
Kommunnytt
Oerhört oberoende socialistisk | Nr 3, 2020 | vaxjo.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet i Växjö kommun presenterar:

Vad hände i kommunfullmäktige 19/5? 

Medborgarförslag om en 
fritidsgård i Växjö centrum
Sex elever i årskurs 7 på Elin Wägners 
skola hade lämnat in ett medborgarförslag, 
”Vi vill ha en fritidsgård i Växjö”. Eleverna 
menar att de har vänner som bor i centrum 
och att de själva brukar vara i stan. 

De saknar en mötesplats i centrum där de 
kan vistas efter skoltid, som det är nu hän-
visas de till Espresso House eller Condecco 
men i längden är det inte hållbart eftersom 
det blir för kostsamt. Eleverna menar att 
BG (Bergendahlska gården) har för få tider 
som är tillgängliga för de i årskurs 7. 

Det är verkligen glädjande att våra unga 
medborgare utnyttjar sina demokratiska 
rättigheter genom att lämna in medborgar-
förslag. Denna gång gav det också resultat, 
BG har utökat sina öppettider! 

Förnyad styrning 
av hemtjänsten 
Bort med detalj- och 
minutstyrningen av 
hemtjänsten! In med 
tillitsstyrning, där 
personal i små grupper 
planerar arbetet till-
sammans med vård-
tagare och anhöriga. 

Goda exempel finns runtom i landet. 

Pandemin vi är mitt upp i har visat hur 
sårbar nuvarande styrning är: Alltför många 
personal runt en vård-/omsorgstagare, 
alltför många timanställda i relation till 
fastanställda, alltför höga sjuktal, stress 
och press och jakt på minuter. Det är ingen 
naturlag att det ska vara så. 

Carin Högstedt (V) pläderade för sin motion 
om tillitsstyrning av hemtjänsten, enligt 

henne ett modernare 
sätt att arbeta med 
tillit till kompetens 
och erfarenhet hos 
personalen.   

Motionen fick starkt 
stöd av Marie-Louise 
Gustavsson (S), 

övriga partier yrkade avslag. Omsorgsnämn-
dens ordförande Ulf Hedin (M) menade att 
kommunen redan infört en ny styrmodell 
där individens behov står i centrum.  

- Om det vore så skulle det inte nyligen 
beslutats om regler för begränsning av antal 
duschar en vårdtagare har rätt till per vecka. 
Det är typisk detaljstyrning, invände Carin. 

36 röster mot tillitsstyrning, 24 för.  



“

Är kärnuppdraget 
att vara delägare 
i en flygplats som 
går med förlust? 

Medborgarförslag 
om fritidsbank
En medborgare hade kommit in med ett 
medborgarförslag om att Växjö kommun 
ska inrätta en fritidsbank. En fritidsbank är 
som ett bibliotek för sport- och frilufts-
utrustning där man kan låna utrustning om 
man vill prova på en sport eller aktivitet. 
Man kan även lämna in utrustning som man 
inte längre använder eller har vuxit ur så att 
den kommer andra till glädje. Fritidsbanker 
har införts i många kommuner i Sverige och 
blivit en stor succé. Lokala exempel finns i 
Ljungby och Tingsryd.

Majoriteten ville absolut inte se en kom-
munalt driven fritidsbank medan 
Socialdemokraterna ville utreda hur verk-
samheten kan bedrivas och V som enda 
parti yrkade bifall. Vänsterpartiet har i flera 
år varit pådrivande i att skapa en fritidsbank 
i Växjö kommun.

Ett av majoritetens återkommande argu-
ment i debatten var att det inte är ett kom-
munalt kärnuppdrag. 

- Men vad är då det kommunala kärn-
uppdraget, frågade sig Johnny Werlöv (V). 
Är kärnuppdraget att vara delägare i en 
flygplats som går med förlust? Ja, kan-
ske. Om det är det medborgarna vill att 

kommunen ska syssla med och finansiera. 
Likaså kan fritidsbank vara ett kommunalt 
kärnuppdrag om det är vad medborgarna 
vill. Bifall till medborgarförslaget, yrkade 
Johnny.

Interpellationsdebatt om 
gymnasiesärskolan
Tomas Thornell (S) hade ställt en interpel-
lation till utbildningsnämndens ordförande 
Pernilla Tornéus (M) om gymnasiesär-
skolans lokaler. I en äldre del av Kungsmads-
skolan är särskolan inhyst och lokalerna 
lämnar enligt interpellanten visst övrigt att 
önska, något som Björn Kleinhenz (V) 
skriver under på. 

- Lokalerna är slitna och trånga, om de 
prognoser som pekar på att ett större antal 
platser behövs på gymnasiesärskolan redan 
från nästa år stämmer är det verkligen dags 
att göra något. Elever i permobil har inte 
tillgång till vissa våningsplan och slöjdsalar 
görs mindre för att ge plats åt ytterligare 
undervisningsrum, det trollas redan med 
knäna och något behöver göras, sa Björn. 

Tornéus hävdade att lokalerna är ända-
målsenliga och tar upp att utbildningsför-
valtningen fått i uppdrag att se över 
lokalerna, något vi hoppas kan leda till en 
välbehövlig förbättring inom kort. 
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Utdragen process kring 
ny gymnasieutbildning
En motion från Socialdemokraterna 
behandlades där motionärerna yrkar på att ett 
gymnasieprogram för elever med neuro-
psykiatriska diagnoser ska skapas. En 
onödigt långdragen beredning av ärendet 
gör att det nu dröjer innan vi får ett sådant 
program i Växjö kommun. 

Synd tycker vi i Vänsterpartiet som anser 
att det hade varit genomförbart att ha ett 
program färdigt till höstterminen och som 
självklart yrkade bifall till motionen. 

Delade meningar om feriejobb 
och betygkrav
Anna Bertland (V) och Carin Högstedt 
(V) hade lämnat in en motion om att ta bort 
de krav som begränsar andelen unga som 
får sommarjobb. Sen förra året ställs krav 
på godkända betyg i ett antal ämnen eller 
sommarskola för att bli aktuell för 
kommunens feriepraktik. Vänsterpartiet 
menar att alla ungdomar ska få en chans till 
jobb, även de utan betyg och de som behöver 
en paus från skolan.

- Tack för att motionen och att vi får mö-
jlighet att ännu en gång prata om hur viktigt 
det är med gymnasieexamen för att få arbete, 
sa Oliver Rosengren (M).

- Vi delar åsikten att gymnasieexamen är 
viktigt. Däremot anser vi inte att godkända 
terminsbetyg under gymnasiet ska vara en 
förutsättning för att få sommarjobb, svarade 
Maria Garmer (V). Kommunala sommar-
jobb ska erbjudas alla som vill. Alternativet 
för de elever som inte nått målen är att 
delta i sommarskola, men för elever som är 

skoltrötta eller av andra anledningar behöver 
en paus från skolan för att bygga självförtro-
ende eller få arbetslivserfarenhet tror inte vi 
att sommarskola som krav är rätt väg att gå 
svarade Maria.

- Att komma 
hemifrån och kän-
na sig behövd på 
en arbetsplats kan 
vara extra viktigt 
nu under Corona. 
Många unga har 
inte träffat vuxna 
utanför familjen 
på ett tag fortsatte 
Maria.

- Vi ska inte ge upp på någon och därför 
måste vi ställa krav. Efter avslutad sommar-
skola så får man ett sommarjobb. Vi har 
sommarjobbsgaranti i kommunen, det låter 
som att vi förvägrar ungdomar jobb när man 
läser Vänsterpartiets motion, sa Oliver.

Du säger att vi inte ska ge upp på någon 
Oliver, men vad tycker du vi ska göra med 
ungdomar som är hemmasittare eller kanske 
har det svårt hemma? Som kanske blir 
mobbade därför och mår dåligt och inte 
klarar av skolmiljön just nu. För dem skulle 
kanske ett jobb kunna bygga det själv-
förtroende som behövs för fortsatta studier, 
replikerade Maria.

- För de ungdomarna har vi andra insatser 
inom socialtjänsten och elevhälsan, svarade 
Oliver. 

- Du vet att det finns ett stort mörkertal och 
att inte alla upptäcks via socialtjänsten, jag 
håller inte med dig avslutade Maria.



Mina (V)änner
Vilka är det egentligen som sitter i nämnder och styrelser för Vänsterpartiet 
Växjö? Under några nummer presenterar vi dem på sista sidan av Kommunnytt.
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Namn: Håkan Frizén
Bor: Hovshaga
Uppdrag: Ersättare kommunfullmäktige, 
ledamot kultur- och fritidsnämnden, ersättare 
VÖFAB
Gör: Renoverar hustru Karins föräldrahem i 
Skillinge, spelar tennis, upplever kultur och idrott 
- helst live, reser, går/cyklar hellre än kör bil.
Favoritmat: Klassisk husmanskost plus hustru 
Karins kålgryta.
Favoritmusik: Bob Dylan, Cohen, Afzelius/
Wiehe, sydstatsblues
Favoritförfattare: Peter Robinson
Favoritföreningar:  Växjö DFF, Öster, 
Hammarby, Palladium, Växjö Bogemenskap
TV-serie: Just nu avsnitten om Hasse&Tage.
Utan detta klarar jag mig inte: Hustru Karin, 
våra 2 söner och våra 4 barnbarn.
Dold talang: Spelat remi mot dåvarande svenske 
mästaren Ulf Andersson i ett simultan-
schackparti på stadsbiblioteket sent 80-tal.
Viktigt att driva politiskt framöver: Mer fri 
tid åt medborgarna, utveckla Ringsberg till ett 
kulturens ”Arenastad”, stoppa utförsäljningen 
av vår gemensamt ägda offentliga sektor, för-
svara tillkämpad arbetsrätt och arbetsvillkor.
Gör helst på ledig tid: Läser, spelar gitarr, 
går/cyklar, umgås med vänner, lagar god mat.

Namn: Maria Garmer
Ålder: 39 år
Bor: Viås by norr om Braås 
Gör: Politiker och socionom-
student
Husdjur: Katterna Bill, Gull, 
Klumpen och Selma. Hästen Vera 
och kaninerna Pepsi och Rutan.
Favoritmat: Vegetariskt från 
södra Europa och mellanöstern.
Favoritserier: Just nu: Normala 
människor, Stranger Things och 
I’m Not Okey With This.

Favoritartister: Just idag! Cat Power, Lana Del 
Ray, Broder Daniel, Belle & Sebastian, Bonnie 
Prince Billy, Kurt Vile, Daniel Johnston, Mag-
netic fields, Roy Orbison och Yo La Tengo.
Favoritförfattare: Just nu: Joan Didion, Sara 
Stridsberg, Linda Knausgård, och den andre 
Knausgård.
Gör helst en ledig dag: Är i naturen med 
familjen, pysslar med hästarna, lyssnar på 
musik, sover en snutt och avslutar med lite 
bubbel tillsammans med vänner.
Utan detta klarar jag mig inte: Mina barn!
Förtroendeuppdrag: Kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, hållbarhetsutskottet och VKAB.
Viktig fråga för mig att driva: Att alla barn 
och unga får samma chans, säkerställa att skolan 
kan uppfylla det kompensatoriska uppdraget. 
Resurser till skola, socialtjänst och omsorg. Att 
personalen får vad de behöver för att göra ett 
bra jobb. Hållbarhetsfrågor - miljö och socialt.
Just nu tänker jag mycket på: Framtiden för 
mina barn och hur vi ska lyckas ställa om till 
ett hållbart, jämlikt och jämställt samhälle för 
deras skull. På hur barn har det som drabbas i 
isoleringen som kommer med Corona.
I Växjö kommun behövs vänsterpolitik för 
att: Trycka på och vrida politiken åt vänster. 
Uppmärksamma orättvisor och lägga förslag som 
motverkar dem samt göra kommunen mer jämlik.


