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Problematiska
vinstuttag från
bostadsbolag

-Växjö kommuns bostadsbolag kan inte och
ska inte nyttjas som en bankomat, konstaterade Håkan Frizén (V) inledningsvis i sin
interpellationsdebatt med Anna Tenje (M).
Bakgrunden till interpellationen är att den
moderatledda majoriteten plockar ut 120
miljoner i vinst från Växjös nya bostadsbolag
som ett sätt att finansiera sin budget 2022.
- Dubbelbeskattning av hyresgäster, alltför
stora uttag av vinster i kommunala bolag, nu
måste sanktioner införas, vinsten ska såklart
gå tillbaka till bostadsbolaget för underhåll
och nyproduktion, är några av argumenten
som förekommit i media, fortsatte Håkan.
- Pengarna tillhör inte hyresgästerna utan
alla medborgarna i Växjö, svarade Tenje.
- Min uppfattning är precis tvärtom,
menade Håkan. Uppstår vinst, ska den
såklart återgå till hyresgästerna i form av
förbättringar i ute- och innemiljö och till
planering av nya bostäder. Pengarna tillhör
i första hand hyresgästerna.
- En rimlig och genomsnittlig vinst för

ett ordinärt företag brukar ligga på ca 5-7
procent. Ni i blågröna tar ut 14 procent (!)
i vinst från bostadsbolaget. Har du någon
förståelse för en hyresgäst som kraftigt
reagerar på ert vinstuttag på 120 miljoner,
dubbelt så mycket som är brukligt och att ni
dessutom ovanpå detta vill höja hyran med
4,3 procent, undrade Håkan vidare. Tenje
svarade inte på frågan.
-Det hedrar dig att
du svarar rakt och
Håkan
kort på min fråga,
Frizén
att vinsten kommer
från hyresintäkterna.
Det är ju precis så det
är. Ni tycker uttag på
120 miljoner är ok, vi tycker det är på tok
för mycket. Självklart bidrar detta till högre
hyror och mindre pengar till underhåll, konstaterade Håkan. Han fick medhåll av Julia
Berg (S) som la till att Växjös allmännytta är
stark och välskött, men att det inte motiverar ett så stort vinstuttag.
-Vi ser detta på två helt olika sätt och vi kan
nog vara överens om att vi inte är överens,
avslutade Håkan. Vi lovar hålla frågan levande
fram till maktskiftet 2022. Detta är ju en
fråga där ni inte kan räkna med någon större
popularitet hos medborgarna – i synnerhet
inte bland bostadsbolagets hyresgäster.
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Ny översiktsplan för Växjö kommu
Kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
översiktsplan som beskriver hur kommunen ska
utvecklas inom områden som bostäder, service,
infrastruktur och naturområden. Satsningar är
planerade både i anslutning till staden och i de
mindre orterna. Vänsterpartiet hade som enda
parti ett antal förslag på ändringar av översiktsplanen.
- Det här är en bra översiktsplan, inledde Johnny
Werlöv (V). Det har kommit in synpunkter
från medborgare, föreningar och andra organisationer och det har varit mycket intressant att
läsa dem. Vänsterpartiet har några ändringsförslag och i korta drag handlar det bland annat
om att minska betydelsen av flygplatsen och

om att skydda jordbruksmarken ytterligare,
fortsatte Johnny.

Carin Högstedt (V) lyfte fram att inför
beslutet har vi fått ta del av 90 sidor med
kommentarer från föreningar, inte minst från
samhällsföreningarna. Det har kommit idéer
från vartenda hörn av kommunen om boende,
företagande och bevarande av naturmiljö. Det
finns väldigt mycket kunskap om tillståndet
utanför staden och det är mycket som är tänkvärt inför framtiden och kommande planering,
avslutade Carin.
Magnus P Wåhlin (MP) välkomnade att
översiktsplanen på ett tydligt sätt värnar de

Hedersbelöning
av världstränare

un antagen

,

,

gröna strukturerna och ekosystemtjänsterna
som behöver utvecklas. Vidare poängterade han
att Miljöpartiet inte är helt nöjda med formuleringarna om flygplatsen, det blev munter stämning i fullmäktige när miljöpartisten tillfälligt
råkade glömma vilket parti han tillhörde och sa
att ”vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta att
jobba för minskade klimatutsläpp!”
För oss i Vänsterpartiet är det av största vikt att
klimatet prioriteras och vi hoppas att miljöpartisterna i Växjö kommun fortsatt stödjer oss
i vår kritik av klimatskadlig verksamhet. Inga
övriga partier biföll våra yrkanden och återigen
visades hur vi är Växjö kommuns mest progressiva miljö- och klimatparti.

En av de längsta applåderna på mycket
länge i kommunfullmäktige, fick årets
pristagare av kommunens hedersbelöning, Vésteinn Hafsteinsson. Han har
i snart 15 år tränat elitidrottare inom
diskus och kula med Växjö som bas.
- Vésteinn har utan tvekan satt Växjö
på världskartan, han kombinerar
småländsk envishet med glöden
från en vulkan. Så beskrev Bo Frank
pristagaren i sin motivering. Vésteinn
själv uttryckte sin stora tacksamhet för
den fantastiska träningsmiljö han har
i Arenastaden och berömde med eftertryck det otroligt fina samarbete han
upplever från alla håll i kommunen.
En mycket värdig pristagare!

Historiskt överskott för
omsorgsnämnden
Inte mindre än drygt 80 miljoner beräknas
överskottet i omsorgsnämnden 2021 till, det
är väldigt mycket pengar. Orsaken är generösa statsbidrag, tomma platser på särskilda
boenden och färre hemtjänsttimmar än budgeterat. Kort sagt har pandemin spelat stor
roll för det historiska ekonomiska resultatet.
Så sakteliga öppnas nu nedstängda verksamheter. Till exempel har terapihundar börjat
glädja omsorgstagare. På ett särskilt boende
är erfarenheten att det är fler som vill uppleva dessa besök än vad som idag är möjligt.
I en skrivelse föreslår undertecknad att
nämnden ska undersöka hur stor efterfrågan
är och dimensionera hundarnas besök på
boendena därefter. Den verksamheten är så
uppskattad, så nyttig, så stimulerande att det
inte finns någon anledning att hålla igen på
den. Svar kommer nästa år.
I en annan skrivelse föreslår Vänsterpartiet
att kraven för att få plats på särskilt boende
ska mildras, så att den som vill ha plats på
grund av oro, ångest, begränsad rörlighet till
exempel ska få plats. Individens vilja ska ha
större betydelse. Det finns ingen poäng med
tomma platser. Rubriker som ”Nittiotreåring
med svåra sviter efter stroke nekas plats” ska
inte få förekomma, det är inte värdigt ett
välfärdssamhälle. Svaret på den skrivelsen var
nej från styrande M+C+L+KD+MP.

arbetade om förslag till omsorgsnämndens
internbudget. Vi föreslog bland annat att
avgiftsfria enkla hjälpmedel ska återinföras.
Det är omvittnat att behövande inte alltid
köper hjälpmedel eller tar sådana av sämre
kvalitet. Det handlar om ökad trygghet för
lite pengar. Vi ville också sätta av två miljoner till kulturella aktiviteter via studieförbund. Det saknas ju inte pengar! Alla våra
tilläggsförslag avslogs. Men vi kommer igen!
Med din röst i valet 2022 kan det bli en
förändring till det bättre.

Carin Högstedt
Ledamot i Omsorgsnämnden

Gott nytt år önskar
Vänsterpartiet i Växjö!
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