ersätter den gamla 
utbildningsnämnden.

- Jag tror definitivt jag kan bidra, 
genom min yrkeslivserfarenhet och 
engagemang i förbundet har jag bra 
koll på utbildningsområdet, om vilka 
frågor som är viktiga för lärare och 
elever, säger Mattias Ihrström.

- Jag har alltid haft liberala grundvär-
deringar ända sedan tonåren, sedan 
har det sakta men säkert blivit så att 
man har lutat sig alltmer åt Center-
partiet. På riksplanet står de upp 
bra för liberala värderingar om lika 
rättigheter för alla och att alla ska få 
vara precis som de är, berättar han.

På det lokala planet brinner Mattias 
Ihrström för en mer rättvis service-
fördelning mellan glesbebyggda och 
tätbebyggda områden. En hjärtefråga

är att skapa en bra infrastruktur för 
bredband, något som han själv som 
boende på enskild gård vid en en-
skild väg vet är viktigt för de som bor 
i kommunens utkanter.

- Bredbandsinfrastrukturen är defi-
nitivt en fråga där vi inte har kommit 
hela vägen fram, säger han.

Ihrström påpekar också att rättvisa 
villkor inte heller behöva betyda 
större utgifter.

- Vi som bor efter en enskild väg, 
som har en gul skylt, har bara 
14-dagarshämtning av sopor på 
sommaren och månadshämtning 
på vintern. Men vi producerar inte 
mindre sopor än de som bor centralt. 
Om vi som bor vid en gul skylt bara 
behöver soptömning en gång i mån-
aden, så borde det väl vara likadant 
för de som bor vid en blå skylt? Där 
skulle man kunna spara in hälften på 
soptömningen, exemplifierar han.
 
- Sedan kan vi förstås inte förvänta 
oss exakt samma service som i tätor-
ten, men i alla fall i den utsträckning 
som är både rimligt och möjligt. Ett 
rättvisetänk är den viktigaste grund-
synen att ha när man ska fatta beslut 
som politiker, säger Mattias Ihrström.

En längre intervju finns på 
centerpartietvilhelmina.se    

Foto: Christopher Butler



5 snabba frågor till Kommun-
fullmäktiges ordförande 
Marita Stinnerbom

Hur har du trivts med uppdraget som 
kommunfullmäktiges ordförande 
under den senaste mandatperioden?
- Jag har trivts med uppdraget att 
få representera Vilhelmina kommun. 
Att planera och genomföra fullmäk-
tiges möten så att alla ledamöter 
känner att de blir respekterade och 
få föra sin talan. 
 
Vilken nytta har dina erfarenheter 
som ledamot i Sametinget haft för 
din roll som fullmäktigeordförande?
- Erfarenheten från Sametinget är 
viktig för hur möten genomförs men 
viktigast är kommunallagen som styr 
hur fullmäktige ska ledas. 
 
Hur önskar du fortsätta ditt politiska 
engagemang under nästa mandat-
period?
- Ett engagemang i politiken är 
viktigt för att röster ska höras. Jag 
önskar fortsätta påverka politiken på 
ett demokratiskt sätt. Förtroende-
mannaberedningen var ett stort och 
viktigt arbete för att styra arbetet 
under nästkommande period. 

Du har ett stort engagemang i 
frågor som rör glesbygd och samers 
rättigheter. Vilka frågor inom dessa 
områden anser du vara viktiga att 
prioritera framöver?
- I kommunen är det viktigt att alla 
näringar får utvecklas med respekt 
för varandra och att vi tillsammans 
kan skapa en framtidsutveckling i 
båda dalgångarna utan att någon 
får stå tillbaka. Rennäringen är en 
viktig för kommunen och genererar 
arbetstillfällen inom flera branscher.

Slutligen, oavsett utgång, vad är 
den viktigaste politiska frågan för de 

styrande i Vilhelmina att ta tag i efter 
valet i september?
Utmaningen är fortfarande att få 
ekonomin i balans och att vi ska 
fortsatt kunna bo och få ta del av 
service i alla delar av kommunen.

nödvändiga beslut hon varit med att 
verkställa har banat väg för hennes 
efterträdare att ta över en kommun 
med ett bättre ekonomiskt utgångs-
läge än när hon tillträdde 2018.

Efter att ha varit partiets förstaval på 
listan till kommunfullmäktige i de tre 
senaste valen har Annika Andersson 
bett kamraterna inom centern att 
få ”bli petad” till en tredjeplats inför 
höstens val. Men det beror inte på 
att kritiken är för hård, att hon har 
tröttnat på politiken eller att förtro-
endet hos partikollegorna brustit. 
Det handlar om att få mer tid över till 
familjen och för att kunna arbeta mer 
handfast med sakfrågor. 

- Jag räknar med att vara kvar i full-
mäktige nästa mandatperiod, och är 
inte främmande för att vara delaktig 
i både utskott och styrelsen, säger 
Annika Andersson.
  
När hon tillträdde som kommunal-
råd hade kommunen ett underskott 
på 39 miljoner kronor. Sedan ledde 
oenigheter inom koalitionen med 
Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Feministiskt Initiativ och Politiskt 
Alternativ till successiva avhopp 
och en sprucken majoritet i full-
mäktige. Många lyfte på ögonbrynen 
när Centerpartiet därefter bjöd in 
trätobrodern Socialdemokraterna för 
att skapa en ny majoritet halvvägs in 
i mandatperioden.  

- Det är tråkigt att förknippas med 
en sprucken koalition och nedlagda 
skolor, vilket är inget som någon av 
oss önskade skulle ske. Är det att ta 
ansvar att avveckla och nedmontera? 
Ja, i det här fallet är det tyvärr så. 
Vi har en krympande befolkning och 
allt färre skatteintäkter. Vi är 6500 
invånare i en kommun som är dimen-
sionerad för 9000 invånare, förklarar 
Annika Andersson.

Men det finns mycket annat under 
sin tid som kommunalråd som
Annika Andersson ser tillbaka på 
med stolthet.

- Om jag ska plocka några guldkorn 
tycker jag att vi fått till många bra 
samarbetsformer med andra kom-
muner i många ganska viktiga frågor. 
Södra Lapplandsgymnasieförbund är 
en sådan form, en gemensam växel-
funktion en annan. Jag hoppas också 
att kommunerna i framtiden har en 
gemensam löneadministration, det 
är onödigt dyrt att de sitter med 
varsin, säger hon.

Annika Andersson ser även med 
glädje på en annan utveckling som 
skett under hennes tid vid rodret, 
och det är en ökad satsning inom 
kommunen på ungas psykiska hälsa. 
Hon varordförande för en bered-
ning som utsåg riskområden och 
arbetsmål. Utifrån den skapades en 
arbetsgrupp och styrgrupp som leds 
av en folkhälsosamordnare. 

- Med tanke på vår krympande 
ekonomi har vi gjort stora och goda 
insatser på det området. Det ska bli 
ett jättespännande projekt att följa, 
som redan går bra och där är det 
bara att fortsätta på den inslagna 
vägen. Som kommunalråd jobbar 
jag med regionala utvecklingsfrågor, 
inte sjukvård och hälsa. Men där har 
vi utmärkt draghjälp av våra kollegor 
i Centerpartiet Västerbotten, som 
driver på viktiga frågor om psykisk 
hälsa, kollektivtrafik, vatten och vind-
kraft, besöksnäring och att i största 
allmänhet skapa förutsättningar 
för den service som kommer skapa 
trygghet hos Vilhelminas invånare.

En längre intervju finns på 
centerpartietvilhelmina.se

scanna koden för direkt länk    

Kommunalrådet som vågade ta 
ansvar

Annika Andersson menar att 
anpassning kommer göra 
Vilhelmina gott i framtiden.

Efter att ha varit Centerpartiet i 
Vilhelminas tyngsta namn och mest 
aktiva politiker under hela 2010-talet 
har kommunalrådet Annika Anders-
son bestämt sig för att ta ett steg 
tillbaka. Lågan för att arbeta politiskt 
brinner dock fortsatt stark – och An-
dersson tror att de smärtsamma men 

Foto: Hannele Bång



Centerprofilen som är en av 
Västerbottens starkaste röster 
för inlandet

Maria Kristoffersson tror på digi-
talisering och lokalt självbestäm-
mande för en rättvis vård

För Maria Kristoffersson är den främ-
sta politiska drivkraften att skapa en 
vård som är rättvis i hela länet. Då 
lagstiftningen säger att alla har rätt 
till en jämlik vård, är det ett demo-
kratiskt problem när det inte funge-
rar så. I egenskap av regionpolitiker 
ska Maria Kristoffersson fortsätta 
jobba för att åtgärda snedfördelning-
en av resurser.

- Centerpartiet i Västerbotten går 
till val med att göra stora satsningar 
på att göra förlossningsvården inom 
regionen till landets bästa. Det är 
där man lägger grund för övrig vård, 
säger Maria Kristoffersson. 

- Har vi en bra förlossningsvård har 
vi också en bra kirurgi och god trivsel 
på arbetsplatsen, trygghet skapas för 
barn och föräldrar när det finns ett 
närliggande BB. Det är prio nummer 
ett. Därefter kommer barn och ungas 
psykiska hälsa. Nummer tre i priori-
tetsordningen är att jobba förebyg-
gande med folkhälsan, berättar hon 
och fortsätter: 

- När det gäller specialiserad 
sjukvård håller vi hög kvalitet inom 
Västerbotten, det är inom den nära 
vården vi fallerar. Där saknar vi läka-
re, sjuksköterskor och barnmorskor. 
Det måste funka!

Under de sista åren har den nära vår-
den varit stora frågor för inlandsbor-
na. Ambulanser tas bort, tandläkare 
försvinner och i Dorotea 

ockuperades sjukstugan i protest
när akutplatser skulle läggas ner där. 
Maria Kristoffersson menar att 
sådana åtgärder skapar känslor av 
otrygghet hos inlandsborna, att man 
upplever att man inte har samma 
rättigheter till vården och oroar sig 
över att avdelningar eller hela vårdin-
rättningar ska stänga ner. Som när 
akuten i Vilhelmina måste stängas 
på nätterna hela sommaren på grund 
av resurs- och personalbrist. En stor 
orsak till att utvecklingen har gått åt 
detta håll är att regionpolitiken präg-
las i för hög grad av centralism.

- Regionen har styrts av Socialde-
mokraterna med stödpartier sedan 
landstinget startade, det har aldrig 
varit något annat styre. Ett socialis-
tiskt styre har ju centralism som bas, 
så det är då inte konstigt att det är 
Umeå och Skellefteå som får största 
fokus, säger Maria Kristoffersson.

- Det är svårt när människor inte vill 
ta in fler perspektiv utan håller sig 
benhårt fast vid sin åsikt. Poängen 
med att ha olika partier som utgår 
från olika värderingar är ju just för 
att bryta och bända frågor för att 
ta in många olika perspektiv för att 
komma fram till det bästa beslutet,
säger Maria Kristoffersson. 
Maria Kristoffersson (C)  
kandidat region och riksdagsval

En längre intervju finns på centerpartietvilhelmina.se  Scanna koden. 

Foto: Lena Lee

www.centerpartietvilhelmina.se



BLI MEDLEM HÄR:

I podden Med rak rygg genom Väster-
botten diskuterar Maria Kristoffers-
son, inlandsbo, samhällsaktivist och 
politiker, ämnen som 
berör glesbygden och 
Västerbottens 
inland med olika 
gäster från länet.

www.centerpartietvilhelmina.se

Scanna koden så kommer du 
direkt till vår youtubekanal 
   

Mer från CENTERPARTIET
Längre intervjuer hittar du på www.centerpartietvilhelmina.se
Besök kanalen på: www.youtube.com skriv: Centerpartiet 
Vilhelmina i sökrutan så hittar du filmade intervjuer i kortformat.

PODDAR

www.rakrygggenomvasterbotten.se

Centerpartiet Politik heter den nya 
podcasten, som programleds av 
Warda Fatih, i dag regionpolitiker för 
Centerpartiet i Skåne och tidigare 
vice ordförande för Centerstudenter.
Finns där poddar finns.

www.centerpartiet.se


