
– Likvärdig skola utan 
avgifter är viktigt, sa Malin 
Lauber (S) och påpekade 
att hon inte är emot skolre-
sor eller studiebesök.
– Jag ser gärna att alla sko-
lor genomför englandsresor, 
sa Stefan Bergström (FP). 
Finansieringen ska dock ske 
genom kollektivt arbete och 
anslag från skolan.
– Jag har inget emot skolre-

sor heller, men de 
ska vara avgifts-
fria för eleverna, 
sa Elisabeth Ri-
sedal (V).

– Det finns goda förhopp-
ningar att Skol- och barn-
omsorgsnämnden blir helt 
enig i denna fråga i septem-
ber, avslutade Bergström 
interpellationsdebatten.

Inte fullt så eniga var 
partierna om förslag till 
nytt miljöprogram. Alla 
berömde det tjänstemanna-
förslag som är grundbulten. 
Men S+V+MP hade några 
skärpningar och tillägg, som 
röstades ner med 32 mot 27 
röster.
– Jag är speciellt glad att  
vårt förslag om att ta bort 
leksaker och utrustning med 
farligt och giftigt innehåll 
från förskolorna finns med, 
sa Carin Högstedt (V). Det 

som är viktigt är att vi får 
näringsliv, föreningar och 
enskilda medborgare med 
på att genomföra 
målen. Kommu-
nen klarar inte 
det själv. 
Cheryl Jones Fur (MP) 
och Malin Lauber (S) 
talade också för det gemen-
samma förslaget. Tonen 
partierna emellan var ge-
nomgående positiv. Arbetet 
förväntas gå vidare oavsett 
vilka som vinner valet.

Fullmäktige inleddes med 
att tjänstemannen Andreas 
Hedrén, vattenexpert, 
berättade om förslagen till 
restaurering av växjösjöar-
na. Det är problem med alg-
blomningar och fosforhalter 
i såväl Södra som Norra 
Bergundasjöarna. Åtgärder 
ska till för att på sikt uppnå 
god ekologisk status. 
Beslut om restaurering togs 
i full enighet. Det handlar 
om 40-50 miljoner kronor 

till förbättringar i Växjö-
sjön, Trummen och Södra 
Bergundasjön i en första 
etapp. I etapp 2 omfattas 
även Norra Bergundasjön 
för ytterligare ca 50 mil-
joner kronor. Med denna 
restaurering minskar föro-
reningen av sjöar och hav 
nedströms effektivt.
Rörande överens om tagen 
var bl a Anna Tenje (M) 
och Örjan Mossberg (V). 

Delade turer betyder att en 
person inom t ex vården ar-
betar några timmar på mor-
gon och förmiddag, får en 
ofrivillig och obetald paus 
mitt på dagen, för att sedan 
börja arbeta igen 
på kvällen. Det 
sliter på kroppen, 
det sliter på famil-
jelivet, sa Carin 
Högstedt (V). Hon ställde 
frågor till Per Schöldberg 
(C ) om läget i Växjö kom-
mun och om planer finns för 
att minska delade turer.
Schöldberg svarade att ca 
1500 anställda i kommu-
nens omsorgsverksamhet 
har delade turer och att det 
är svårigheter och kostnader 

för att kunna ändra på detta. 
Schöldberg hade en uppgift 
på 100 miljoner kronor. 
– Nu handlar det återigen 
om en stor majoritet kvin-
nor, menade Högstedt. Hade 
det varit 90% män anställda 
i omsorgen, så hade det inte 
sett ut så här. 100 miljoner 
kronor är en siffra jag ifrå-
gasätter och vad kostar inte 
utsliten personal. Dessutom 
– hur ska en kommun kunna 
rekrytera 
arbetskraft 
till vård 
och omsorg 
med en 
omodern 
personalpo-
litik?
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– Parkarbetarna i Linnépar-
ken har självklart arbets-
kläder, som Växjö kommun 
som arbetsgivare betalar, 
sa Elisabeth Risedal (V). 
De är ute mycket även om 
vädret är dåligt. Samma bör 
gälla för fritids- och försko-
lepersonal. Vi vill ju att de 
ska vara ute med barnen, 
även om väderleken inte är 
den bästa.  
Risedal yrkade bifall till 
S+V+MP-motionen om fria 
arbetskläder för fritids- och 
förskolepersonalen. 

– Sånt här borde cheferna 
kunna avgöra, ansåg Per 
Schöldberg (C ).
– Instämmer i princip, sa 
Åsa Karlsson Björkmar-
ker (S), men nu handlar det 
om kvinnor och då är det 
inte så enkelt. 
De borgerliga partierna 
avslog motionen med 32 
röster mot 29. 
Knytts kommentar: Arbets-
kläderna är finansierade i 
S+V+MP.s budgetförslag, 
så vid valvinst blir det verk-
lighet.

Vem får arbetskläder?

Avgifter i  skolan

Stora beslut om klimat
      och mil jö

Skön sommar!
Simma lugnt, sola lagom och 

surfa gärna på nätet till 
www.vvaxjo.se

eller till
www.vsodrasmaland.se



Det blir ingen 
budgetdebatt före 
valet och inget 

beslut om budget. De borgerliga 
partierna har bestämt så. De vågar 
inte riskera att förlora med en något 
osäker majoritet. 
Däremot har partierna och blocken 
arbetat som vanligt under våren för att 
kunna presentera sina förslag nu i juni. 
Stora skillnader
Det skiljer i färdriktning och visioner. 
M+C+FP+KD - de fyra borgerliga 
partierna skriver i sin budget: ”Arbetet 
med konkurrensutsättning, avknopp-
ning, intraprenad och outsourcing 
av kommunal verksamhet utvecklas 
vidare för god medborgarser-
vice, där så är lämpligt.” 
Den minnesgode minns 
med förskräckelse utförsälj-
ningen av studentbostäder 
och hyresrätter de försökte 
trumfa igenom men tack och 
lov misslyckades med. Med 
fortsatt borgerligt styre kan ut-
försäljningen poppa upp igen. 
Rödgrön ekonomi i balans
S+V+MP föreslår en skattehöjning 
med 30 öre för en hållbar ekonomi 
med mer resurser till skolan. Det ger 
51 miljoner varje år. De borgerliga 
spenderar mycket pengar under 2015 
och ska sedan spara 50 miljoner kro-
nor 2016 och 75 miljoner 2017. Det är 
inte seriöst eller ansvarsfullt att öka på 
ena året för att locka väljare och dra in 
nästa år! Det kallas valfläsk!
Förskola och skola
De stora nya pengarna lägger 
S+V+MP på skolan, 83,5 miljoner. 

Behoven är stora! Färre barn i försko-
lans grupper, ”nattis”, tidiga insatser 
som projekt Barnens bästa i Braås ska 
skapa bättre förutsätt-
ningar för alla barn 
att klara skolgången 
och vara rustade för 
arbetsmarknaden eller 
högskolestudier efter 
studenten. I lugnare 
miljö som små blir alla 
sedda, hörda och upp-
märksammade. Barn 
som behöver extra resurser ska få det. 
Äldreomsorgen
I äldreomsorgen föreslår vi många 
reformer som syftar till individens 

större valfrihet när det gäller att välja 
innehåll i livet, trots skröplighet och 
trötthet. Framtidens äldreboende ska 
utvecklas på Hovslund. Så småningom 
blir det nytt äldreboende på ”Stena-
tomten” på Söder. 20 nya miljoner 
kronor lägger vi till omsorgsnämnden.
Kultur och fritid
Idrottshuset ska förverkligas på Are-
nastaden. Det är i nuläget 16 fören-
ingar med lite olika inriktning som ska 
samsas där. Det kommer att locka nya 
grupper ungdomar till Arenastaden. 

Vi lägger på 1 miljon till förenings-
bidragen och ökar kulturbudgeten för 
deltagande kultur och konstinköp. 

Vi ser att Araby Park 
Arena behövs som mö-
tesplats och planerar för 
en utbyggnad, som kan 
rymma kafé och kanske 
bibliotek.  Vi kommer 
också att utreda möjlig-
heten att bygga till BG 
så att ett Föreningarnas 
hus/kulturhus kan bildas.  

Personalpolitik med reformer
Rätt till heltid, minimering av delade 
turer, fast anställning efter ett års vi-
kariat och en fond för rehabiliterande 

åtgärder istället för utköp, 
när en anställd har slitit ut 
sig. Det är reformer som ska 
göra Växjö kommun till en 
attraktiv arbetsgivare. I Växjö 
kommun ska medarbetarna på 
”golvet” inte behöva uppleva 
att ens jobb tas över av andra 
städbolag, postutbärare och 
vaktmästare. 
Vi är beredda

Vänsterpartiet har tillsammans med 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna 
lagt en budget som är hållbar; ekono-
miskt, ekologiskt och 
socialt. Vi vill gärna att 
den förverkligas. Ge oss 
en stabil majoritet i 
Växjö kommun den 14 
september! 

Carin Högstedt (V)
carin.hogstedt@vaxjo.se

Det började med EU-valet 
25 maj och fortsätter den 
14 september med valen till 
kommun, landsting/region 
och riksdag.
 
På gågatan i Växjö finns 
Vänsterpartiets valstuga.
Öppet vardagar kl.11 - 13.
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V-boa, Vänsterpartiets valstuga 
Storgatan, Växjö

Ledare: Rödgrön budget bäst

V-boa
Vänsterns cykellag slutade vårens trampande med 4 493,7 

km och sparade 921,1 kg koldioxid jämfört 
med om man kört bil. A-Laget vann med 
Ledarstyret som tvåa. Lag ”Kontorsråt-
torna” tog tredje plats med 5,1 kg till godo 
på Vänsterpartiet. 
– Vi tänker trampa även i höst, säger Håkan 
Frizén. Sydosttrampar heter portalen där 
”tävlingen” läggs upp. Vi utmanar övriga 
partier! Pedal och politik hör ihop! 

Bästa partiet?
Vänsterpartiet!!!

Använd din makt - rösta!

Valfläsk!

De borgerliga spenderar mycket pengar under 2015 och ska 
sedan spara in 50 miljoner kronor 2016 och 75 miljoner 2017. 
Det är inte seriöst eller ansvarsfullt att öka på ena året för att 
locka väljare och dra in nästa år! Det kallas valfläsk!

Håkan Frizén, 
Vänsterpartiets 
cykellagledare   


