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Vad hände i fullmäktige 18/12?

Skatte p e nga r t ill
dålig s kolst ä d n i ng
– Ska kommunen betala
för något vi inte fått?
– Är du beredd att verka
för att i kommande upphandlingar ställa krav på
personalens rätt till heltid?
– Hur vill du säkerställa
att medborgarnas skattemedel inte medverkar
till dålig och
orättfärdig personalpolitik?
Många frågor
ställdes av
Carl-Olof Bengtsson (S)
och Carin Högstedt (V) om
avtalet med städbolaget
ISS, som hela hösten kritiserats för dålig städning
i skolor och
förskolor och
vars personalpolitik starkt
ifrågasatts.
Per Schöldberg (C ), kom-

munalråd med ansvar för
upphandlingar, svarade
att han inte var nöjd med
kvalitén på städningen,
men att han inte anser det
rätt att säga upp avtalet
just nu. Han vill inte ställa
krav på rätt till heltider,
men vill inte heller göra affärer med företag som har
usel personalpolitik eller
brister i sitt sociala ansvar.
– Tjänar verkligen kommunen 7 miljoner kronor
på att ISS städar? undrade
Högstedt.
– Låt oss se om något
år vad utfallet blivit, sa
Schöldberg.
– Ska kommunen verkligen
betala för undermålig städning?
ifrågasatte Gunnel Jansson (MP).

Me ra s kol a
Elisabeth Risedal (V) hade
motionerat
om att förändra skolans
terminssystem.
Enligt Risedal skulle mer
skola sommartid ha många
fördelar; lärarna slipper
känna sig stressade när
sommarlovet kommer, för-

äldrar slipper trixa för att få
barnomsorgen att gå ihop
och barn och ungdomar
får bättre studieförutsättningar.
Företrädare från alliansen
tyckte att tanken var intressant men ingen var beredd
att stödja förslaget. Bara
vänstern ville förändra. Voteringen slutade 4 mot 57.

Utbilda un d e rs kö te rs kor
Alltför få utbildar sig idag
till undersköterskor. Fler
vill, men hindras av byråkratiska skäl. Vänsterpartiet tog upp dessa problem
i en motion, som fick ett

hyfsat svar från de borgerliga. Omsorgsnämnden får
i uppdrag att verka för att
det framtida rekryteringsbehovet av undersköterskor kan mötas.
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M ä ns kl iga r ä t t ig h eter
f å r i n te kosta
I en motion
föreslog Carin
Högstedt (V)
att fullmäktige
skulle göra en
opinionsyttring till riksdag
och regering.
– Det handlar om att
bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnersättning ska in i diskrimineringslagen. Det finns
en utredning - Bortom
fagert tal - som föreslår
detta. Den ligger på finansdepartementet sedan mer
än två år. Partierna är positiva, men det händer inget.
En viljeyttring från Växjös
fullmäktige skulle kunna
påverka till positivt beslut,
som i sin tur gynnar alla
medborgare, sa Högstedt
och fick medhåll av Char-

lotta Svanberg (S), Cheryl
Jones Fur (MP), Martin
Edberg (S), Lars Edqvist
(MP).
De borgerliga partierna
svarade att visserligen är
motionens förslag väl underbyggda, men man ville
inte bilda opinion ”i denna
fråga”.
– Det är behjärtansvärt,
sa Bo Frank (M), men jag
tänker på kostnaderna.
– Här kan man se i media att du lovar bekosta
hälften av en flytande scen
i Växjösjön, men att göra
kommunen mer tillgänglig
får inte kosta. Aldrig i livet
en scen i sjön så länge det
inte går att hävda mänskliga rättigheter för alla
invånare! sa Högstedt.

Le da m ö te r nas f r å gestund
– Ska kommunen verkligen
betala hälften av vad en
flytande scen i Växjösjön
kommer att kosta? frågade
Elisabeth Risedal (V).
Bo Frank (M) svarade ja.
Kommunen ska betala.
– Finns det något kom-

munalt beslut om detta,
undrade Örjan Mossberg
(V).
– Alliansens kommunalråd
har beslutat detta sa Frank.
KNYTT:s kommentar:
Behövs fullmäktige?

All m ä n h e te ns f r å gestund
Anders Hermansson från
sockenrådet Öhr-Ormesberg ställde samma frågor
som för ett år sedan. Det
handlar om indragna
bussturer och bussar från
landsbygden som med
den nya vintertidtabellen
tvingar gymnasieeleverna
att komma flera minuter för

sent dagligen.
Bo Frank(M) hade påtagligt svårt att ge
tillfredsställande svar. Han
föreslog ett nytt
möte i januari.
– Samma löfte som för ett
år sedan. Gäller det nu?
undrade Hermansson.
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Ledare: PRIVAT SÅ KLART?
Under de senaste
sex åren med
borgerligt Alliansstyre har vi fått
se hur privatiseringar och konkurrensutsättning
Anders Mårtensson förändrat och
omvandlat det
svenska samhället. De borgerliga
partierna har valts demokratiskt,
men gör de som väljarna önskar och
tycker?
Nej till utförsäljningar
I olika undersökningar har medborgarna sagt tydligt nej till utförsäljningar av den skattefinansierade
välfärden. Hur går det med en för
alla likvärdig sjukvård, äldreomsorg
och skola frågar vi oss, när val av
det ena och andra allt mer hänger
samman med din privata ekonomi
och förmåga att sätta sig in i floran
av val?
I Växjö kommun har en lång rad
verksamheter sålts ut och konkurrensutsatts. Det handlar om allt från
lokalvård till utförsäljning av bostäder. Vem vinner på detta? Är det en
ren ideologisk fråga?
Vänstern ifrågasätter
Vänsterpartiet har i motioner, interpellationer och yrkanden frågat efter
meningen och värdet av alla dessa
privatiseringar och entreprenader.
Det har handlat om motioner om
utvärderingar, frågor om vad kommuninvånarna vinner på det, ifråga-

sättande av orimliga vinstuttag och
försämrade arbetsvillkor.

det finns en majoritet av väljare som
är överens om det.

Friskolor - fria från vinster?
Hur många fristående skolor behöver vi? De som verkligen har alternativ pedagogik eller drivs på ideell
basis är befogade. Men vad tillför
fristående skolor som inte har något
nytt att komma med? De som bara
ser möjligheten att plocka ut vinster
ur ett säkert = skattefinansierat
företagsupplägg och där man ibland
också förökar dessa vinster genom
räntesnurror och kopplingar till skatteparadis är oacceptabla.
Skandalerna har kommit; den ena
efter den andra. Det har handlat
om försämrad städning i skolorna,
hemstjänstföretag som anklagats för
brottslig verksamhet, arbetsmiljöproblem och insyn.

Vilken valfrihet?
Det heter från borgerligt håll att vi
medborgare ska ha valmöjligheter.
Då ställer vi oss frågan vad är det för
slags val? Reella val är att få välja en
hyresbostad till rimlig kostnad, vilken mat som serveras på äldreboendet, hur undervisningen är utformad
på en skola, om det finns internet
och aktiviteter på äldreboendet, om
det finns personal med tid för elever
och äldre, om det finns medinflytande för personalen.
Hur många säger: Jag vill ha mitt
barn på en vinstdrivande skola, jag
vill bo på ett vinstdrivande äldreboende? Säkert någon, men de flesta
väljer utifrån andra utgångspunkter.

Växjöhem och hyresbostäder

=
Vänsterpartiet vill inte slå ihop
Växjöhem och Hyresbostäder.

När det gäller sammanslagningen
av våra välskötta bostadsföretag
Hyresbostäder och Växjöhem har vi
protesterat av bl.a. den anledningen
att vi befarade utförsäljning av vårt
kommunala bostadsbestånd. Nu ser
vi att det är just vad som är på gång,
när ytterligare 1300 bostäder ska
säljas ut i samband med sammanslagningen. Frågan är återigen om

Välfärden är vinsten
Vi tror på verklig valfrihet. Vi är
positiva till brukarinflytande och till
mer makt och ansvar till personalen.
Vi vill göra det möjligt att förverkliga goda idéer för bättre vård eller
pedagogik. Vi vill att man ska kunna
lita på välfärden. Det kräver att det
gemensamma fungerar bra. Vinsten
ska vara en trygg välfärd!
Det är viktigt och bra med vinstdrivande privata företag, men om och
hur de ska driva verksamhet i den
skattefinansierade välfärden - det
måste verkligen diskuteras.
Anders Mårtensson
anders.martensson@vaxjo.se
Mobil: 070 528 03 47

I h ö ge rall ia ns e ns Vä xj ö p rivatiseras omsorg, skolor, p-vakter...
I Växjö kommuns årsredovisning för
2011 kan man läsa:
”Under 2011 har kommunen köpt externa verksamheter och entreprenader för 1 061 mkr, vilket är en ökning
med 27 % sedan 2010.
Ökningen beror främst på att verksamheter på flera av omsorgens
vårdbostäder gått över till privata
utförare samt anläggningsarbete
på bl.a. Arenastaden. Entreprenader och köp av verksamhet inom
övriga verksamheter har också ökat.
Andelen entreprenader av kommunens totala drifts- och investerings-

redovisning uppgår till 20 % och
har ökat med 2 procentenheter från
föregående år.”
Bostäder säljs ut
Utförsäljningen av hyreslägenheter
finns inte med i denna redovisning.
2010 såldes på Nydala - Bärnstenen
och Citrinen - med 613 lägenheter.
Därefter 668 lägenheter i Mjärden
och Hovdalbogård. Nu är det dags
för ytterligare ca 1 100 i samband
med fusionen av Växjöhem och
Hyresbostäder!
I samtliga fall utan att fråga de boende. Valfrihet???

Miljoner i skattepengar
KomVux och svenska för invandrare,
tolkverksamheten, städningen i
skolorna och sophämtningen har
lagts ut. På gång är kommunens
interna post och P-vakterna.
De stora posterna är dock:
5 privata boende för äldre - varav
Attendo Care 2, Carema 2 och Norlandia 1. På gång är Birka med 86
boende och Hovslund med 121. Det
är inom omsorgen de stora koncernerna med riskkapital finns! Till detta kan läggas 6 privata grundskolor
och 7 privata gymnasieskolor.
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