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Uppskattningsvis 1,3 miljo-
ner människor i Sverige ger 
vård och omsorg till någon 
närstående, som inte klarar 
sin vardag själv. Ca 140 000 
har gått ner i arbetstid eller 
slutat sitt förvärvsarbete. 
Många anhörigvårdare blir 
själva utmattade och sjuka 
har det visat sig. Anhörigas 
Förbund (AF) har ett mål, 
rätt till ledigt för vård av 
närstående. Det är på väg att 
genomföras tack vare Vän-

sterpartiet på riksplanet. Så 
Vård av anhöriga, VAN-da-
gar, med modell efter vård 
av barn, VAB, kommer att 
bli en möjlighet, något som 
många har glädje av. 

Sensommartankar Vård av närstående
I skrivande 
stund sitter 
jag med åtta 
storlommar 
i blickfång-
et. Det är en 

mäktig upplevelse denna 
varma, sköna sensommar-
dag! Dessutom besök av 
en tam kråka, som går från 
altan till altan i kvarteret 
och äter smulor under träd-
gårdsborden. Vet inte om 
den är skadad på något sätt. 
Den kan både flyga och gå. 
Eller trivs den bättre med 
människor än med andra 
kråkor. 
I september är det inget 

kommunfullmäktige. Det 
är väl ett sparförslag från 
de styrande partierna M, C, 
L, KD och MP. Ärenden 
finns ju det ju gott om. Till 
exempel nytt bostadsför-
sörjningsprogram. Växjö 
kommun mister 10-15 
miljoner när man inte har 
ett uppdaterat program.
Vänsterpartiet tar inte 
ledigt. Vi gör politik även 
i september. Här är Växjös 
Kommunnytt från den loka-
la politiska världen. 
Carin Högstedt  
carin.hogstedt@vaxjo.se 
 @hgstedt  

Vi ser i 
Smålands-
posten att 
Anna Tenje 
(M) lägger 
sig i PRO 
Växjös val 
av Eva-Britt 

Svensson som ordförande. 
Vi gratulerar både PRO 
och Eva-Britt (V) till valet. 

Föreningsfrihet råder såvitt 
vi vet. Vi lägger oss inte i 
vilka föreningar moderater 
är aktiva i. 

Fria ordets kommun?

Omorganisation och nedskärning

En kommun fri från våld 
Våld är en del av ungas 
vardag, men så behöver det 
inte vara. 
Ett arvsfondsprojekt pågår 
i Sverige sedan våren 2015. 
Namnet är kaxigt visionärt: 
En kommun fri från våld. 
Hittills är det Borås och 
Västerås som tillsammans 
med ungdomsorganisatio-
ner, kvinnojourrörelsen och 
Män för jämställdhet driver 
detta för och med barn och 
unga. 
Våld kan vara fysiskt, 

psykiskt, bestå av hot, hat 
och trakasserier, förekomma 
i skolan, i idrottslivet, på 
nätet, i hemmet, på gatan. 
Vänsterpartiet tror att med 
mycket och systematiskt 
(sam)arbete går det att före-
bygga våld. Genusperspek-
tiv är ett viktigt medel för 
att bli en våldsfri kommun. 
Vi har lämnat in en motion 
om detta och ser fram mot 
ett bifall till den. 

Idéburet offentligt partnerskap

Ansvaret för socialpsyki-
atrin i kommunen är idag 
uppdelad på omsorgsnämn-
den och nämnden för arbete 
och välfärd. Nu ska allt läg-
gas över på nämnden för ar-
bete och välfärd. Dessutom 
ska 10 miljoner kr sparas in. 
Beslutet är taget i kommun-
styrelsen av den moderat-
ledda blågröna alliansen. 
I Vänsterpartiet har vi läst 
utredningar om det hela, 
lyssnat på personal och 
fack. Vi har kommit fram 
till att nackdelarna med 

omorganisationen överväger 
fördelarna. S+V sa klart nej 
till att spara de 10 miljo-
nerna men bara V var mot 
hopslagningen. Det handlar 
om en mycket skör grupp 
människor som drabbas hårt 
av dessa försämringar.

En ny modell för samverkan 
mellan en kommun/region 
och ideella föreningar/soci-
ala förtag har utvecklats på 
senare år. Modellen kallas 
Idéburet offentligt partner-
skap, IOP. Partnerskapet 
handlar om ett samhällspro-
blem som behöver lösas, 
t ex hemlöshet. Om både 
en ideell organisation och 
en kommun vill att alla 
människor ska bo värdigt, så 
kan de tillsammans komma 
överens om hur och vem 

som gör vad i ett långsiktigt 
avtal. Flera regioner/kom-
muner arbetar på det sättet. 
Det bör även Växjö göra. I 
kommunen har vi flera soci-
ala företag/föreningar som 
gör stora sociala insatser. 
Röda Korset, Macken och 
Atrium är bra exempel. De 
tvingas dock oftast till att 
söka bidrag ett år i taget och 
leva på kommunens nåder. 
Partnerskap är en helt annan 
modell.
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Rödgrönt i Region Kronoberg 
- Änteligen!!! tänkte jag valnatten i september 2014. 
Vänsterpartiet gjorde sitt näst bästa val någonsin i lands-
tingsvalet. Nästan 10 000 röster och fem mandat borde 
väl räcka för att tillsammans med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet få styra vår nybildade Region Kronoberg?!? 
Och ja, nu har vi tillsammans med S och MP den politiska 
ledningen! 30 mandat av 61 gav rödgrön majoritet i sty-
relsen och nämnderna.  De borgerliga fick bara 25 mandat 
och Sverigedemokraterna (SD) med 6 mandat blev tungan 
på vågen i fullmäktige. 
Vi i Vänsterpartiet gick in i den nya regionen med höga 
ambitioner. Vi ville tillsammans med S och MP höja skat-
ten med 40 öre, vilket skulle ge ett tillskott på 160 miljo-
ner kronor. Avsikten var att satsa det mesta på sjukvården. 
Alla partier säger att det är dags att ge sjukvårdspersonalen 
bättre arbetsvillkor och ge en säker vård. Att minska på 
dyr hyrpersonal är också ett mål.  
Höjda löner för sjuksköterskor
Låt mig ge ett exempel; regionen har drygt 1 600 sjukskö-
terskor anställda. Om vi höjer lönen för dessa med 1 000 
kronor/månad blir det drygt 25 miljoner i ökad lönekost-
nad. Tillbaka får vi – förutom medarbetare som får betalt 
för sin insats – landstingsskatt på nästan 3 miljoner. Netto-
kostnad 23 miljoner! Självklart finns det fler inom vården 
som gör skäl för både högre lön och bättre arbetsvillkor 
som vettiga nattpass, möjlighet till heltid och ersättning för 
specialistutbildningar. 

Den svenska modellen
I Sverige betalar vi skatt och det finansierar den studsmat-
ta som den gemensamma välfärden utgör. Skola, vård och 
omsorg ska vara en rättighet för alla, men med ökande 
klyftor har det blivit sprickor i denna. Vi vill säkra en 
jämlik hälso- och sjukvård, men också hållbar regional 
utveckling, bra kollektivtrafik och kultur. Kronoberg ska 
bli en region med inflyttare efter att ha varit en utvandrar-
bygd! 
Tyvärr har de borgerliga fått igenom sina budgetar med 
stöd av (SD), vilket gjort det nödvändigt att skruva ner 
ambitionerna. Vi genomförde glasögonbidrag till barn 
och unga upp till 19 år redan 2015 och nu har regeringen 
beslutat samma sak från 2016. 
Rödgrönt i riksdagen
Det är inte helt fel med en regering med (S) och (MP), 
som har (V) som blåslampa! Senaste budgeten ger kom-
muner och landsting-regioner drygt 10 miljarder i ökat 
statsbidrag. Det ger 60 miljoner för region 
Kronoberg och  drygt 213 miljoner till de 
åtta kommunerna i Kronoberg. Värdefullt 
för att värna välfärden! 
Flera delar av budgeten berör direkt 
hälso- och sjukvården; satsning på ungas 
psykiska hälsa, avgiftsfria mediciner för 
barn och unga, avgiftsfri primärvård för 
85 plus, höjt tandvårdsbidrag för personer 
65-74 år. 
Skillnaden mellan rödgrönt och mörkblått stavas solidari-
tet!

Rödgrönt i Region Kronoberg

Lennart Värmby 
regionråd (V)

Här presenteras reformer som Vänsterpartiet har fått 
igenom i regeringens budget. De flesta träder i kraft redan 
nästa år. När satsningen år 2018 är fullt utbyggd innebär 
den 1,6 miljarder kronor för ökad jämlikhet.
• Höjt underhållsstöd för äldre barn, 250 miljoner 

kronor 2018 och 230 mnkr/år från 2019
• Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet 300 mnkr/år 

från 2017
• Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer genom höjda 

inkomstgränser,150 mnkr/år från 2017
• Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersätt-

ningen 154 mnkr 2017 och 314 mnkr/år från 2018
• Höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och akti-

vitetsersättning 182 mnkr 2017 och 192 mnkr/år från 
2018

• Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år 
50 mnkr 2017 och 100 mnkr/år från 2018

• Höjt lönebidragstak 160 mnkr 2017, 280 mnkr 2018, 
380 mnkr 2019 och 390 mnkr 2020 

• Upptrappat arbete mot skatteflykt och skattebrott
• Mer bredband på landsbygden
• Körkortsutbildning med CSN-.  Körkort ska inte 

vara en klassfråga

Bland alla de nya reformerna i budgeten finns det en som vi i 
Vänsterpartiet är allra stoltast över; att det varje år från och med 
2017 tillförs 10 permanenta miljarder i generellt statsbidrag till 
kommuner och landsting. Vänsterpartiets huvudförhandlare 
Ulla Andersson presenterade budgeten den 21 september.

Jämlikhetsreformer

Hur ser Vänsterpartiets 
landsbygdspolitik ut?

Vill du veta mer? Boka redan nu 20 oktober då 
Håkan Svenneling, V:s talesperson för lands-
bygdsfrågor kommer hit.
Håll utkik efter tid och plats!


