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vård, att bussen har gått och att skolan
fortsatt vara en trygg punkt för skolans
barn och unga. Men deras villkor är inte
bra nog. Det behöver inte var så.

För Vänsterpartiet är
människors trygghet
politikens ansvar
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk
grund. Vi menar att politikens främsta
uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle.
En utbyggd och tillgänglig välfärd är
grunden för att utjämna klyftor och ojämlikhet i samhället. En fullt finansierad
välfärd innebär trygghet och möjlighet till
delaktighet för Växjö kommuns invånare.

Det är och har varit en orolig tid. Rysslands invasion av Ukraina har chockat
hela världen och det finns inga ord som
räcker till för att beskriva den sorg som vi
känner inför det besinningslösa våld som
människor utsätts för. Innan vi i februari
2022 vaknade upp till beskedet om krig i
Europa hade vi precis börjat se en avmattning av den pandemi som har påverkat oss
alla. Enskilda har drabbats mycket hårt
och sprickor i samhället har blivit tydliga.
Att välfärden inte är så stark som den ska
vara blev uppenbart. Hjältar i vård, skola,
omsorg och serviceyrken har ställt om,
anpassat sig och sett till att sjuka har fått

Vänsterpartiet vill se en annan utveckling
för Växjö kommun. Vi ska ta hand om
våra medarbetare och medborgare. Deras
behov ska alltid gå före vinstintressen och
kortsiktiga besparingar. Vi vill se en jämlik
kommun där det inte spelar någon roll vad
du har för bostadsort, yrke, klasstillhörighet eller kön. Ett jämlikt samhälle där alla
har tillgång till en fungerande infrastruktur
men också nära till natur- och kulturupplevelser. Där landsbygdsskolan är lika
attraktiv som den i staden och där även
stadsbor har tillträde till gröna oaser och
sommarlovsbad.
Klimatomställning måste ske omgående
och alla politiska beslut behöver ta hänsyn
till den akuta kris vi befinner oss i. Det är
i huvudsak politikens, och inte individens,
ansvar att skapa möjligheter för människor
att välja enkla och billiga klimatsmarta
alternativ. Över hela världen växer en ung
klimatrörelse sig stark med stora krav på
politiken för en snabb och genomgripande
omställning. Det är en rörelse som med
rätta ställer krav på systemförändringar.
Tillsammans bygger vi framtiden. Alla vi
människor som lever våra liv här. Sverige
är ett rikt och välorganiserat land där alla
ska ha möjlighet att utveckla sina drömmar och förhoppningar, tillsammans och
som individer. Vänsterpartiet gör skillnad
och är garanten för vänsterpolitik.
Maria Garmer
Vänsterpartiet Växjö kommun

Klimat och omställning

Vi befinner oss i ett klimatnödläge
och alla politiska beslut vi fattar måste ta hänsyn till det.
Omställningen till ett samhällssystem
där vi lever inom planetens gränser
har en stor potential att göra samhället bättre för fler. Vi kommer alla att
få förändrade levnadsvanor genom
omställningen, men det är förändringar som också kan göra livet
bättre. Med rättvisa och jämlikhet
som mål kan vi skapa hållbarhet och
framtidstro. Växjö kommun ska bli
klimatpositiv.
Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val. Med fler pendlarparkeringar, tillgänglig kollektivtrafik med
rimliga avgifter och ett starkare cykelnätverk kan man lättare resa hållbart. Med utbyggd laddinfrastruktur i
hela kommunen är vi väl rustade när
en allt större del av våra bilar är laddningsbara. På mindre samhällen och
på landsbygden behöver kommunen
säkerställa att det sker en utbyggnad.
Det behövs investeringar i grön teknik och en infrastruktur med utbyggd
energikapacitet utifrån skärpta klimatmål. Återanvändning och återvinning av material behöver öka. Genom
att energieffektivisera och installera
fler solpaneler kan staden både ta stora kliv framåt i klimatomställningen
samt minska energiberoendet. Växjö

kommun ska vara i Sverigetoppen
vad det gäller installerad soleffekt.
Kommunen ska beakta effekter av ett
förändrat klimat såsom skyfall och
värmeböljor i planeringen av byggnationer. För att göra en grön omstart
och omställning behöver kommunen
arbeta tillsammans med akademin
för att utforma en så verkningsfull
hållbarhtespolitik som möjligt.
Vatten och övrig fysisk miljö ska
utvecklas på ett sätt som är klimatsmart, hållbart och tar hänsyn till
biologisk mångfald och naturvärden.
Vi ska värna strandskyddet och allas
tillgång till naturupplevelser. Parkoch naturmark samt naturreservat ska
värnas. För att uppnå klimatmålen
behöver skogens funktion som kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Den skog som avverkas
måste användas klokt.
När skattepengar läggs på infrastruktur är det satsningar på en klimatanpassad samhällsomställning som ska
prioriteras. Ett fortsatt ägande i Småland Airport går emot målsättningen
med minskade utsläpp. Klimatet kräver en omställning till fossilfrihet i
alla samhällssektorer och kommunen
ska utreda och planera för hur man
på ett skyndsamt och ansvarsfullt sätt
kan avveckla sitt ägande i Småland
Airport.

Vänsterpartiet driver
Bygg ut laddinfrastrukturen i hela kommunen och gör det möjligt för
hyresgäster att ladda vid sin bostad
Skapa fler pendlarparkeringar
Avsluta Växjö kommuns ägande i Småland Airport
Kommunen ska investera i förnybara energikällor och öka antalet
solceller
Persontrafiken i kommunen ska ställas om från bil till gång-, cykeloch kollektivtrafik
Alla klimatutsläpp ska mätas, även de konsumtionsbaserade
Andelen hållbar, växtbaserad, närproducerad och närlagad mat i
skola och omsorg ska öka
Inrätta ett klimatråd där experter från akademin kan vägleda och
utvärdera kommunens klimatarbete

Skola och förskola

Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan. Varje år skickas nyaelever
igenom systemet utan tillräckliga
kunskaper. För varenda en av dem är
det en förlorad livschans. Med kunskap
och utbildning får var och en makt att
påverka sitt eget liv. Förskolan och
skolan ska se till att varje barn får utvecklas efter sina egna förutsättningar
och att det finns lämpligt stöd för att nå
sin fulla potential.
Förskolan behöver mer resurser för att
hålla hög kvalitet i hela kommunen
och för att vara en bra arbetsmiljö för
barn och personal. Mindre barngrupper, fler utbildade pedagoger och god
personalkontinuitet ger barn större
möjligheter att bli sedda och få stöd i
både lärande och lek.
En lång tid av underfinansiering har
urholkat den kvalitet som den svenska
skolan tidigare varit känd för. Vänsterpartiet säger nej till vidare effektiviseringar och besparingar. Olika skolor
har olika förutsättningar, därför måste
en större del av resurserna till skolan
omfördelas så att de hamnar där de gör
mest nytta. På detta sätt kan vi stärka landsbygdsskolor och skolor med
många nyinvandrade elever. Ett aktivt
arbete krävs för att alla elever ska nå
målen och att skolorna är hållbara
arbetsmiljöer för vår personal.
Vänsterpartiet vill avskaffa det aktiva
skolvalet. Införandet av ett stort antal

fristående skolor har bidragit till att
elever med olika bakgrund i allt mindre utsträckning möts i en gemensam
skola. Valmöjligheterna för de som bor
på landsbygden är mycket begränsade
eftersom det inte erbjuds skolskjuts.
Vänsterpartiet vill istället stärka de
kommunala landsbygdsskolorna.
En väl utbyggd elevhälsa där varje
barn och elev har tillgång till elevhälsans personal är en prioriterad satsning
i en tid då vi ser att barn och ungas
psykiska ohälsa ökar. Elevhälsans lokaler ska vara lättillgängliga och möjlighet att kontakta elevhälsan digitalt
för snabb kontakt och tidsbokning ska
utvecklas. Elevhälsan ska i samverkan
med socialtjänst och BUP prioritera
åtgärder för att upptäcka och motverka
psykisk ohälsa bland barn och unga.
Det förebyggande arbetet med skolsocionomer ska fortsätta och utvecklas.
Många skollokaler, inte minst på landsbygden, är i behov av renovering, ombyggnad och i vissa fall behöver en ny
skola byggas, då nuvarande lokaler ej
längre är ändamålsenliga och möjliga
att åtgärda. Med en långsiktigt stark
finansiering kan vi öka takten och
förbättra arbetsmiljön för vår personal,
våra barn och elever. Vänsterpartiet vill
skyndsamt sätta igång de lokalprojekt
som är närmast på tur. Kommunala
grundskolor ska byggas eller utökas när
nya områden planeras eller i områden
där det uppstår brist på skolplatser.

Vänsterpartiet driver
Stärk modersmålsundervisningen
Barnomsorg ska erbjudas på kvällar, nätter och helger utifrån
vårdnadshavares behov
Alla förskolepedagoger inom Växjö kommun ska ha rätt till
samma planeringstid
Halvera kursavgifterna till kulturskolan och öka tillgänglighet till
verksamheten i hela kommunen
Utveckla fritidsgårdsverksamheten och utöka öppettiderna med
en extra dag per vecka i hela kommunen
Ökade resurser till förskolan för fler kollegor, mer planeringstid
och bättre arbetsmiljö
Mer resurser till elevhälsan för att möta en ökande psykisk ohälsa
Öka omfördelningen av resurser så att skolor med större behov
ska få bättre förutsättningar
Höj takten i arbetet med renovering och nybyggnation av skollokaler
Avsluta det aktiva skolvalet
Erbjud två- eller flerlärarsystem på fler skolor

Kultur och fritid

Att erbjuda alla kommuninvånare
möjligheter till en aktiv fritid är en
viktig del av välfärden och något
som skapar mening och sammanhang samtidigt som det är hälsofrämjande. Särskilt fokus behöver
ligga på barn och unga,
Vi vill att Växjö ska vara en kommun med höga ambitioner kring
konst, kulturliv och livskvalitet för
sina invånare. Därför lägger vi stor
vikt vid nära samarbete med våra
regionala kulturinstitutioner, en
levande och relevant konsthall och
aktivt arbete med fristadsförfattare.
Ringsbergsområdet är en del av staden med stor potential vars utveckling ska prioriteras. Här finns alla
möjligheter att skapa en mötesplats
för kultur, konst och hållbarhet.
Diskussionen om en ny simhall har
pågått under många år, en lösning
behöver tas fram och byggstart
tidsbestämmas för att så snart det är
möjligt ha en modern, ändamålsenlig och tillgänglig simhall i Växjö
kommun. Den gamla simhallen ska
behandlas med varsamhet utifrån sitt
arkitektoniska värde och särart.
Växjö kommun ska utvecklas som
en friluftskommun med ett starkt
folkhälsoarbete. Planering av spontan- eller näridrottsplatser och bo-

stadsnära spår och leder ska finnas
med från början när nya områden
byggs. Allt fler söker sig till kommunens naturområden. Möjligheter
till ett aktivt friluftsliv ska underlättas genom ökad tillgänglighet.
Antalet föreningsaktiva barn och
unga har minskat under pandemin.
Ansträngningar ska göras för att få
tillbaka ledare och ungdomar till
föreningslivet och idrotten. Ungas
organisering ska uppmuntras och
mötesplatser ska utformas utifrån
målgruppens egna önskemål, inte
minst för flickor och hbtqi-personer.
Föreningslivet i Växjö kommun ska
stimuleras och föreningsstödet stärkas med syfte att öka jämlikheten.
Kommunen ska arbeta aktivt för ett
jämställt idrottsliv. Växjö kommun
ska värna lekfullhet och bredd när
nya barn och unga bjuds in att delta
i det lokala föreningslivet. Arbete
med att stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden ska
prioriteras.
Ridklubbarna är en viktig plats för
många av kommunens barn och
unga. För att säkerställa att klubbarna kan slutföra sina satsningar samt
hålla hög nivå och god djurvälfärd
behöver ridsporten fortsatt prioriteras och stöttas.

Vänsterpartiet driver
Öka öppettiderna på fritidsgårdarna i hela kommunen
Fortsätt satsa på ridsport, för jämställt idrottsliv och djurvälfärd
Inrätta en fritidsbank där kommuninvånare kostnadsfritt kan
låna idrotts- och friluftsutrustning
Utveckla Ringsbergsområdet till en kulturell och social mötesplats
Förstärk arbetet med kommunens filialbibliotek med särskilt
fokus på barn och unga
Erbjud avgiftsfri sommarsimskola för alla åldrar
Utveckla friluftsliv, badplatser och mötesplatser i hela kommunen
Utveckla arbetet med fristadsförfattare i Växjö kommun
Öka föreningsbidraget med fokus på jämställdhet

Våra kandidater

Här är Vänsterpartiet Växjös namn på valsedeln till kommunvalet

1. Maria Garmer

2. Johnny Werlöv

3. Frida Sandstedt

4. Björn Kleinhenz

5. Pia Rönn Johansson

6. Kristian Rappner

Förtroendevald
41 år, Braås

Studie- och yrkesvägledare
44 år, Gemla

Kvalitetssamordnare
43 år, Teleborg

Ingenjör
41 år, Kråkenäsryd

Kulturproducent
41 år, Braås

Socialsekreterare
48 år, Väster

7. Kulla Persson Kraft

8. Håkan Frizén

9. Jonna Ahlqvist

10. Max Hansson

11. Ann-Christin Eriksson, 73 år, Bredvik
12. Mohammad Farhad Khaghani, 59 år,
Teleborg
13. Ylva Jönsson, 62 år, Rottne
14. Tomas Blad Lindahl, 54 år, Braås
15. Tensaye Lindquist, 19 år, Hovshaga
16. Samuel Schelin, 27 år, Teleborg
17. Elisabet Flennemo, 69 år, Teleborg
18. Mikael Karlsson, 70 år, Centrum
19. Ulrika Schön, 55 år, Hovshaga
20. Eiad Aldroubi, 21 år, Teleborg
21. Karolina Allgulin, 36 år, Teleborg
22. Anders Göranson, 69 år, Teleborg
23. Nicolé Fuentes Olivares, 27 år, Norr
24. Ida Qvarnström, 42 år, Åryd
25. Örjan Mossberg, 75 år, Östra Lugnet
26. Dalala Abdel-Gani Pettersson, 66 år, Öster

27. Jonas Wanér, 60 år, Väster
28. Gertrud Andersson, 55 år, Dädesjö
29. Pernilla Ramström, 55 år, Teleborg
30. Karin Green, 70 år, Hovshaga
31. Kjell Jönsson, 83 år, Helgö
32. Carin Högstedt, 77 år, Sandsbro
33. Jarl Björkman, 66 år, Centrum
34. Maria Svartberg, 35 år, Hovshaga
35. Tobias Serenitate, 31 år, Furuby
36. Anna Bertland, 75 år, Centrum
37. Staffan Sandström, 77 år, Braås
38. Lena Blomquist, 67, Braås
39. Svante Crona, 18 år, Söder
40. Elwy Löfvall, 71 år, Lammhult
41. Annika Karlsson Ströberg, 65 år, Norr
42. Barbro Holmgren Lange, 73 år, Norr

Socionom
66 år, Högstorp

Skolkurator
40 år, Östra Lugnet

Pensionär
73 år, Hovshaga

Pensionär
66 år, Teleborg

Hållbara bostäder

Möjligheten att bo bra till en rimlig
kostnad har spelat en viktig roll
i att bygga ett jämlikt samhälle.
Bostaden är en speciell plats för oss
människor och i bostaden utspelar
sig en stor del av en människas liv.
I dag är det brist på billiga hyresrätter, efter år av övertro på marknaden
och utförsäljningar finns det stora
problem på bostadsmarknaden.
I en hållbar kommun finns det bostäder för alla. Ungdomar som vill flytta hemifrån, barnfamiljer, ensamstående eller äldre som behöver ett nytt
boende ska inte behöva lägga en allt
för stor del av inkomsten på hyra.
Våra orter och stadsdelar ska inte
delas upp i fattiga och rika områden.
Växjö kommuns bostadsbolag ska
därför utmana för att få ner hyrorna
vid nyproduktion. Krav på hyresnivåer ska ställas vid markanvisning
och man ska pröva att arbeta med
alternativa kalkyler och hyresrabatter, så kallade vänsterhyror.
Allmänyttans bostäder ska hålla
en god standard, men hyresgäster
ska inte behöva lämna sina hem
på grund av hyresökningar. Vid
renoveringar ska dialog föras med
hyresgästerna och man ska öka
deras delaktighet i bostadsbolagens
utveckling. Bostäder med rimliga
hyror ska värnas och inga utförsäljningar av allmännyttan ska ske.
Det ska finnas tillgång till hyresrät-

ter i alla kommunens större orter.
Villatomter i såväl Växjö som i de
mindre tätorterna möjliggör för
boende i hela kommunen. Ett ökat
bostadsbyggande med hyresrätter
måste också ske på landsbygden.
När det byggs nytt i Växjö kommun
ska det vara klimatsmart och hållbart. Renoveringar och underhåll
av byggnader ska genomföras med
hänsyn till platsers kulturhistoria.
Åkermark och kulturlandskap ska
värnas och skyddas.
Behovet av mark ska säkras genom
strategiska förvärv i hela kommunen. Vi vill att all planering ska ske
i ett långt perspektiv där hänsyn
tas till ett hållbart boende och att
befintliga infrastruktursatsningar
utnyttjas. Nya och gamla invånare
ska kunna välja bostäder som passar
olika skeden i livet.
Segregationen ska minska och
skillnader i livsvillkor och hälsa
utjämnas. Boendesegregation ska
brytas genom att attraktiviteten ökar
i bostadsområdena. Barn och ungas
möjligheter till lek och rörelse ska
få plats i planering av staden och
tätorterna. Utemiljöer och skolvägar
ska inventeras för att säkerställa att
alla barn har tillgång till likvärdiga
och trygga lekmiljöer.

Vänsterpartiet driver
Hyresrätter med rimliga hyror i hela kommunen
Hyrorna i nyproduktionen ska pressas, därför ska maxhyra
anges vid markanvisning
Kommunala hyresrätter ska inte säljas ut
Vinstuttagen ur de kommunala bostadsbolagen ska stoppas
Jämlika boendemiljöer utan boendesegregation
Hållbart byggande med höga miljökrav
Renovera och bygg till – satsningar på återbruk
Värna jordbruksmark och kulturhistoriska värden

Trygghet, stöd och omsorg
Att välfärden fungerar är en förutsättning för människors frihet. En stark
välfärd som finansieras gemensamt är
ett fundament i ett jämlikt samhälle. Det
omfördelar mellan olika faser i livet och
utjämnar livsvillkor. Alla människor
har lika värde och alla människor har
kunskaper, förmågor och erfarenheter
som är viktiga för samhället. I Växjö
kommun ska alla barn, unga, personer
med funktionsnedsättning garanteras
det stöd de har rätt till. Barnrättigheter
och barnperspektivet ska genomsyra
kommunens arbete.

När man blir äldre ska man mötas med
trygghet, omsorg och värdighet. Kontinuitet, rätt kompetens och att omsorgens
medarbetare ges både tillit, utrymme och
tid för att utföra sitt arbete är grunden för
en omsorg av hög kvalitet. Minutstyrningen i hemtjänsten ska bort. Kontinuitet inom hemtjänsten skapar trygghet för
de i behov av omsorg. Ökad grundbemanning i omsorgen ger utrymme för att
skapa frihet att bestämma över vardagen och vilka insatser som passar den
enskilde. Delade turer ska avskaffas och
tillsvidareanställning på heltid ska vara
norm. Det förutsätter att pengarna går
till just omsorg och inget annat. Lagen
om valfrihetssystem (LOV) ska därför
avskaffas.
Tillsammans med civilsamhället och
kulturlivet kan utbudet av aktiviteter
för äldre öka. Trygghetsbostäder och
gemenskapsboenden ska utvecklas i hela
kommunen och bli ett alternativ mellan
boende hemma och på särskilt boende.
Såväl äldreomsorgen som LSS-verk-

samheten står inför förändringar. Det
kräver förändrad och fördjupad kompetens. Fler av omsorgens medarbetare
ska ges möjlighet till vidareutbildning.
Kommunala insatser som ges med stöd
av Lagen om Stöd och Service (LSS)
är en rättighet och helt avgörande för
att barn och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett fritt liv. För
att Växjö ska vara en hållbar kommun
där alla kan delta på lika villkor, ska vi
erbjuda en meningsfull sysselsättning
och satsa på daglig verksamhet.
Arbete med tidiga insatser och med att
utöka antalet familjecentraler på fler
platser ska fortsätta. Anhöriga med barn
och unga med NPF-problematik ska få
stöd att samordna alla de kontakter som
krävs för att deras barn ska ha en fungerande vardag och fritid.
Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar
upp oss när sjukdom eller arbetslöshet
gör att vi faller. I ett jämlikt samhälle
finns trygghet för alla, både ekonomiskt
och när vi drabbas av sociala problem.
Socialtjänsten har en mycket viktig roll,
dels i att förebygga att problem uppstår
men också som ett ekonomiskt skyddsnät. Den utarmade a-kassan och sjukförsäkringen har lett till att ekonomiskt
bistånd inte längre är det tillfälliga stöd
som det var tänkt att vara. Det problemet löser vi inte genom att bestraffa
och kontrollera de som tvingas leva på
ekonomiskt bistånd utan genom en bra
arbetsmarknadspolitik och ett högkvalitativt socialt arbete. De mest ekonomiskt
utsatta barnen finns bland dem som har
föräldrar som tvingas söka försörjningsstöd. När försörjningsstöd beviljas ska
barnets bästa alltid vara avgörande.

Vänsterpartiet driver
Avskaffa LOV inom särskilda boenden
Mer personal i omsorgen – minutjakten ska bort
Bygg trygghetsboenden i alla kommundelar
Stärk barnperspektivet i ekonomiskt bistånd
Utöka stödet till anhöriga med barn och unga med NPF-problematik
Delade turer ska avskaffas
Enkla hjälpmedel ska vara avgiftsfria
Möten med terapihundar ska erbjudas till fler
Permanenta arbetet med natthärbärge under
höst- och vintermånaderna

Arbetsliv och företagande

I Vänsterpartiets Växjö kommun får
välfärdspersonalen betalt i pengar,
inte applåder.
Det är en mänsklig rättighet att ha
ett arbete att gå till där man har sin
ekonomi tryggad. Det saknas arbetskraft i välfärden, samtidigt som
det är svårt för vissa att etablera sig
på arbetsmarknaden. Växjö kommuns arbetsmarknadspolitik måste
än mer fokusera på matchning och
utbildning, särskilda insatser ska
göras för att få in utrikesfödda
kvinnor i arbetslivet.
Sysselsättning för sysselsättningen skull ska undvikas, arbetsmarknadsinsatser måste vara
meningsfulla och ge människor
bättre förutsättningar att få arbete, självförsörjning och makt över
sina egna liv.
En tydlig och tillitsbaserad styrning
och ledning av verksamheten ger
förutsättningar för medarbetarna att
ägna sig åt kärnverksamheten och
leder till bättre hushållning med
resurser. En förtroendefull samverkan med medarbetare och fackliga
organisationer ska prioriteras av
chefer och ledning. De fackliga organisationernas synpunkter ska tas
till vara i större utsträckning och

dialogen med dem fördjupas.
Arbetsbelastningen får inte vara så
hög att den utgör ett arbetsmiljöproblem. Delade turer ska avskaffas
och tillsvidareanställning på heltid
ska vara norm. Om fler medarbetare arbetar heltid, kan rekryteringsbehoven minska, jämställdheten
öka och attraktiviteten som arbetsgivare stärkas.
Ett dynamiskt näringsliv är grunden
för att skapa fler jobb och är tillsammans med utbildning avgörande
för att fler människor ska ha ett
arbete. Växjö kommun behöver en
aktiv näringslivspolitik för fler och
växande företag. En politik som
stöttar näringslivet med innovativa
och cirkulära affärsmodeller. Fokus
ska ligga på digitalisering och
hållbarhet. Särskild fokus ska också
läggas på landsbygdens företag för
att stötta hållbart skogsbruk, livsmedelproduktion och besöksnäring.

Vänsterpartiet driver
Sex timmars arbetsdag ska införas på försök på minst en
arbetsplats i kommunen
Sammansättningen av de anställda i Växjö kommuns ska motsvara
befolkningens, både etniskt och vad gäller kön
Bredband ska byggas ut till 100 % för året runt-boende och
företag i hela kommunen
Sociala företag ska stimuleras av kommunen och samarbeten
fördjupas
Samarbetet med Linnéuniversitetet ska utvecklas för att underlätta
rekrytering av välfärdspersonal
Växjö kommun ska arbeta för en väl fungerande facklig samverkan
Alla vikarier som jobbar mer än 50% av en heltidstjänst ska erbjudas
en tillsvidareanställning på heltid
Medarbetare inom omsorgen ska erbjudas arbetsskor
Medarbetare inom omsorgen som är hjälpta av språkutveckling i
svenska ska erbjudas detta under arbetstid
Växjö kommun ska bedriva vuxenutbildning i egen regi
Utveckla samverkan med näringslivet för att ta tillvara engagemang
som finns för att bidra till en socialt hållbar utveckling och integration

Jämställdhet, mångfald
och inkludering

För Vänsterpartiet i Växjö kommun
är det viktigt att alla medborgare
känner sig lyssnade till och att de
kan påverka utvecklingen i samhället. En väl fungerande demokrati
innebär att alla människors röster är
lika mycket värda och att olika åsikter och erfarenheter är välkomna.
Det är viktigt att tillvarata kommuninvånarnas kunskap och kompetens.
Genom regelbundna möten mellan
medborgare och politiker i alla kommundelar skapas förutsättningar för
delaktighet.
Det ska vara enkelt att nå både politiker och tjänstemän för att därigenom
öka möjligheten för alla att kunna
påverka processer och beslut. Beslutsprocesser och projekt som drivs av
kommunen ska i möjligaste mån vara
öppna vara öppna och tillgängliga för
kommunens invånare så att de på ett
enkelt sätt kan följa utvecklingen i
kommunen.
Vänsterpartiet i Växjö kommun vill
satsa på medborgarkontor på fler
orter i kommunen. Genom medborgarkontor ökar vi tillgängligheten
och fler invånare får möjlighet att
ta del av information. Kontakt med
bemannade medborgarkontor underlättar för nya invånare att etablera sig
och gör det även lättare för invånare

på landsbygden att komma i kontakt
med myndigheter samt att få samhällsinformation.
Det finns fortfarande skillnader
mellan könen vad gäller bland annat
lön, arbetsmiljö, hälsa och pension.
Denna könsdiskriminering har sin
grund i strukturella förhållanden som
formar maktrelationer mellan könen.
Det krävs därför fler insatser inom
alla verksamhetsområden för att nå
jämställdhet.
Våld är ett oacceptabelt inslag i
samhället. Majoriteten av våldsutövare är män och pojkar, men alla kön
drabbas. Våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck är
uttryck för ett patriarkalt samhälle
och drabbar främst barn och kvinnor.
Det är ett gemensamt ansvar för alla
demokratiska krafter att motverka antidemokratiska och rasistiska
rörelser.

Vänsterpartiet driver
Utveckla dialogen mellan medborgare, politiker och tjänstemän
Medborgarkontor ska finnas i såväl Växjö som på mindre orter
Mer resurser ska riktas till de områden där de behövs bäst
kvinnor ska ha samma möjligheter och villkor som män i fråga om
anställnings-, löne- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetslivet
Inga sexuella trakasserier ska förekomma inom arbetslivet
Växjö kommun ska vara fritt från diskriminering och aktivt verka
föra att stärka HBTQI+-personers rättigheter
Insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska
förstärkas och destruktiva maskulinitetsnormer ska motverkas

Vänsterpartiet Växjö kommun

