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Gratis bussresor för alla barn!
Regeringen har med stöd av Vänsterpartiet beslutat att barn och
ungdomar ska få gratis busskort
under sommarlovet. Vi i Vänsterpartiet i Växjö kommun
reagerade på att detta
inte omfattade barn med
funktionsvariationer som
åker färdtjänst. Så EvaBritt Svensson (V) och
Carin Högstedt (V) lämnade in en
motion till Växjö fullmäktige med
krav att även barn med funktionsvariationer ska omfattas av reformen. Innan beslut hann fattas i Växjö kommun bestämde den rödgröna
majoriteten i Region Kronoberg att
avgiftsfria resor ska omfatta även
barn och unga som använder färdtjänst. Bra beslut, menade Eva-Britt
och Carin!

Bostäder med rimliga hyror?
– Unga, låginkomsttagare och nyanlända har svårt att hitta bostäder
och svårt att kunna betala hyror i
nyproduktion. Se er om och lär av
goda exempel! sa Carin
Högstedt (V) och talade
för V-motionen om fler
bostäder med rimliga
hyror.
Hon tog upp flera exempel från andra kommuner som
lyckats bygga både mycket och billigare. Det blev en frejdig debatt där
V+S var överens om att VKAB ska
intensifiera arbetet med att få ner
kostnader och att redovisa resultat
vid årets slut. Men de borgerliga var
nöjda med det som görs idag.

Arbetskläder
Ann-Christin Eriksson
(V) hade lämnat in en motion om fria arbetskläder
för utomhusbruk till de
som arbetar på förskolor
och i fritidshem.
– Detta är i hög grad både en frå-

ga om jämställdhet och arbetsmiljö, sa Ann-Christin. Dessutom är
det en ekonomisk fråga för alla de
som dagligen använder sina privata
kläder i ur och skur.
S stödde motionen, men den borgerliga majoriteten sa nej med motiveringen att de olika enheterna redan idag kan köpa in kläder.
Ja, men det prioriteras tyvärr inte
ute i verksamheten, sa Ann-Christin.

Tre olika budgetar
Det väckte reaktioner att S och V
inte lade gemensam budget i år.
– Splittrad och delad opposition! sa
Anna Tenje (M) med flera.
En kunde få intrycket att allianspartierna var smått avundsjuka. Vilka
var skillnaderna då? S hade fler miljoner än både V och de borgerliga
till utbildning. V hade störst anslag
till omsorgen och storsatsar på ridklubbarna. V:s budget innehåller inte
några besparingskrav på nämnder
och styrelser. Det har de blågröna
med 55 miljoner, S betydligt mindre.
– Vi vill ge personalen ett andrum
från besparingar, sa Carin Högstedt
(V)
Vinster i välfärden är ingen kommunal fråga, men det stod ”skola
utan vinstintresse” i en rubrik i V:s
budgetförslag och det fick igång Ulf
Hedin (M):
– Ska ni lägga ner skolor och äldreboenden genom att förbjuda vinster?
– Nej, försäkrade Eva-Britt Svensson (V). Seriösa företag, kooperativ, privata, föreningsdrivna – alla
är kvar. Det som riksdagen röstade
om häromdagen är begränsning i
vinstuttag. Det är att hantera skattebetalarnas pengar varsamt. De
ska användas till medborgarnas
bästa. Förslaget har stöd av folkmajoriteten, men det struntade alliansen och SD i.
Malin Lauber (S) och Carin Högstedt (V) talade för jämlikhet och mot

klyftor.
– Stad och land, kvinnor och män, de
med pengar och de utan – det finns
många klyftor att utjämna. Det finns
också mycket att göra för att bli en
mer attraktiv kommun att arbeta i.
En kommun som vågar och vill testa nya idéer, som att ge hemtjänstpersonal tid att laga mat med vårdtagare i hemmet.
Det skulle ju också
minska den ofrivilliga ensamheten, sa
Carin.

Budgetpresentationer
– Jag är stolt och nöjd med vårt allianssamarbete. Vi har byggt robusta
skyddsvallar mot framtida lågkonjunkturer ansåg kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M)
– Det är den bästa budgeten någonsin förstärkte Per Schöldberg (C)
och passade på att kalla
den totala frånvaron av
de 4 (SD)-ledamöterna
för ”respektlöst” mot
såväl väljare som fullmäktige. Cheryl Jones Fur
(MP) tyckte något överraskande att
chansningen Miljöpartiet gjort att
gå med i en blågrön allians, visat sig
fungera utmärkt. Carin Högstedt
(V) redogjorde för huvuddragen i
Vänsterpartiets budget vilket bl a
innebär stora satsningar på skola,
vård och omsorg, 6 timmars arbetsdag på försök, pendlingscykelvägar och en extra stor satsning
på ridsporten. Under
den
efterföljande
debatten framgick
mycket tydligt att
(S) och (V) finansierar sina föreslagna
satsningar via skattehöjning så att
alla medborgare solidariskt är medfinansiärer, medan alliansen låter
enbart hyresgäster i de kommunala
bolagen stå för kostnadsökningarna inom välfärden.
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NEJ, LÅT DET INTE HÄNDA EN GÅNG TILL!
Utförsäljning av 2 000 hyresrätter
I maj 2015 meddelade den moderatledda alliansen M+C+L+
KD+MP att 2000 hyresrätter
skulle säljas. Det blev en hård
strid mellan den styrande majoriteten och oppositionen S+V. En
liten seger var att vissa krav ställdes på blivande köpare. Men var
det krav eller en önskelista? Köparna kan ju göra vad de vill med
sina bostäder. I mars 2016 beslutade Växjö fullmäktige att slutföra utförsäljningen med 33 röster
mot 26. Ett av ”kraven” var att de
privata företagen skulle ansluta
till den kommunala bostadsförmedlingen. Så har det inte blivit.
Ett av de två köpande företagen har för övrigt sålts vidare
till ett amerikanskt bolag. Som
sagt; är det privatiserat så är det.
Det tragiska med att just dessa
2000 hyresrätter såldes är att
de tillhörde det bestånd som har
bra läge och rimliga hyror för folk
med vanliga inkomster och pensioner. De försvann ur bostadskön. De hade varit väldigt bra att
ha med i utbudet av hyresrätter
i den bristsituation som råder.
Ekonomiskt
gick de bra
och de hyresintäkterna
har kommunen förlorat.

Inte något långsiktigt bra beslut!
Nej till nytt kommunhus – ja till
fler bostäder
Vi trodde det var ett hugskott
i valrörelsen 2014 när de fyra
borgerliga partierna lanserade
idén om ett nytt kommunhus
och göra bostäder av det gamla! Men vi hade fel. MP stödde
idén efter att ha blivit en del av
alliansen. Vänsterpartiet har från
första stund sagt ifrån: Det gamla kommunhuset håller än. Bygg
bostäder ovanpå stationshuset
istället! Men arkitekttävling hölls
och ett glashus för drygt 700
milj kr blev utsett till vinnare. Folk
storknade av ilska över en storvulenhet av sällan skådat slag.
Onödigt, dyrt, otillgängligt för bilburna och färdtjänst etc. Place-

ringen är illa vald. Ett nytt P-hus
måste byggas. Det finns inte
med i kalkylerna. Säkerheten i
det så kallade vardagsrummet –
alltså stationsväntsalen där medborgarna ska möta kommunen
ifrågasätts av många. 700 milj kr!
När vi i fullmäktige sa att vi hellre lägger pengar på ridklubbarna
och ny simhall var svaret från en

moderat att de har råd med allt.
Samtidigt ska äldreomsorgen
spara 25 milj kr i år! ”Glashuset”
är en helt absurd historia, som
vi ännu inte sett slutnotan för.
Nej till Trafikplats Fagrabäck –
Ja till tvåfilig rondell
Absurd är också ordet för den
enorma Trafikplats Fagrabäck
som är på gång att förverkligas!
Tvärs emot alla miljö- och klimatmål gör alla partier utom Vänsterpartiet upp med Trafikverket
om nära 300 milj kr för att få upp
hastigheten till 100 km i timmen
förbi Växjö, göra intrång i naturreservat och stimulera bilismen.
Skälet som anförs är bilköerna
morgon och eftermiddag, men
det finns ingen utredning gjord
om köerna – mer än av privatpersoner. Ja, det är köer en kort tid,
när alla ska till eller hem från jobben. Gör om nuvarande rondell!
Lägg om arbetstiderna på stora företag och offentlig sektor.
Stimulera cykel och samåkning,
mer kollektivtrafik! ”Europas grönaste stad” utmärker sig sannerligen inte som grön i detta ärende. Vänsterpartiet är utan tvekan
inte bara det grönaste partiet i
riksdagen (se Naturskyddsföreningens rapport) utan även i Växjö
kommun.
Carin Högstedt
carin.hogstedt@vaxjo.se

Vänsterpartiet
önskar alla
Knytt-läsare en
skön
sommar!
Vill du förändra här och nu?
Bli då medlem i
Vänsterpartiet!

Det gör du enklast
genom att gå in på

www.vansterpartiet.se

Välkommen!
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