
Alla anställda i Växjö kom-
mun får en minnesgåva 
efter 25 års anställning  
– alla utom de 
inom LSS som 
arbetat i daglig 
verksamhet. Eva-
Britt Svensson 
(V) har föreslagit att även 
de anställda i daglig verk-
samhet behandlas på samma 
sätt. Samma villkor ska 
gälla för alla anställda som 
var och en efter sin förmåga 
bidragit inom kommunens 
verksamhet. Den blågröna 
majoriteten ansåg att försla-
get besvaras med att uppdra 

åt kommunstyrelsens 
samverkansråd att ta fram 
en modell för att årligen 
uppmärksamma personer 
inom daglig verksamhet 
som arbetat i 25 år. Rose-
Marie Holmqvist (S) sa i 
debatten -  med all rätt - att 
det handlar om alla männis-
kors lika värde och att alla 
ska behandlas på samma 
sätt. Den blågröna majorite-
ten tyckte fortfarande att det 
är skillnad på folk och folk 
och omröstningen slutade 
med siffrorna 37 för de 
blågröna och 24 för V och S 
förslag att bifalla motionen.
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– Du säger i Smålands-
posten att ett rekordstort 
antal personer med eko-
nomiskt bistånd fått ordi-
narie anställningar i privat 
näringsliv. Det är ju högst 
sensationellt om det är så, 
konstaterade Carin Hög-
stedt (V). Hur många är 
det? Vilken typ av ”ordi-
narie” anställningar gäller 
det och vad är rekordstort 
jämfört med vad? Frågorna 
ställdes till ordförande för 
Arbete och välfärd Oli-
ver Rosengren (M). Han 
svarade att 55% övergått till 
annan försörjning senaste 
året, att 19,41% gått till 
anställning och att siffrorna 
är jämförda med samma 
tidpunkt för ett år sedan. 
 – Intressant, men vilken 
typ av anställning är det? 
Fast anställning eller något 

annat, frågade Carin och 
lovade återkomma i frågan.
Anton Dackenberg (S) 
och Eva-Britt Svensson 
(V) frågade Bo 
Frank (M) res-
pektive Cheryl 
Jones Fur (MP) 
om de olika 
bilder som framkommit i 
Smålandsposten om att den 
blågröna majoriteten målar 
sina politiska insatser i allt-
för positiva färger. Vilken 
bild gäller? Hur trovärdigt 
blir det? Är det ur demokra-
tisynpunkt rätt av majo-
riteten att använda kom-
munens informationsenhet 
för marknadsföring av egna 
politiken? Frank och Fur 
svarade det helt förväntade 
att samsynen är ”jättebra 
och absolut överensstäm-
mande”. 

Tystnad och försköning

Allas lika värde

Ledamöternas frågor

Bostadsbyggande
Åsa Karlsson Björkmar-
ker (S) hade frågor till Bo 
Frank (M) om målet 3000 
nya bostäder de närmsta 
åren kommer att uppfyllas. 
Svaret var ja.
Knytt noterar att både Per 
Schöldberg (C) och Bo 

Frank lovor-
dade byggan-
de på lands-
bygden. Det 
betyder väl att V-motionen 
om tomter och planer för 
bostäder utanför Växjö 
stad fallit i god jord?

I början på mars publicera-
de Smålandsposten namnen 
på de drygt 30 förskolor/
skolor som har tillagnings-
kök, som kan omvandlas 
till mottagnings- eller 
serveringskök. I samband 
med detta kom det fram att 
personal inte ville uttala sig, 
för de var rädda för repres-
salier. Begreppet tystnads-
kultur började diskuteras. 
Sedan dess har tidningens 
inblicksredaktion också 
beskrivit Växjö kommuns 
pressmeddelanden som en 
lång rad förskönande be-
skrivningar av verkligheten. 
Båda fenomenen ventilera-
des under interpellations-
debatten om tystnadskul-
turen, föranledd av Carin 

Högstedts (V) 
frågor till Per 
Schöldberg 
(C), som är 
ansvarig ordfö-
rande i perso-

nalutskottet.
Schöldbergs tolkning av 

medarbetarenkäten var att 
det inte finns någon tyst-
nadskultur inom måltidsor-
ganisationen och som alla 
andra vill han ha ett arbets-
klimat som är öppet och 
tillåtande. Nu får personalen 
information via månadsbrev 
från chefen.
– Tystnad är aldrig bra. 
Även om det inte finns 
beslut, så är det ingen an-
ledning att inte ha en dialog 
med de berörda. Ju mer 
personalen är informerad ju 
bättre kan de möta föräld-
rarnas och barnens oro och 
frågor. Många har engagerat 
sig upplyste Carin: Igen 
tystnad från Grimmans för-
äldrar och personal. Likaså 
Öjaby förskola, Gullvivan, 
Kalvsvik, Södergården, Pil-
bäcken, Bokelund, Buller-
byn och  Facebookgruppen 
Rädda förskolornas kök. 
Det är många som värnar 
sina tillagningskök!
Knytt: Värt ett skönmålan-
de pressmeddelande?

Språkinlärning
Biblioteken är mötesplats 

för många 
människor med 
olika bakgrund  
och förutsätt-
ningar. Malin 

Lauber (S) har motione-
rat om att underlätta för 
nyanlända att ta del av 
bibliotekens utbud genom 
att tillföra språkresurser. 
Nyanlända som kommit in i 
svenska språket skulle kun-
na erbjudas t ex instegsjobb 

och hjälpa de som inte kom-
mit så långt i sin språkin-
lärning. Men detta föll 
inte i god jord. Motionen 
besvarades med att kultur- 
och fritidsnämnden arbetar 
utifrån gällande mångfalds- 
och personalpolicyer. Inför 
kommande rekryteringar 
kommer särskild hänsyn att 
tas till språkkompetenser. 
Det ena utesluter inte det 
andra tyckte (V) och (S).



Vänsterpartiet gör Växjö bättre!

  

Lands-

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp är vital och på-
verkar politiskt inom alla områden. Här är några av 
våra förslag från april-maj i år. Vi hämtar inspiration 
genom besök på arbetsplatser; privata, offentliga och 
på sociala företag. På senare tid har det blivit många

Socialt bokslut
Hur många är arbetslösa? Hur är tillgängligheten för 
personer med normbrytande funktionsvariationer? Hur 
ser det ut för ungdomarna? Hur går det med HBTQ-
certifiering? Hur är tillgången på service utanför sta-
den? Hur många barn har tillgång till idrott och kultur? 
Barnfattigdomen? Kort sagt: hur ser Växjö kommuns 
sociala tillstånd ut? 
Vänsterpartiet vill att kommunens bokslut också redo-
visar det sociala, inte bara det ekonomiska och i viss 
mån ekologiska som sker idag. Mångfaldsprogrammet 
kan vara en utgångspunkt. Rädda Barnens mätningar 
av barnfattigdomen en annan. Källorna finns men en 
sammanställning är nödvändig för helhetsgrepp mot 
klassklyftor, sexism och segregation.

Flera undersökningar visar att kvinnor anpassar sina 
liv på olika sätt på grund av rädsla för våld. 
Medvetet eller omedvetet utarbetas strate-
gier för att undvika våld: försöka vara osyn-
lig, byta trottoar, ta en omväg, ha nycklarna 
mellan fingrarna, avstå joggingturen, biobe-
söket eller promenaden. På så sätt blir mäns 
våld och trakasserier en del av kvinnors vardag.
Vad kan göras för att öka kvinnors/flickors livsut-
rymme? Vi i Vänsterpartiet föreslår en konkret åtgärd; 
att gymnasieskolan inför psykiskt och fysiskt självför-
svar som tillval. Där lär en sig att värdesätta sig själv, 
använda rösten mot glåpord, sätta gränser med kropps-
språk för att våga och ta sig ur en hotfull situation. 
Det handlar inte om att lära sig slåss utan att kunna 
försvara sig och bli tryggare i livet.

”Det ska alltid finnas byggbara tomter 
för hyres- och äganderätter i alla kom-
mundelscentra och de mindre orterna”. 
Så har fullmäktige i enighet bestämt i 
Landsbygdsprogrammet från 2013. Första 
etappmålet är 500 nya bostäder utanför Växjö stad 
fram till 2020. En förutsättning för att målet ska nås är 
att kommunen är aktiv när det gäller mark, tomter och 
detaljplaner. Vidingehem bygger när det finns efterfrå-
gan, men kommunens planering måste vara förebyg-
gande och alltid ha tomter redo överallt. Om det finns 
50 klara tomter men de är koncentrerade till ett fåtal 
orter är det inte bra planering. Vänsterpartiet aktuali-
serar bättre boendeplanering utanför staden genom en 
motion av Carin Högstedt. 
– Människor vill bo i byar, i 
småsamhällen, mitt i skogen och 
kommunen ska uppmuntra detta. 
Bredband och planer/tomter är 
nödvändigt för landsbygdens 
utveckling.

Psykiskt och fysiskt självförsvar

Ändra beslutsprocessen!
Här är ytterligare en motion. Nu handlar det om demo-
krati och att agera i kommunallagens anda. Det gäller 
de stora fastighetsförsäljningarna som de moderatledda 
styrande i kommunen ägnar sig åt. Till salu är över 
2000 hyresrätter. Nuvarande hyresgäster, köande dito, 
allmänheten över huvud taget vet bara att dessa hem 
är till salu. Inte till vilket pris eller villkor. Kommer 
hyresrätterna att finnas tillgängliga på den kommunala 
bostadsförmedlingen eller ska det skapas kösystem 
vid sidan om? Kommer studentlägenheterna att förbli 
studentlägenheter? Kommer hyresrätterna att förbli 
hyresrätter eller ombildas till bostadsrätter?
S och V anser att det enda rimliga är att köpeavtalen tas 
upp i kommunfullmäktige när de är klara. Att de skrivs 
”under förutsättning av fullmäktiges godkännande”. 
Ett sådant förfarande är helt enligt kommunallagens 
anda, som säger att stora principiella beslut ska till full-
mäktige. Här handlar det om miljard-
affärer. Det är mycket viktigt 
att allmänheten har insyn! Men 
märk väl: Tyvärr avslogs motio-
nen i april av M, C, L, KD och 
MP.

        Cykel som förmån
Det är succé i Jönköping. Nu vill Vänster-
partiet, genom en motion av Örjan Moss-
berg, att hyrcykel ska bli verklighet i Växjö. 
Så här funkar det i Jönköping: Två gånger 
per år kan kommunens tillsvidareanställda 
teckna avtal om förmånscykel. Den anställde 

kan genom bruttolöneavdrag på 100-350 kr per månad 
hyra max två cyklar under en treårsperiod. Därefter kan 
en köpa loss eller lämna tillbaka cy-
keln. Vid premiären bokades nära 1400 
cyklar, varav nästan 60% var elcyklar. 
Succé för hälsan och miljön!
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Carin Högstedt

Eva-Britt Svensson

Örjan Mossberg

besök inom utbildning, där tillagningsköken riske-
rar att bli mottagningskök. Vi har tex besökt Rottne 
fritidsgård, Kalvsviks skola, Skogslekens förskola, 
personalkooperativet Dagishaket, Ringsbergsskolan. 
Vi lyssnar och lär oss.

Landsbygdsutveckling


