
– Studentkåren och led-
ningen för Linnéuniversite-
tet är helt överens 
om behovet av 
nya studentbostä-
der både på kort 
och lång sikt, sa 
Örjan Mossberg (V) på 
ledamöternas frågestund. 
– Vad finns det för planer 
för att möta detta behov 
undrade Mossberg.
–  Kommunen  för en 

diskussion med Videum om 
att kunna bygga bostäder 
på deras mark,  svarade Bo 
Frank (M). Växjö lig-
ger i framkant och bygger 
mycket bostäder i år.
– Videum är säkert inte pro-
blemet, kontrade Mossberg. 
Det är student-
bostäder som 
behövs för alla 
studenter som 
vill komma hit. 

Hur ska 
Arenasta-
den fullföl-
jas med are-
nor, planer, 
bostäder, 
eventuellt hotell m m? En 
vision har tagits fram och 
den innehöll 500 bostäder. 
På ett tidigt stadium fick 
(V) och (S) igenom minst 
700 bostäder. Men Visionen 
var inte uppdaterad med de 
700 bostäderna. 

Nu föreslog 
Åsa Karlsson 
Björkmarker 
(S) och Carin 

Högstedt (V) 
att fullmäktige 
skulle besluta 
om minst 700 
bostäder, vilket Bo Frank 
(M) och Nils Fransson 
(FP) höll med om. Så beslöt 
fullmäktige.

– Arbetslivet pågår dygnet 
runt.  Vi alla kräver att bli 
körda med ambulans, få 
vård, få mat levererad till 
livsmedelsbutiken oavsett 
klockslag. Det innebär att 
många måste arbeta på nat-
ten. Ibland har de barn och 
är ensamstående och utan 
anhöriga som alltid kan stäl-
la upp. Då ska kommunen 
ställa upp med nattomsorg 
för att inga föräld-
rar ska behöva ha 
en klump av oro 
i magen, inledde 
Åsa Karlsson Björkmar-
ker (S) till försvar för sin 
motion. 
Elisabeth Risedal (V) 

instämde och me-
nade att möjlighe-
ten till nattomsorg 
gynnar både barn 
och föräldrar.

Anna Hultstein (M) ansåg 
det vara en budgetfråga 
som inte gick att lösa nu. 
Bo Frank (M) avslöjade 
att de borgerliga inte heller 
i budget 2015 lägger ett öre 

till nattomsorg. Oliver Ro-
sengren (M) upprepade sitt 
vanliga mantra om ”ordning 
och reda i ekonomin. Hur 
finansierar ni detta?”
– Skulle några få barn med 
nattomsorg vara för dyra för 
kommunen när vi har råd 
med alla andra barn, påpe-
kade Karlsson Björkmarker.
– Trygga föräldrar och barn, 
fler i arbete och inte i bidrag 
- det finns något att vinna 
i nattomsorgen, inte bara 
kostnader, sa Carin Hög-
stedt (V). 
Lena Johannesson (KD?) 
la ett eget förslag, (SD) 
ville återremittera och i 
voteringen visade det sig att 
Ingemar Ljungcrantz, (MP), 
röstade med de borgerliga. 
Det i sin tur berodde på att 
han lämnat (MP) och gått 
med i ett av de borgerliga 
partierna. Vilket vet vi inte 
nu.
Lite upplösningsstämning 
och osäkra voteringar. Natt-
omsorgen förlorade med 31 
mot 28. (SD) avstod.
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Var ska studenten bo?Nattomsorg

Vision Arenastaden

– Anhörigvårdarna i Växjö 
gör ofta en beundransvärd 
insats som är ovärderlig 
för den som får vården, sa 
Örjan Mossberg (V). Det 
kan handla om en anhörig 
som fått stroke eller allvar-
lig demens. Anhöriga och 
anhörigföreningen behöver 
stärkt stöd därför har vi 
motionerat om detta.
–  Vi följer socialtjänstlagen 
och det är svårt att göra 
en avgränsning och utreda 
frågan vill vi inte, sa Ca-
tharina Winberg (M) och 
yrkade avslag på motionen.
Mossbergs yrkande på 
stärkt stöd till anhörig-

vården fick stöd av Malin 
Lauber (S), vice orförande 
i Omsorgsnämnden liksom 
av Gunnel Jansson (MP).
Här uppstod en ny situation 
i fullmäktige. Voteringen 
slutade 30-30. Ordförande 
Posses utslagsröst avgjorde 
och Alliansens nej till mer 
anhörigstöd vann.
Tre lustiga figurer: René 
Jaramillo (KD) försvann 
och missade voteringen. 
Ingemar Ljungcrantz 
(MP) svek sitt parti och 
röstade med alliansen. Lena 
Johannesson (KD?) rös-
tade med opositionen.

Anhörigvård får nej

Medborgarkontor
Idag finns ett medborgar-
kontor på Araby. Varje 
månad besöks kontoret av 
1000 personer som söker 
information, behöver hjälp 
med att hitta rätt i samhäl-
let, få hjälp med olika an-
sökningsblanketter och tyda 
vad myndigheter egentligen 
menar i de brev som skickas 
ut. En serviceinrättning 

som många av oss skulle 
kunna nyttja om den fanns i 
närheten. 
MP skrev en motion om ett 
mobilt medborgarkontor 
som skulle kunna förflyt-
tas mellan olika delar av 
kommunen för att därmed 
tillhandahålla servicen över 
hela kommunen. KF beslu-
tade att utreda frågan.



Det börjar med valet till 
Europaparlamentet 25 
maj och fortsätter den 14 
september med valen till 
kommun, landsting/region 
och riksdag. 
På gågatan i Växjö finns 
partiernas valstugor fyllda 
med information.
Besök oss gärna!

Vi närmar oss 
slutet på mandat-
perioden och det 

stundar val den 14 september. Hög 
tid för politiskt bokslut! Den borger-
liga perioden började 2006, så nu är 
det hög tid för ett avslut. Det behövs 
en förändring - ja, en ny rödgrön 
majoritet!
Aktivitet mätt i motioner
Summa 186 motioner har S+V+MP 
lämnat in till Växjö fullmäktige från 
2007, var för sig, tillsammans alla tre 
partierna eller två i någon kombina-
tion.  
De borgerliga partierna tillsammans 
och var för sig har skrivit 36 och SD 
12. Vänsterpartiet ensamt ståtar med 
73 motioner. Till detta kan läggas en 
lång rad skrivelser från oss i opposi-
tionen till nämnder och kommunsty-
relsen. 
Att de borgerliga partierna har få mo-
tioner beror naturligtvis på att de styrt 
under den här tiden och har makten 
över dagordningen utan att lämna 
förslag. Således är motionerna från 
de borgerliga partierna i allmänhet 
mycket positivt behandlade, medan 
oppositionens i de flesta fall besvaras 
med nej eller jaså.
Mycket miljö
I ”Europas grönaste kommun” är 
miljöintresset stort. Vid en snabb 
genomgång kommer jag fram till att 
ca 60 förslag handlar om att förbättra 
klimat och miljö genom mer cyklande, 
mer kollektivtrafik, skydd av mer skog 
och natur, mindre köttätande, fler mil-
jöbilar och mer bilfritt inne i centrum 

av Växjö. 
I den här gruppen finns Örjan Moss-
bergs (V) motion om förbätt-
rade cykelvägar i kommunens 
alla tätorter. En  hård nöt att 
knäcka, då Trafikverket styr 
över merparten av cykelvä-
garna utanför Växjö. Trots att kom-
munen numera medfinansierar nya 
cykelvägar, så tar det evigheter att t 
ex få en cykelväg mellan Rydet och 
Rottne. 

Mer användning av ”gröna 
tak” för bättre stadsmiljö 
föreslog Cheryl Jones Fur 
(MP) och sådana kan man 

nu se här och där.
15 förslag om bostäder 
Bristen på bostäder och låg nypro-
duktion har debatterats mycket under 
de långa åtta åren. Motioner om att 
bygga bostadsrätter på Araby har 
gjorts av både (V) och (MP). Kol-
lektivhus, planering för framtidens 
äldreboenden,”bygg för unga” är 
några andra exempel på motioner. 
Stoppa utförsäljningen
Men främst har bostadskampen för 
oppositionen bestått i att försöka hejda 
utförsäljningar av hyresrätter. Det 
lyckades när till och med studentlä-
genheter stod på försäljningslistan. 
S+V+MP har i flera år hävdat att 
hyresrätter på Arenastaden ska byg-
gas omgående och att Bäckaslöv ska 
planläggas för byggstart så snart som 
möjligt.
Ställ krav vid upphandlingarna
12 motioner har lämnats om sociala 
krav vid upphandlingar. 2007 mo-

tionerade (V) om att vid eventuell 
entreprenadupphandling ska berörd 
kommunal förvaltning alltid ha rätt att 
lägga anbud. Det blev nej från allian-
sen. 
Samtidigt motionerade vi om att med-
delarskydd och offentlighetsprincipen 
ska tillämpas. Det infördes 2008 i en 
policy för entreprenadupphandling. 
Det hindrade dock inte nämnden för 

Arbete och Välfärd att hand-
la upp SFI-utbildning utan 
krav på meddelarskydd. Det 
fick Åsa Karlsson-Björk-

marker (S) att återigen motionera om 
meddelarskydd! 
Flera motioner från oppositionen har 
gått ut på att skydda skattebetalarna 
genom att inte handla upp  från företag 
som placerar vinster i skatteparadisen.  
Andra motioner har krävt kollektivav-
tal och sociala krav för att Växjö kom-
mun ska ha affärer med justa företag. 
Vision om spårvagnar
Till avdelningen framtidmotioner hör 
(V)s förslag från 2008 om att ”planera 
för eldriven och spårbunden kollek-
tivtrafik i Växjö”. Får se vilket år vi 
får igenom det!
Förändring behövs!
Som ni förstår; det går att påverka 
även i opposition, men det är mycket 
bättre att ha majoritet och kunna få 
igenom allt från byggande av bostäder 
till plan för att bli av med barnfattig-
domen och ungas arbetslöshet! För-

ändring – ge Växjö kommun 
ny ledning 14 september! 
Carin Högstedt, (V)
Carin.hogstedt@vaxjo.se
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Ledare: Nu måste det bli en förändring!

Valåret 2014:

Växjö kommun kan och ska utvecklas! 
Vill du vara med och styra? Påverka? 
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