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Familjefrid - årets arbetsplats 
Familjefrid Kronoberg tilldelas 
priset som årets arbetsplats i Växjö 
kommun. De arbetar mot våld i nära 
relationer i hela länet. Målgrupper är 
våldsutsatta, våldsutövare och barn 
som upplevt eller utsatts för våld 
inom familjen. Ett stort grattis till 
hela personalgruppen!

Okontant i fullmäktige
– Många äldre medborgare, nyan-
lända och turister vittnar ofta om 
svårigheter som uppstår när fler 
och fler kommunala instanser 
övergår till kontantlös betalning, sa   

Håkan Frizén (V), när 
han inledde debatten 
om Vänsterpartiets 
motion att kommunen 
även fortsättningsvis 
ska erbjuda möjlighet 
att betala kontant. 

– Närmare en miljon svenskar är inte 
digitaliserade idag, argumenterade 
Håkan vidare. Den moderatledda al-
liansen motsatte sig dock förslaget 
om en övergripande kommunal pol-
icy och överlåter nu till alla berörda 
kommunala arbetsplatser att själ-
va ta ställning. Beklagligt, tyckte 
Håkan. 
– Om jag i morgon vill anlita Bil-
jettcentrum och betala kontant så 
får jag alltså ingen biljett!! Så kan vi 
ju inte ha det, avslutade Håkan. 

Hållbart arbetsliv
Carin Högstedts (V) tal under all-

mänpolitiska debat-
ten: Det brukar sägas 
att i Växjö kommun är 
partierna eniga och 
det ger framgång. Det 
är delvis sant men den 
gångna mandatperi-

oden finns det ett antal ärenden där 
åsikterna verkligen har skurit sig. 
Det gäller försäljningen av 2 000 
hyresrätter, de med hyresnivåer 
som folk med vanliga löner och pen-

sioner kunde efterfråga. Det gäller 
också Trafikplats Fagrabäck, en 
betongkoloss som uppmuntrar biI-
ismen, tvärt emot alla miljöprogram. 

Nya kommunhuset – vi sa direkt nej 
och ville byg-
ga bostäder 
ovanpå sta-
tionen och 
fortsätta an-
vända nuva-
rande kom-

munhus. Även matorganisationen 
med centralisering och 
nerläggning av tillagningskök var vi 
motståndare till. 
I vår kommunala grupp ägnar vi my-
cket tid och kraft åt att träffa fören-
ingar, besöka företag, informera om 
vad som händer i kommunpolitiken. 
Under våren har vi ägnat heldagar 
åt sådana möten i kommunens alla 
hörn. Nu träffar vi folk vid valstugan 
och lyssnar på berättelser. Om för-
skolor utan förskollärare. Om skolor 
och klasser som saknar behöriga 
lärare. Om hemtjänstgrupper som 
drabbas av sjukdom och har svårt 
att fullgöra sitt arbete. Om stress-
relaterade sjukdomar hos personal 
inom skola, vård och omsorg, oftast 
kvinnodominerade jobb. Om stora 
svårigheter att rekrytera. Om me-
darbetare som slutar, utmattade 
och frustrerade. En ond spiral neråt. 

– Växjö kommun har ansvar för 
7000 anställda. Det är svårt att hitta 
något viktigare kommande mandat-
period än en arbetsmiljö som är in-
kluderande, stressfri, ger inflytande, 
tillåter kompetensutveckling med 
goda villkor, skapar intresse hos nya 
medarbetare och kan ge den grund 
som gör att barn, unga, vård- och 
omsorgstagare blir sedda, hörda 
och förstådda. Bra arbetsmiljö ger  
bättre resultat i skolan och bättre 
omsorg i vård, hemtjänst och sär-
skilda boenden, fortsatte Carin.

Vi i Vänster-
partiet har 
svårt att tän-
ka oss bät-
tre reklam 
för Växjö 
kommun än 
ett gott ar-

betsmiljörykte. Så här vill vi att det 
ska gå till!
1. Avskaffa delade turer. Det är inte 
ett värdigt arbetsliv 2018. 
2. Kommunen ska ha en generös 
policy för kompetensutveckling, 
studier och forskning i alla berörda 
jobb. Läraryrket är särskilt viktigt. 
Behöriga lärare som är trygga i sin 
pedagogik gör eleverna trygga. 
3. Testa sextimmarsdag på ett par 
arbetsplatser inom omsorgen. Gär-
na med forskare som kan dokumen-
tera effekterna för både personal 
och vårdtagare. 
4. Matlagning i hemmet inom något 
hemtjänstområde. Vad händer när 
måltiden blir en glädjestund istället 
för en matlåda i ensamhet? 
5. Kommunen ska vara positiv till 
intraprenader, det vill säga när per-
sonalen på en arbetsplats vill styra 
jobbet mer självständigt.

Medborgarbudget
– Nu ska vi öka medborgarnas in-
flytande genom medborgarbud-
get, inledde Carin Högstedt (V) 
debatt om ett nytt V-förslag, som 
ledamöterna inte verkade ha någon 
som helst kunskap om och avslog 
med ett goddag yxskaft.
Medborgarbudget finns i alla världs-
delar, ett 40-tal kommuner i Sverige 
ägnar sig åt det. Bland andra Uppsa-
la som utvecklar sin landsbygd med 
hjälp av medborgarna. Metoden in-
nebär enkelt beskrivet att en del av 
kommunens budget viks för med-
borgarna att bestämma om, ofta till 
någon investering eller ett visst om-
råde i kommunen ifråga. Men i Växjö 
kommun blev det blankt nej.

Utges av Vänsterpartiet, Vattentorget 1, 352 34 Växjö | Ansvarig utgivare Lars Behrenz | Upplaga 13 000 ex | Årgång 39
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RiksdagenRegionen

Växjö kommun

– Sverige ska bli 
världens mest 
jämlika land 
igen! 
Det är dags för 
ett Sverige för 
alla - inte bara 
för de rikaste!

– I mitt Krono-
berg lyssnar vi på 
personalen, pa-
tientföreningarna 
och medborgar-
na! Tillsammans 
bygger vi en vård 
för alla!

– En fungerande 
BUP i offentlig regi! 
Barn och ungas 
hälsa hör inte hem-
ma på en marknad 

– Sex timmars 
arbetsdag gör 
succé på Sveriges 
arbetsplatser - 
nu tar vi striden 
om tiden i Växjö 
kommun!

– Med ett nytt 
styre i Växjö kom-
mun bygger vi ett 
Växjö som är håll-
bart, för klimatet, 
för vår personal och 
för våra medborg-
are.

– Gratis resor för 
pensionärer under 
lågtrafik!

– Jag vill att alla 
barn i Växjö ska ha 
möjlighet att nå 
sin potential. Detta 
oavsett bostads-
adress, ursprung 
eller ekonomiska 
förutsättningar.

– Delade turer 
tillhör forntiden, de 
ska bort!
Rätt till familje-
återförening och 
permanenta uppe-
hållstillstånd

 – Mer fri tid åt 
medborgarna!
Satsa på rid-
sporten och värna 
våra bibliotek!

– Ja till bra hyres-
rätter till rimliga 
hyror - nej till 
marknadshyror!

– Ett Växjö för alla, 
inte bara några få.
Bra bostad till rimlig 
hyra, dit kan vi nå.
Till vinster i välfär-
den säger V nej.
Med V i styret blir 
det mycket bättre 
för dej!

– Satsa mer på 
elevhälsan speci-
ellt med fokus på 
flickors psykiska 
hälsa! 

– Sänk politi-
kerarvodena, 
höj kvaliteten i 
välfärden!

12 Mikael Karlsson
– Stoppa den stor-
skaliga och dyra 
trafiklösningen vid 
Fagrabäcksrondel-
len!

– Ha kvar det gamla 
kommunhuset. De 
700 miljoner kr det 
nya kostar behövs 
för nya skolor och 
förskolor!

11 Dalala AbdelGani


