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For t s a t t a s p r i n g v i k a rier
S, V och MP har
lämnat en gemensam
motion om att införa
rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat.
– Ett ganska självklart krav med tanke
på alla berättelser om
hur tillvaron är för
vikarier och med tanke på
de stora rekryteringsbehov
som finns. Utan fast anställning kan du inte hyra
bostad, inte ta lån och du
måste alltid vara anträffbar
med kort varsel. Hur ska
hen kunna planera sitt liv
med dessa förutsättningar?
Naturligtvis är
det extra besvärligt för ensamstående föräldrar
som behöver
barnomsorg, sa
Eva-Britt Svensson (V).
Men si, de här problemen
har alliansen och numera

inte heller MP någon
förståelse för. Istället
utmålades det som en
katastrof om motionen
skulle bifallas.
– Det påminner starkt
om hur borgerliga
politiker alltid reagerat med ryggmärgen
så snart något förslag
presenterats för att stärka
arbetstagarna, fortsatte
Svensson.
Per Schöldberg (C) hade
ett nytt yrkande istället för
rent avslag. Motionen skulle
besvaras med att utreda
kostnaderna. I yrkandet ingick inte något om fördelarna för kommunens personal.
Varken socialdemokrater
eller vänsterpartister var
nöjda med detta och yrkade
bifall till motionen.
Alliansen, numera med Miljöpartiet, vann omröstningen. Tyvärr för alla vikarier
och alla andra berörda.

Ledamöternas frågor
1. Tillgängliga bad
– Jag har sett lyckan lysa i
ögonen hos de funktionsnedsatta som använder
rampen vid Evedalsbadet,
sa Eva-Britt Svensson (V).
Hur är det med informationen om vilka utomhusbad
som är tillgängliga?
Det finns inget på kommunens hemsida, påpekade
Svensson.
– Det måste vi rätta till. Det
är nog en miss av förvaltningen, sa Ulf Hedin (M).
2.Återvinning på Teleborg
– När kommer det en ny

socialistisk

återvinningsstation, ÅTC,
för södra kommundelen?
frågade Gullvi Strååt (S).
– Planeringen startar i
tekniska nämnden till våren,
sa Anna Tenje (M).
3. Vikarier saknas
Det är ont om vikarier till
skolorna, sa Maria Carlsson (S). Finns det någon
plan för att säkerställa
behoven?
- Det är jättesvårt. Vi gör
vad vi kan, sa Eva Johansson (C) och la till att det
finns ett samarbete med
lärarhögskolan.
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Skarpa förslag

Revisionen hade granskat
delårsbokslutet (jan-aug).
Elsa Jönsson (S), ordförande i revisionen framförde
fyra skarpa rekommendationer till kommunledningen:
1. Gör en översyn av processen för mål- och resultatstyrning.
2. Öka ansträngningarna
att ordna ett kontinuerligt
tillflöde av bostäder som
nämnden för arbete och
välfärd kan förfoga över.
3. Undersök möjligheterna
att öka antalet platser inom
kommunen för barn och familjer som behöver omhändertas eller vårdas.

4. Utvärdera överförmyndarnämndens respektive
valnämndens verksamhet.
– Överförmyndarnämnden
har en omsättning på 3,7
milj kr, ett minus i eget
kapital på 0,9 milj och en
prognos för 2014 på minus
1 milj. Långt
ifrån hållbart
för en verksamhet som är
nödvändig för
allt fler, sa Carin Högstedt
(V). Hon upplyste om en
V-motion om att ge Överförmyndarnämnden makt
över sin verksamhet som nu
är inlämnad.

Ny transportplan
Den tidigare
transportstrategin från 2005 är
nu uppgraderad
av fullmäktige
till en transportplan. Debatten som föregick
beslutet handlade till 90%
om cykling, cykelstrategi
och cykelns plats. Tekniska
nämndens ordförande Anna
Tenje (M) var helt enig
med Malin Lauber (S) om
att ”cykling ska ha särskild
status och en egen strategi”,
men röstade trots detta emot

(S) + (V):s til�läggsyrkande
om just detta.
Carin Högstedt
(V) underströk
vikten av cykelns betydelse med att citera ur strategin: ”Prioritera
gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafiken”.
Knytts kommentar: Ska
bli mycket spännande att
bevaka hur detta efterföljs
och hålls levande under
mandatperioden.

Ungdomsfrågor

Allmänhetens frågestund
hade för dagen gjorts till
ungdomens frågestund.
Inga ungdomar kom
dock, men hade skickat
frågor i förväg. Dessa
besvarades välregisserat
av de borgerliga ord-

förandena, som var väl
förberedda.
Knytts kommentar:

Bra frågor, men det var
en absurd föreställning i
sovjetisk stil med mottot:
Vi frågar - vi svarar. Och
där oppositionen fick agera
publik.
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Ledare: Kära medborgare!
Vi var fler som röstade på
S+V+MP än på allianspartierna i Växjö, men det
hjälpte inte.

en budget.

Rödgrön vinst blev förlust
De borgerliga förlorade 7%
av förra valets röster. Vi
rödgröna fick 26 256 röster
mot 24 771 för Alliansen!
De fick ändå 29 platser i
fullmäktige mot S+V+MPs
28. Så blir det när man som
Växjö har två valkretsar
utan utjämningsmandat!
Till det kommer Sverigedemokraternas framgång med
fyra mandat.
Blågrön femklöver
MP gick över till de borgerliga. Förhoppningsvis
kan de påverka politiken åt
rätt håll. Nu kan Bo Frank
(M) sitta kvar med 33 av
fullmäktiges 61 mandat,
fördelade på Moderaterna,
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Miljöpartiet. Av de fem
backade fyra rejält. Endast
C hade en ökning, med
0,5%.
Rödröd opposition
S+V fortsätter i opposition
och har ett bra samarbete
och en bra politik.
Sverigedemokraterna
SD får plats i de större
nämnderna och måste bekänna politisk färg. Hittills
har de bara valt hur de röstar i fullmäktige och sällan
lagt egna förslag och aldrig

Tack till
alla väljare!

Känns bra att Vänsterpartiet är med och
styr region Kronoberg.
Vill du vara med och
forma framtiden?
Kontakta oss!
070 583 05 55
V Kronoberg

Framtiden
Det jag hoppas är att det
blir mindre av cement och
reflexartade motsättningar
mellan höger och vänster.
Lite mindre av blockpolitik och mer av att värdera
förslag, inte vilket parti som
lägger dem.
Började inte bra
Första fullmäktige onsdag
15/10 med de 61
nyvalda valde
presidium och
ordförande blev
Benny Johansson (M). Så
långt allt väl. Men sedan
meddelas att det blir en
enda dags fullmäktige med
både budget och vanligt
fullmäktige på samma dag i
november. Nästa års augustimöte ställs in!
Det skapar ingen bra stämning att enväldigt komma
med dylikt och inte lyssna
på alla. Debattglada Växjöfullmäktige ska ta budget
på en dag. Att ställa in ett
sammanträde 10 månader
innan det ska vara – märklig
början på en ny mandatperiod med förväntansfulla
nya invalda!
Jag är också lite synsk, sa
undertecknad i talarstolen, men att veta att det
inte finns några ärenden i
augusti 2015 – det går jag
bet på.
Carin Högstedt
carin.hogstedt@vaxjo.se

Vänsterpartiet i fullmäktige!
Växjö: Vänsterns fyra ordinarie och två ersättare
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Fler rödgröna
Vänsterpartiet ökade med
104 röster till 4 104 och fick
7,3 %. Det var ett litet tapp
på 0,3%.
Det blir oförändrat fyra
ordinarie och två ersättare.
Bäst och sämst
Bästa valdistrikten för V är
Araby, Teleborgs centrum,
Norrelid, Pilbäcken, Nydala, Dalbo, Norr och Sandsbro Östra. Där har V mellan
13 och 10 %.
Sämsta är Söder, Västra
Mark, Öjaby, Hollstorp,
Gamla Hovshaga, Evedal,
där det är 5% till 3 %.
Klassröstningen lever fort
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farande; ju ”finare” villaområden, ju färre röster på V.
Utanför Växjö stad har V
bra med röster i Dädesjö,
Berg, Åryd.
Personröster
M och V har flest personkryss. V utan att bedriva
personvalskampanjer. Men
väljarna kryssar gärna!
Eva-Britt Svensson blev
ordinarie i fullmäktige genom personkryss.
Personvald för V i Växjö
kommun är också Carin
Högstedt med näst högsta
andelen procentuella kryss
av alla partiernas kandidater.

Riksdag och region i Växjö

Vänsterpartiet höll ställningarna i Växjö på nationell och lokal nivå och
ökade bra regionalt.
Riksdagen
I riksdagsvalet ökade Vänsterpartiet med 151 röster,
men det betydde oförändrat
5,2 %. Inget riksdagsmandat alltså.
Region Kronoberg
I landstinget, som nu blir
region, fick V fem av de 61
mandaten. 5 383 röster och
9,61 %. En ökning med

Region Kronoberg: Vänsterns fem ordinare
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992 röster i Växjö bidrog
starkt till Vs framgång!
I Kronoberg fick de rödgröna 57 949 röster och 30
mandat mot 49 400 borgerliga och 25 mandat.
Sverigedemokraterna (SD)
med 11 437 röster och 6
mandat är vågmästare.
Minimajoritet
S+V+MP bildar nu styre,
men saknar ett mandat för
majoritet! Ska bli spännande att följa regionpolitiken!

och tre ersättare!
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Bogatic

Daniel
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Vänsterns väljare kryssar gärna sina kandidater. Lennart Värmby fick 1088 (16,5 %) kryss.
Tryggve Svensson från Ljungby kryssades 363 gånger (12,5 %) i Västra Kronoberg.
– Vi kommer att vara öppna, lyssna på medborgarna, patienterna, personalen och de andra partierna för att forma en hållbar utveckling för Kronoberg, säger Lennart Värmby.
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