
– Företagen som lägger 
anbud när kommunen 
upphandlar ska teckna eller 
åtminstone följa kollek-
tivavtal för sina anställda, 
därför har vi motionerat om 
det, sa Gullvi Strååt (S).
– Det handlar om att an-
ställda i slutänden ska få 
rimlig tjänstepension och 
arbetsskadeförsäkring, sa 
Ola Löqvist (S).
–  Ja, ytterst hand-
lar det om rimliga 
arbetsvillkor, sa 
Örjan Mossberg (V) och 
biföll motionen. 
Bara moderater och sveri-
gedemokrater talade emot. 
SD yrkade avslag.
– Krav kan hindra mindre 
företag, sa Anna Hultstein 
(M).
Roland Gustbee (M) och 
fler moderater vägrade för-
stå skillnaden mellan krav 
på att teckna kollektivavtal 

och att följa 
minimireglerna 
i ett kollektivavtal.
Ena dagen, 14 januari, 
yrkade Alliansen avslag på 
motionen. Nästa dag, 15 
januari, kom det ett beslut 
i EU-parlamentet som går 
i motionens riktning. Då 
ändrar sig Alliansen och 
anpassar sig till att kanske 
göra något när riksdagen 
lagstiftat om detta. 
– Ni visar ingen egen vilja 
i Alliansen. Ni anpassar er 
bara underdånigt till EU 
och gör så lite som möjligt 
för de anställdas villkor hos 
kommunens entreprenörer, 
sa Mossberg.
I slutomröstningen fick S 
och V 25 röster för kol-
lektivavtalen. Alliansen 
samlade 31 röster för att 
kanske ändra reglerna 
senare. Avstod gjorde 3 MP 
och de 2 SD.

– Svenska för invandrare 
låg förr på KomVux, drevs 
i kommunal regi och var 
sammanhållet. Nu är det 
uppstyckat på en rad olika 
företag och den stora frågan 
är vad privatiseringen lett 
till? Låga kostnader till 
vilket pris för eleverna, 
för möjligheter 
till arbete, för 
integrationen, för 
utbildningen och 
resultaten? Carin 
Högstedt (V) ställde frågor 
och Benny Johansson (M) 

gav långt svar, men de kom 
inte överens. 

– Jag är övertygad om att ett 
sammanhållet SFI är bäst 
för alla, men skulle väldigt 
gärna se en vetenskaplig 
undersökning av privatise-
ringens konsekvenser för 
utbildningen i svenska för 
nvandrare, menade Hög-
stedt. Tar det längre tid? 
Hur ser resultaten ut? Vad 
ger det för effekt på lång 
sikt?

Både (V) och 
(MP) hade 
motionerat om 
giftfria förskolor efter att 
forskning visat och Natur-
skyddsföreningen rappor-
terat om hur barnen utsätts 
för farliga kemikalier i 
förskolemiljö. Dels finns 
där olämpliga plaster och 
annat material, dels är små 
barn särskilt mottagliga. 
Ingen har egentligen koll på 
vad som döljs i leksaker och 

utrustning.
De borgerliga 
partierna hade 

ett undanglidande svar, 
medan S+V+MP ville 
inventera farliga kemika-
lier i förskolorna, åtgärda 
och på sikt skapa en giftfri 
miljö för barnen. voteringen 
slutade 31 för de borgerliga 
M+C+FP+KD och 30 för 
S+V+MP, som hade stöd av 
SD i denna frågan.
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Kollektivavtal?

Malin Lauber 
(S) hade föresla-
git att Barnkon-
ventionen ska bli 
införlivad med 

kommunens hela verksam-
het, att barnbokslut ska 
göras och att en barnrätts-
strateg ska anställas. Detta 
vållade stor diskussion. 
Också nu hade de borger-
liga ett vagt svar,  till intet 
förpliktigande. Elisabeth 

Risedal (V) och Lars 
Edqvist (MP) pratade för 
Barnkonventionen och att 
ge barnen en röst, som Lau-
ber uttryckte det. 
Under debatten blev det 
klart från t ex Oliver Ro-
sengren (M) och René Ja-
ramillo (KD) att de var helt 
emot förslagen. Voteringen 
slutade här med 31 röster 
för de borgerliga och 30 för 
S+V+MP med stöd av SD.

Giftfr ia förskolor

Barnperspektiv

Privatiserad SFI

– Gör en 
handlings-
plan för att 
fler pappor 

ska vara föräldralediga. 
Bara 22% av föräldraledig-
heten tas nu ut av papporna 
i Växjö kommun. 78% av 
mammorna. Här finns ett 
tydligt barnperspektiv, sa 
Carin Högstedt (V) och 
citerade ur kommunens 
mångfaldsprogram om att 
vara ett föredöme för andra 
kommuner och arbetsgiva-

re. Rose-Marie Holmqvist 
(S) och Lars Edqvist (MP) 
biföll men Annika Stacke 
(FP) tyckte inte föräldra-
ledighet är en kommunal 
angelägenhet. 
Så mycket för det partiets 
jämställdhetsprofil, tyckte 
oppositionen, som samlade 
29 röster, 1 MP frånva-
rande. Stöd från SD. De 31 
i den borgerliga Alliansen 
vann som vanligt. Ingen 
handlingsplan med Allian-
sen vid styret.

Mer pappaledigt

Resandeblod
Du som gillar kultur och är politiskt intresserad. 

Välkommen till förställningen 
Resandeblod om romernas situation. IOGT-
huset vid Vattentorget lörsdag 5/4 kl. 14.30.



Flera människor i Växjö 
kommun gör en stor insats 
för sina anhöriga med 

behov av om-
händertagande 
och vård i det 
gemensamma 
hemmet.  
Detta är vad 

Örjan Mossberg och Eva-
Britt Svensson 
båda (V) anför 
i en motion till 
fullmäktige.
Kommunens 
insatser för att 
stödja anhörigvårdarna och 
underlätta vardagslivet kan 

ske på flera olika sätt. Det 
handlar om avlastning och 
växelvård, träffmöjlighet 
med andra anhörigvårdare, 
utbildning och stöd av 
kommunens personal och 
mycket mer.  
En lokal och träffpunkt
Det som bland annat saknas 
är en fast lokal för anhö-
rigföreningen där med-
lemmarna kan träffas och 
utbyta erfarenhet, stödja 
varandra och bearbeta sorg 
och glädje i den personliga 
situationen. Anhörigför-
eningen har ett mycket 

begränsat ekonomiskt stöd 
från omsorgsnämnden. I 
Växjö kommun finns stora 
möjligheter att förbättra 
situationen för anhörigvår-
darna.
Möjliga förbättringar
Möjligheten till avlastning 
för egen tid med möjlighet 
att resa bort några dagar 
har försämrats istället för 
förbättrats. Samtalsgrupper 
finns i kommunal regi och 
det är ett välkommet stöd
Kontakten med kommunen 
borde förenklas. Nu måste 
de anhöriga vara mycket 

om sig och kring sig för 
olika detaljer i tillvaron 
med den vårdade anhö-
rige. Mat, resor, växelvård, 
hemtjänst och ekonomi till 
exempel kräver idag olika 
personkontakter i kommu-
nens labyrinter.
”Sambeskattningen” när 
avgift ska räknas ut slår 
väldigt hårt för vissa par 
när den ene får plats i ett 
vårdboende.
Vänstern föreslår
De cirka 2 000 anhörig-
vårdarna i Växjö kommun 
kan få ett bättre liv med ett 
förstärkt kommunalt stöd.

1968 tog riksdagen beslut om lag-
stadgad 40 timmars arbetsvecka. 
Det är fortfarande snart 50 år 
senare norm för heltid. 
Under tiden har mycket hänt: 
• Medellivslängden har ökat. 
• Klimat- och miljöhoten har blivit 
verkliga och tydliga.
• Vardagen har blivit till ett puzzel för 
många, där varje bit ska passa exakt.  
• Betald övertid 2009 i Sverige mot-
svarade drygt 70 000 heltidsjobb. 
• Arbetslösheten har ökat från 3 pro-
cent 1968 till drygt 8 procent 2014!
Andra faktorer
Det som inte förändrats är att i huvud-
sak många kvinnor arbetar deltid och 
har låga inkomster, som sedan påver-
kar pensionen negativt. Skillnaden är 5 
000 kr/månad mellan mäns och kvin-
nors pensioner. Samtidigt som många 
arbeten inom äldreomsorgen försvun-
nit, så har anhöriga gått ner i arbetstid 
för att ta hand om närstående.
Många utredningar
Flera utredningar om kortare arbetstid 
har passerat och många olika förslag 
likaså. De som fortfarande vågar påstå 
att kortare arbetsdag är en positiv re-
form, en vision väl värd att lyfta fram 
och diskutera, har varit lågmälda. Det 
inkluderar Vänsterpartiet. Partiet kom 
nyss med en rapport om möjliga vägar 

mot målet.
Argument för kortare arbetsdag är 
både klass- och könsmässiga: 
• Jämställdheten befordras. 
• Deltider omvandlas till heltider. 
• Fritiden blir rikare för för både barn 
och föräldrar. 
• Makten över tiden förskjuts till indi-
viden - stressen minskar. 
• Sjukskrivningar minskar. 
Arbeta kortare och längre!
Självklart påverkar en strukturell och 
radikal reform många sidor av livet. 
Det som inte nämnts – men det gör jag 
nu – är att många fler skulle orka ar-
beta längre upp i åren. Möjligheten att 
få arbeta fler år – vi lever ju så mycket 
längre – ser jag som en bra kombina-
tion med kortare arbetsdag.
Hållbar utveckling
Ett tämligen nytt argument är den 
hållbara utvecklingen, klimat- och 
miljöskäl. Det finns flera forskare som 
menar att vi räddar miljön genom att 
arbeta mindre. En av dessa är Chris-
ter Sanne, tidigare docent på KTH, 
som tagit fram rapporten ”Hur kan vi 
leva hållbart 2030” åt Naturvårdsver-
ket (november 2012). Jag har lyssnat 
på honom och har läst rapporten. Jag 
är imponerad av modet att säga föl-
jande: ”För att inte förvärra klimatet, 
förgifta marken och utrota fler arter 

i naturen måste vi trappa ner i vår 
livsstil. Samtidigt bör vi välkomna 
den förbättrade tekniken, eftersom 
den sparar arbete. Men att fortsätta 
att jobba lika mycket (eller mer!) kan 
liknas vid att åka uppåt i en rull-
trappa som ständigt lyfter oss högre i 
produktion – och miljöbelastning.” 
Dela med oss av arbete och tid
Sanne menar att vi måste gå neråt i 
rulltrappan, att vi inte kan fortsätta ta 
ut alla vinster av teknik i ökad kon-
sumtion. Det är inte rättvist mot stora 
delar av världen, som behöver öka sin 
standard. Istället för ökad konsumtion 
ska vi ta ut mer fritid, dela med oss av 
arbeten till de som inget har, och öka 
välfärden på det sättet.
Vår vision
Visionen för vänsterpartiet är kortare 
arbetsdag, ett mer hållbart liv med 
arbete och fritid i rimliga proportioner 
och att överlämna jordklotet i bättre 
skick till kommande generationer. För 
att det ska bli verklighet måste det 
bildas en rörelse och då menar jag inte 
2014 års valrörelse. Det krävs folkligt 
och fackligt tryck och jag 
är övertygad om att den 
tiden kommer. 

Carin Högstedt
Carin.hogstedt@vaxjo.se
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Ledare: Striden om tiden - sex timmars arbetsdag!

Bli medlem i Vänsterpartiet och bidra till ett hållbart Växjö!
Gå in på www.vansterpartiet.se eller ring 070 583 05 55

- Tungt ibland, säger anhörigvårdare i Växjö.


