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Stora skillnader

– Bifall till denna framsynta budget, som skapar
handlingsutrymme för alla
medborgare och framför
allt barn och unga, sa Carin
Högstedt (V) om S+V-budgetförslaget. Det är en myt
att det inte är några skillnader. Det är ett par hundra
miljoner på tre år.
Kommun med klyftor
Vi höjer skatten med 30
öre, upplyste Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
vartenda öre av de 50 miljonerna det ger ska gå till
skolan. Hon talade om hur
segregerad Växjö kommun
är och att klassbakgrunden
cementeras i skolan istället
för att kompenseras.

Svag budget vann
I ord var överensstämmelsen rätt stor mellan Femklöverns, (M+C+FP+KD+MP),
förslag på skolområdet,
men i pengar stor skillnad.
De fem menade att skolans
budgetram 1,8 miljarder,
ska ge färre barn i grupperna och fler lärare utan
tillskott. Dock medgav Bo
Frank (M) inledningsvis att
deras budget kan betecknas
som svag.
Barn och gamla
– När det gäller resurserna
till eleverna ligger Växjö
kommun på plats 217, upplyste Ola Palmgren (S).
– Äldreomsorgen är av
världsklass, ansåg Jon

Malmqvist (KD) och fick
mothugg av Eva-Britt
Svensson (V) som hade
färska siffror om vad medborgarna anser.
– Särskilt maten är de som
ska äta den missnöjda med,
redovisade hon. Tänk om
alla i äldreomsorgen fick
äta närlagad mat en gång i
veckan åtminstone! Och om
all mat som serveras var så
god att den blev uppäten – i
denna mathuvudstad!
– Ni ska spara 20 miljoner
på matorganisationen, sa
Tony Lundstedt (S). Hur
ska det gå till om maten ska
ha god kvalité. Svaret från
Per Schöldberg (C) var ett
svävande ”effektivitetsbesparing”.
Bygg nu
Bostäder debatterades också
och Eva-Britt Svensson
(V) talade om behovet av
hyresrätter och tillgängliga
sådana. Högstedt-Svensson
tog båda upp politiken för
personer med funktionsnedsättningar och Anna Tenje
(M) medgav att det är inte
bara Växjö stad som ska bli
tillgänglig utan det ska gälla
hela kommunen.
– Ni har lagt energi på att
privatisera, vi
vill lägga kraft
på att bygga!
sammanfattade
Ola Palmgren
(S) skillnaden
mellan de båda blocken.

Tydligt o c h b r a s a g t

Malin Lauber (S)
– Vårdnadsbidraget är en
kvinnofälla och bör förpassas till Antikrundan.

socialistisk

Oliver Rosengren (M)
– Är du så urbota feg Håkan
Engdahl (SD) att du inte
vågar lägga egna förslag?!

nr 8» 19/11 2014

Idrott för alla

– Funktionsnedsattas hälsa
är mycket sämre än befolkningens i övrigt, p g a social
isolering och svårigheter att
delta i idrottsutövning och
bristande tillgänglighet, sa
Eva-Britt Svensson (V) i
en interpellation till Ulf Hedin (M), fritidsnämndens
ordförande.
Svaret från Hedin blev att

inget öronmärkt stöd till
funktionsnedsattas idrottsutövande finns och de får
söka pengar.
– Så länge inte funktionsnedsattas mänskliga rättigheter tas till vara kommer
jag och vänsterpartiet att
fortsätta att driva dessa
frågor, lovade Eva-Britt.

P a r t i e t u t a n p o l i tik
Under budgetfullmäktige
- det viktigaste fullmäktigemötet under året - hade SD
inte ett enda förslag; ingen
budget, inga yrkanden. Det
hann faktiskt gå ett halvt
dygn mellan deras två
inlägg. Ett svårbegripligt agerande,
men de verkade rädda
för att få mothugg.
Oliver Rosengren (M)

var mycket rak och tydlig
när han helt enkelt skällde
ut Håkan Engdahl (SD)
för att vara feg. Även Åsa
Björkmarker (S) och
Martin Edberg (S) undrade
om SD kunde ge något
litet exempel på vad de
vill uträtta. Det kunde de
inte. Den som röstat på
SD har verkligen inte fått
något för sin röst!

Bostäder åt alla

– Jag är besviken, sa Carin
Högstedt (V), när hon fick
svar på frågor om hemlösas
behov av tak över huvudet
av Benny Johansson (M).
– Det är många frågetecken
och svajigt svar, fortsatte

hon. I er budget står det att
det ska införas en tak-överhuvudet-garanti. Vad är det
som hindrar?
– Jag tror jag ser ett ljus i
tunneln, svarade Johansson.

Storlommen ropar

Fiskgjusen och storlommen hör till de sjöfåglar
som minskar oroväckande i
kommunen och länet. Carin
Högstedt (V) var nöjd med

svaret på sin motion: ”Kommunfullmäktige uppdrar åt
tekniska nämnden att initiera ett samarbete tillsammans med Länsstyrelsen
och Kronobergs ornitologiska förening i syfte att
skapa samsyn och föreslå
lämpliga åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i
länets sjöar”.

Utges av: Vänsterpartiet, Vattentorget 1, 352 34 Växjö. www.v vaxjo.se. Ansvarig utgivare: Lars Behrenz. Upplaga 9 783 ex. 34:e årgången

Vänsterpartiet i fullmäktige: Full fart framåt efter valet
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har
högt tempo med nya förslag och frågor
till fullmäktige. Här är ett urval från
senaste månadens flit.
Interpellationer
Fråga om hemlösheten
Carin Högstedt (V) frågar ordföranden i nämnden för
arbete och välfärd, Benny
Johansson (M) hur hemlösheten i kommunen ser
ut och om alla får tak över
huvudet.
Om vinterväghållningen
Eva-Britt Svensson (V)
frågar tekniska nämndens
ordförande, Anna Tenje
(M), hur det kommer att bli
med snöröjning och halkbekämpning av gång- och
cykelvägar. Speciellt funktionsnedsatta har problem liksom cyklister och
de som drar barnvagnar.
Om funktionsnedsattas möjligheter
att utöva idrott
Eva-Britt Svensson frågar också Ulf
Hedin (M), fritidsnämndens ordförande, om hur möjligheterna för personer
med funktionsnedsättningar att utöva

idrott ser ut i kommunen. Att utöva
idrott kan vara ett sätt att bryta isolering, anser Svensson.
Motioner
Överförmyndarnämnden
Gode män, förvaltare och förmyndare
är helt nödvändiga medborgare med
synnerligen grannlaga uppgifter. Det
är mycket ideellt arbete som går ut på
att andra ska kunna leva ett värdigt
liv. Verksamheten ökar hela
tiden. Överförmyndarnämnden i Växjö kommun dras
med ett stort underskott.
Ge nämnden en bra organisation, egen budget och
personal, säger (V) i en motion, undertecknad Carin Högstedt och Zinar
Canpolat.
Alla ska få del av höjt underhållsstöd
(V) i riksdagen har fått igenom att
underhållsstödet till ensamstående
föräldrar ska höjas med 300 kr/månad.
Det har legat stilla i åratal! Nu motionerar Eva-Britt Svensson om att de
300 kr inte ska räknas in, när eventuellt ekonomiskt bistånd beräknas. De
300 kr är mycket viktiga för denna
grupp barnfamiljer, säger hon.

Kontakter mellan nyanlända och
föreningslivet
”Erfarenheter och forskning säger oss
att delaktighet i föreningslivet kan
vara vägen till bättre hälsa, språkinlärning och arbete. Föreningar är
mötesplatser, där människor med
vitt skilda bakgrunder samlas kring
gemensamma intressen. Där bildas
sociala nätverk, som kan bidra till de
ingående individernas utveckling på
alla områden.”
Så skriver Carin Högstedt och föreslår att föreningslivet engageras för
att möta nyanlända. Sånt pågår med
positivt utfall i andra kommuner och
är bra för båda parter; nya medlemmar
i föreningarna, nya vänner och kontaktnät för nyanlända flyktingar.

Faktaruta:

Interpellation är en fråga som ledamot i fullmäktige kan ställa. Svar
lämnas oftast på nästa fullmäktige.
Motion kan ledamot i fullmäktige
lämna in med förslag på åtgärder. Svar
ska ges inom ett år.
Medborgare kan också fråga de
ansvariga politikerna och även lämna
in förslag.

Vänsterpartiet i regionen:
Styr Kronoberg tillsammans med S och MP

Region Kronoberg startar 1/1 2015
och tar då över all verksamhet som
landstinget skött tidigare och allt som
regionförbundet södra Småland haft
under sig. Det betyder ansvar för
sjukvård, kultur, regional utveckling
och länstrafiken och en budget på
drygt 5 miljarder kronor.

Vänsterns förtroendevalda
Vänsterpartiet Kronoberg har valt
sina företrädare, drygt 20 personer
till drygt 30 uppdrag av varierande
tyngd och innehåll. I regionstyrelsen
– med rätt till titeln regionråd – kommer Lennart Värmby att ta plats och
han får då även arbets- och
personalutskotten samt blir
ordförande för forskningsoch utvecklingsberedningen. Ersättare är Daniel
Daniel
Liffner, Växjö.
Liffner

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tryggve
Svensson
från Ljungby
blir 1:e vice
Tryggve
Svensson ordförande i
hälso- och
Britt
sjukvårdsnämnden med
Bergström
Britt Bergström, Växjö,
som ersättare. Hon är också ersättare
i folkhälsoberedningen.

Trafiknämnden
1:e vice ordförande i
trafiknämnden blir Helena
Lagstrand från
Tingsryd.
I patientnämnden kommer
Helena
Lagstrand
Susanne Borgström från Markaryds kom- Susanne
Borgström

mun att sitta med Carlos
Lillo från Lessebo som
ersättare.
Alla V-uppdrag
För fullständig förteckning
över de som kommer att ha
uppdrag – se www.vsodrasmaland.se

Carlos
Lillo

Lennart Värmby,
regionråd:

– Vi blir ett ett bra lag som
ska göra skillnad för medborgarna i hela länet. Med
särskilt ansvar för forskning och utveckling är det
mycket viktigt att öppna
dörrar mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitetet. Målet är en hållbar
utveckling som gör att vi kan leva mer,
bättre och längre!
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