
Eva-Britt Svens-
son (V) och Carin 
Högstedt (V) 
föreslog i motion 
att kommunen 
– förutom det 
ekonomiska bokslutet – ska 
redovisa socialt bokslut. I 
ett sådant bokslut redovisas 
jämställdhet och mångfald, 
demokrati, tillgänglighet, 
barnperspektiv och miljö. 
Alltså det som vi i vardags-
lag kallar för social hållbar-
het och som ska spegla ett 
hela kommunen-perspektiv. 
– Social hållbarhet  är inte 
minst viktigt i dagens sam-
hälle när det allmänt kallas 
för att vi lever ”i ekonomis-
mens tidevarv”, hävdade 
Eva-Britt Svensson under 
debatten och yrkade bifall 
till motionen. Oliver Ro-
sengren (M) yrkade avslag 
genom att - som vanligt - 
hävda arbetslinjen och ökad 

tillväxt. Det kan dock inte 
anses vara något argument 
för att inte göra ett socialt 
bokslut. Carin Högstedt (V) 
påpekade att ska kommunen 
leva upp till FN:s hållbar-
hetsmål så är just ett socialt 
bokslut ett nödvändigt steg. 
Martin Edberg (S) beskrev 
vikten av redovisning av 
sociala hållbarheten, men 
vid voteringen vann den 
blågröna alliansen och nå-
gon MP-ledamot yttrade sig 
inte överhuvudtaget. 
Knytts kommentar: Är 
inte miljö och social håll-
barhet längre en av MP:s 
hjärtefrågor?
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OKLARA VILLKOR
– Är de uppsatta villkoren 

för försäljningen 
av Växjöbo-
städers drygt 
1900 lägenheter 
uppfyllda av 
tilltänkta köpare, 

frågade Örjan Mossberg 
(V) Växjöbostäders ordfö-
rande Per Schöldberg (C). 
Svaret/ickesvaret blev att 
inget bolag hade avvisat 
kraven. Hur de tilltänkta 
köparna ställer sig fick full-
mäktige inget svar på.
– Kommer köpen att re-
dovisas här i fullmäktige? 
undrade Örjan vidare. 
– Ja, jag har inget emot att 

redovisa allt helt öppet, 
konstaterade Schöldberg.

TÅGHAVERI
– Arbetas det fortfarande i 
kommunen med projektet 
om höghastighetsbanan, 
undrade Eva-Britt Svens-
son (V). 
- Ja, vi vill fortfarande ha 
en östlig sträckning, sa Bo 
Frank (M), men just nu 
verkar hela projektet något 
tveksamt. Det har kapsejsat, 
konstaterade han.
Trots det så betalar kommu-
nen 100 000 kronor i måna-
den till lobbyverksamhet för 
något som spårat ur.

Trygghet för barnen Ledamöternas frågestund
Många föräldrar arbetar 
sena kvällar och nätter. Det 
är nödvändigt för att vi alla 
ska kunna få vård, omsorg, 
el och värme, transporter 
och allt annat dygnet runt. I 
Växjö kommun finns ingen 
möjlighet att få barnomsorg 
nattetid. Den moderatledda 
alliansen tvärvägrar. De 
vill inte ens veta något om 
behov och efterfrågan. Åsa 
Karlsson Björkmarker 
och Malin Lauber, båda 
(S), hade motio-
nerat  om rätten 
och tryggheten 
i att kunna få 
barnomsorg 
dygnet runt. 

Deras argument , som fick 
stöd av Carin Högstedt 
(V), hjälpte föga.
– Ökad hållbarhet och 
jämlikhet sparar kostnader i 
framtiden, sa Åsa.
– Det går att lösa enkelt 
med hjälp av familjedag-
hem, sa Carin.
– Den enda som sa sig vilja 
veta behoven var Marga-
reta Jonsson (C). Hon sit-
ter dock i ansvarig nämnd. 
Där hade V+S nyligen en 
skrivelse om att ta reda på 
behovet av nattomsorg. Den 
fick nej av de blågröna! 
Precis som denna motion 
om trygghet dygnet runt.

– Gör som i Ljungby! Er-
bjud gratis körkortsteori till 
alla gymnasieelever, yrkade 
Örjan Mossberg (V). Kör-
kort har blivit en klassfråga, 
fortsatte Örjan, och hävdade 
att gratis körkortsteori är en  
frihetsreform för ungdomar. 
Det ligger både i den enskil-
des och i samhällets intresse 
att dagens ungdomar blir 
välutbildade.
– Ja, med körkort blir ung-
domar rustade för arbets-
marknaden. I många jobb 

är körkort ett krav, sa Hugo 
Hermansson (S). Dessutom 
kan dessa teoristudier för 
vissa elever vara grunden 
för fortsatta teoristudier i 
andra ämnen.
Margareta Jonsson (C), 
hade många frå-
gor och invänd-
ningar. Men trots 
tydliga svar från 
S och V yrkade 
hon avslag på 
motionen. Och ett blågrönt 
avslag blev det.

Körkort - en klassfråga Socialt bokslut

Årets arbetsplats - Tufvan!
Anställda i kommunkoncer-
nen har fått nominera Årets 
arbetsplats. Pristagare blev 
Café Tufvan, som är en mö-
tesplats med caféverksam-
het. Den drivs som daglig 
verksamhet i omsorgsför-
valtningens regi. Personal 
fanns på plats vid fullmäk-
tige och mottog prischeck 

och blommor. Stort grattis 
till Café Tufvan!



NU FORTSÄTTER ARBETET FÖR EN NY POLITIK I VÄXJÖ 

  

Sommarlov och semestrar är slut. Det var 
en lång och skön sommar, även i Växjö, 
fast solligan i TV säger något annat. Just 
denna dag har jag skådat 20 storskrakar i 
ett fiskedrev i Toftasjön. Igår startade sko-
lorna och jag var på Sandsbro skola 

vid åtta, som rastfadder. Tre ettor startade, fulla av 
förväntan efter ett sommarlov, som kunde ge alla barn 
aktiviteter tack vara Vänsterpartiet. Måtte de ha kvar 
sina förväntningar, drömmar och nyfikenhet när de slu-
tar nian! Det är bland annat det som skolan går ut på. 

Vi i Vänsterpartiet i Växjö kommun kommer att använda 
hösten till många träffar med invånare, med föreningsli-
vet, organisationer och företag. Vi ska bland annat höra 
vilka frågor som olika föreningar och enskilda anser vara 
viktiga för invånarna i vår kommun. Håll utkik efter an-
nonser, affischer, flygblad. Se oss också på Facebook 
och våra förslag/motioner finns på www.vvaxjo.se. 
Välkommen som medlem, www.vansterpartiet.se
Carin Högstedt
Carin.hogstedt@vaxjo.se
Här är ett urval av nya förslag på förbättringar i Växjö 
kommun:

Offensiv markpolitik
Vad betyder egentligen ”hållbar” 
och ”socialt hållbar”? Det är inga 
enkla begrepp. Hållbar utveckling 
brukar definieras som en utveck-
ling som håller över tid ekono-
miskt, socialt och ekologiskt. Det 
vill säga att utvecklingen inte äter 
upp de gemensamma resurserna 
och skapar en underklass, hemlöshet, barnfattigdom.
Tillsammans har S+V i Växjö kommun genom Åsa 
Karlsson Björkmarker och Carin Högstedt lämnat in 
en motion om att Växjö kommun ska ta fram en stra-
tegi, en handlingsplan, för en socialt hållbar kommun 
och gärna göra det med hjälp av forskare. Förebilden 
är Malmö kommun som satsade stort på en rad fors-
kares arbete under två år för att få fram förslag som 
skulle förverkliga Malmö som socialt hållbar. Det 
ledde till 28 mål och 74 åtgärder, som nämnder och 
styrelser har att bedöma, förhålla sig till och besluta 
om. Utvärderingar görs fortlöpande. Den sociala håll-
barheten ska på sikt ge bättre folkhälsa.
Kommer det moderatledda styret i Växjö kommun att 
säga ja till ett systematiskt arbete för social hållbarhet 
och mer jämlikhet mellan människor och grupper? 
Det återstår att se. 
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Feministiskt 
självförsvar

Ung Vänster arrangerar en kurs i 
feministiskt självförsvar 
Tisdag 13 sept. kl 17-21, 
Sigfridssalen, IOGT, Vattentorget 1, Växjö

Alla tjejer/kvinnor är välkomna!

Cykla på Sydostleden
I början på augusti tog två vänsterpartister, Örjan 
Mossberg och Carin Högstedt, cyklarna från Stortor-
get i Växjö till Pensionat Solviken i Ingelstad. Med 
från allmänheten var två kunniga och erfarna cyklister. 
Målet var att se hur den rätt hårt kritiserade delen av 
Sydostledens 27 långa mil tedde sig i verkligheten. 
Cykelturen resulterade i en skrivelse till kommunsty-
relsen och tekniska nämnden om det stora behovet av 
bättre underlag på den delen som är gammal banvall. 
Faktiskt föreslås asfalt med hänvisning till att alla ska 
kunna cykla bekvämt. Det går inte på det underlag som 
erbjuds idag och barnfamiljer med barn i släpkärra lär 
inte göra mer än ett försök. Det är synd anser cyklis-
terna/skribenterna för Sydostleden är en framgång för 
besöksnäring och landsbygdens ut-
veckling. Det kan den bli även i Växjö 
kommun, men det kräver en investe-
ring.

Det finns exempel på att innehavet av kommunal mark 
för långsiktig expansion varit väldigt bra. Köpet av 
Teleborgs gård var ett sådant, Jonsboda (I11:s mark) 
likaså. En växande kommun/stad kommer alltid att 
behöva ny mark. Teleborg blev möjligt och nu är den 
nya stadsdelen Bäckaslöv igångsatt. 
Men vad kommer sedan och hur ser det ut i de övriga 
tätorterna? Vänsterpartiet har motionerat om bättre 
planering för tomter på småorterna (inget svar ännu), 
men även här ska kommunen agera strategiskt. Ör-
jan Mossberg och Elisabeth Risedal har nu lämnat in 
en motion om strategiska långsiktiga investeringar i 
mark, som både kan användas för verksamheter och 
bostäder. Det är klokt, anser de, då 
en expansion annars kan blockeras 
av markägare och hindra byggna-
tion. Det är också ekonomiskt klokt 
i nuvarande läge då överskottet i 
kommunens ekonomi är stort och 
ränteläget lågt. 

En socialt hållbar kommun


