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Vänsterpartiet i Växjö kommun presenterar:

Vad hände i kommunfullmäktige 13/12? 

Valårssummering
Valåret lider mot sitt slut och vi kan 
vara nöjda när vi summerar 2022. En 
väldigt lyckad valrörelse där massor av 
medlemmar hjälpte till och där vi ge-
mensamt lyckades behålla våra mandat i 
komunfullmäktige och t.o.m. öka något 
gentemot 2018. Antalet medlemmar 
fortsätter öka och våra båda partifören-
ingsordförande skickar ut välkomstbrev 
för glatta livet, dryga hundratalet har det 
blivit under året. Vi välkomnar alla nya 
in i rörelsen, vi behövs alla i arbetet för 
en jämlik kommun!

Efter valrörelsen följde månader av 
förhandlingar, först för att få till stånd 
ett styre för kommunen och sedan gick 
det över till att handla om fördelning av 
uppdrag och budget. Vi är väldigt stolta 
över resultatet och att vi efter nyår kan 
påbörja arbetet med att återskapa en 
stark välfärd i en kommun som präglas 
av jämlikhet, jämställdhet, antirasism 
och hållbarhet. 

Under kommunfullmäktige 13 decem-
ber föll den sista pusselbiten på plats, 
fördelningen av uppdrag i kommunala 
nämnder och styrelser. Vänsterpartiet i 

Växjö har sällan haft så många viktiga 
uppdrag - vi lovar att förvalta detta efter 
allra bästa förmåga och gemensamt arbe-
ta för alla kommuninvånares bästa. 

För första gången på 16 år har Vän-
sterpartiet ett kommunalråd i Maria 
Garmer, med sin kunskap om och sitt 
intresse för sociala hållbarhetsfrågor 
kommer hon bli en tillgång för det röd-
gröna styret.

Vi har ett ordförandeskap i kommun-
styrelsens organisations- och perso-
nalutskott där Johnny Werlöv har fått 
förtroendet att arbeta med personal och 
fackförbund för att i stark samverkan 
göra allt för att Växjö kommun ska vara 
en arbetsplats man känner stolthet över, 
där man har tillräckligt med kolleger och 
där arbetsmiljön är god. 

Utöver detta har vi en hel rad viceord-
förandeposter och viktiga uppdrag i 
nämnder och bolag. I samtliga ska vi 
arbeta stenhårt för att alla som lade sin 
röst på Vänsterpartiet ska få utdelning 
för det förtroendet. 

Nu kör vi!

”



Under kommunfullmäktige 13 december 
beslutade vilka förtroendevalda som under 
kommande mandatperiod ska representera 
Vänsterpartiet i kommunala nämnder och 
styrelsen. Här är hela listan!

Ordförande & vice ordförande

Maria Garmer
1:e vice ordförande 
kommunstyrelsen
(Maria kommer 
även vara en del av 

kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kom-

munstyrelsens hållbar-
hetsutskott, Linneaus Science Park, VKAB 
och krisledningsnämnden)

Johnny Werlöv
Ordförande kom-
munstyrelsens 
organisations- och 
personalutskott

(Johnny kommer 
också ha ett särskilt 

uppdrag från kommun-
styrelsen att bevaka 

frågor om trygghet och 
folkhälsa)

Frida Sandstedt
1:e vice ordförande kul-

tur- och fritidsnämnden

Björn Kleinhenz
1:e vice ordförande 
utbildningsnämnden, 
1:e vice ordförande 
Vidingehem
Gruppledare

Pia Rönn Johansson
Ordförande Värends 
räddningstjänst
Ordinarie ledamot mil-
jö- och byggnämnden

Kristian Rappner
1:e vice ordförande omsorgs-

nämnden

Håkan Frizén
Vice ordförande Vöfab

Pernilla Ramström
1:e vice ordförande 
servicenämnden

Max Hansson 
Vice ordförande Kul-
turparken Småland

Carin Högstedt 
Vice ordförande 
Huseby bruk
Ordinarie ledamot 

valnämnden

Örjan Mossberg 
Vice ordförande revi-
sionen

Förtroendevalda för kommande mandatperiod



Aleksija Djurovic
Ersättare miljö- och byggnämnden

Ida Qvarnström
Ersättare kultur- och fritidsnämnden

Jonna Ahlqvist
Ordinarie ledamot nämnden för arbete 
och välfärd

Anna Bertland
Ersättare nämnden för arbete och välfärd

Mikael Karlsson
Ordinarie ledamot samhällsbyggnads-
nämnden
Ersättare Växjö citysamverkan

Gabriela Contreras
Ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Oskar Olsson
Ersättare servicenämnden

Eiad Aldroubi
Ersättare utbildningsnämnden

Ann-Christin Eriksson
Ersättare Växjö Energi AB

Ylva Jönsson
Ersättare Wexnet

Eli Mårtensson
Ersättare Smålands museum

Atti Andersson
Ordinarie ledamot JP Gustafssons stiftelse

Sören Karlsson
Ersättare JP Gustafssons stiftelse

Mohammad Khaghani
Ordinarie ledamot Institutet för lokal och 
regional demokrati

Karolina Allgulin
Winnet Kronoberg

Förtroendevalda för kommande mandatperiod
Övriga uppdrag

Hela gruppen efter medlemsmöte 7 december.
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Arbetsskor till 
personal inom 
omsorgen
En motion om arbetsskor till personal 
inom vård och omsorg som Socialdemo-
kraterna lämnat in var med på kommun-
fullmäktiges dagordning. Efter att förslaget 
lämnats in så beslutade det avgående 
alliansstyret, med stöd av samtliga partier, 
att avsätta pengar av kommunens överskott 
för 2022 till ett bidrag för just arbetsskor. 
Bidraget gäller tillsvidareanställda vid ett 
tillfälle under 2022. 

Socialdemokraterna med stöd av Vän-
sterpartiet besvarade därför motionen 
med att det vi konstaterar att det lämnats 
ett bidrag det här året och att det därför 
fortsatt behöver analyseras hur behoven av 
arbetskläder och skor ser ut framöver. 

- Det är mycket bra att det 
redan avsatts pengar till skor 
och nu behöver vi fortsätta 
titta på var det behövs ar-
betskläder, sa Julia Berg (S). 

- Det är en viktig fråga för den 
här gruppen av arbetstagare, fortsatte Kulla 
Persson Kraft (V) som 
gjorde premiär i talar-
stolen och instämde i 
Julias yrkade. Deras 
yrkande fick flest 
röster och frågan 
kommer nu fortsatt 
prioriteras.

Livfull debatt om 
vegetarisk mat
Vid fullmäktige behandlades en motion av 
Miljöpartiet om vegetarisk mat som norm vid 
beställning av fika och mat i samband med 
sammanträden eller konferenser för den poli-
tiska organisationen i Växjö. Idag får den som 
vill ha vegetarisk kost anmäla detta, Miljöpar-
tiet tycker att det ska vara tvärtom. 

Pia Rönn Johansson (V) yrkade 
bifall till Miljöpartiets motion 

och sade att Vänsterpartiet ser 
att det finns stora samhällsvin-
ster med vegetarisk mat som 

norm. Vänsterpartiet motione-
rade om detta redan 2019, vilket 

Pia också noterade i sitt anförande. 

I den överraskande långa, och stundtals 
hetsiga, debatt som följde avhandlades bland 
annat näringsfysiologi, normlöshet och sociala 
medier-inlägg. Till sist avslogs motionen med 
motiveringen att det idag är kommunens 
mat- och måltidsplan som är vägledande vid 
beställning av fika och mat. V reserverade sig 
mot beslutet. Uppenbart är vegetarisk kost 
som norm en fråga som väcker känslor och 
debattlust!

God jul och 
gott nytt år önskar 

Vänsterpartiet Växjö!


