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Ord och handling

I januari 2014 meddelade
alliansen att de skulle ta
krafttag mot ungas droganvändning. Ett vällovligt
syfte – men allt handlade
om kontroll och kartläggning genom att bl a droganalysera avloppsvattnet.
Eva-Britt Svensson (V)
frågade därför hur dessa
krafttag genomförts och

framför allt hur det förebyggande arbetet bedrivs.
– Alla studier visar att just
det förebyggande arbetet
är effektivast, påpekade
Svensson.
Anna Tenje (M) hade ett
utförligt svar och beskrev
att under 2015 ska den
utlovade handlingsplanen
tas fram.

Slamkrypare

Alla var överens om Växjös
målsättning: Inget giftigt
avloppsslam ska spridas på
åkermark. Men när Sigvard
Jakobssons (M) motion
om hantering av slammet
behandlades var det olika
meningar. Jakobsson yrkade
inte ens bifall till sin egen
motion.

– Bifall till
motionen, sa i
stället Örjan
Mossberg (V).
Det är viktigt att utreda hur
vi på bästa sätt tar hand
om vårt avloppsslam, som
motionen kräver, sa han.
– Växjö ska inte gå utöver
den lagstiftning vi har, sa
Bo Frank (M).
Så sa faktiskt kommunstyrelsens ordförande Frank i
miljökommunen Växjö.
Bara åtta av fullmäktiges 61
ledamöter biföll motionen.

Pojkar är dummare?

Det faktum att
pojkar generellt
har 10% lägre
betyg än flickor
diskuterades.
Carin Högstedt
(V) hade interpellerat Anna
Tenje (M) om hur hon ser
på detta och om hon och utbildningsnämnden vill göra
något åt det.
– Det finns exempel på
skolor där man lyckats få
pojkar i nivå med flickor
genom att bryta pojkars
”antipluggkultur”, sa Högstedt.

socialistisk

Tenje menade
att för hennes del får det
gärna vara ett
glapp.
– Jag väljer att
fokusera på att
höja betygen
hos barn och ungdomar
med föräldrar som bara har
förgymnasial utbildning, sa
Tenje.
– Det ena står inte emot det
andra. Det handlar om både
klass och kön. Det är ingen
naturlag att pojkar ska ha
sämre resultat, sa Högstedt.
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Tak över huvudet

EU-migranternas utsatta
situation i hemländerna, i
Sverige och i Växjö hade
fått Vänsterpartiet att motionera om rätt till tak över
huvudet och barnens rätt till
undervisning. Svaret från
de borgerliga och (MP), dvs
femklövern, var att i nödsituationer kan kommunen
bistå, men för undervisning
saknas lagligt stöd.
– Vi vill inte göra särlösningar utan väntar på lagändringar och direktiv från
nationell nivå, sa den ena
efter den andra av företrädare för femklövern.
– Följ Barnkonventionen, sa

Carin Högstedt
(V). Alla barn har
rätt till skolgång.
Skyll inte på juridiken. Följ vanlig
humanism!
Högstedt berättade att
Svenska Kyrkans diakonicentrum har gjort en
jätteinsats med ”Vinternatt”.
85 volontärer är engagerade
i EU-migranternas möjligheter att kunna sova utan att
frysa.
(S) och (V) samlade 24 röster ”för barnkonventionen”,
men 36 blågröna röster var
emot.

Det har kommit klagomål
om att det är dålig standard
på cykelvägen Sydostleden.
Carin Högstedt (V) motionerade om en bekväm,
attraktiv och väl skyltad
Sydostled genom Växjö
kommun. Högstedt efterlyste när, var och hur för-

bättringarna av
leden ska
genomföras. Den blågröna femklövern fattade beslut om att
avvakta flera uppföljningar
av leden innan man beslutar
om vidare åtgärder på leden.

Cykelväg Sydost

Brist på bostäder

Före valet utlovade alliansen 600 nya studentbostäder. Nu hade nog ”eftertankens kranka blekhet”
drabbat i vart fall folkpartiets ledamöter eftersom de
motionerat om studentbostadsgaranti.
– En garanti är inget värd
om inte byggandet tar fart,
att garantin innebär rimliga

hyror och att det är rimligt
pendlingsavstånd, påpekade
Eva-Britt Svensson (V).
Beslutet blev att VKAB
tillsammans med kommunen, Linnéuniversitet och
Studentkåren ska utreda en
studentbostadsgaranti.
– Lycka till, önskade Svensson, men framför allt kom i
gång och bygg!

FRIHET KUNSKAP KÄRLEK
Växjö Pridefestival 9 maj kl 14.00!

För ett öppnare Växjö – boka in redan nu!
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Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutar om
äldreomsorg och insatser för
funktionsnedsatta. Vänsterpartiets
vision om äldreomsorg och insatser
för fysiskt och/eller psykiskt funktionsnedsatta är att alltid se människan, oberoende av ålder, sjuk-

dom eller funktionsnedsättning. En
äldre, sjuk eller funktionsnedsatt
person är inte sin ålder, sin sjukdom eller sin funktionsnedsättning
utan en person med intressen, vilja
och förmåga att besluta om sin
egen livssituation utifrån de förutsättningar personen har.

Del 2 i KommunNytts

serie om de kommunala
nämnderna och styrelserna i Växjö 2015

Valfrihet i verkligheten för Växjös medborgare
Vänsterpartiet i Växjö arbetar
för att alla omsorgstagare ska
ha verklig valfrihet. Vi är emot
alliansens så kallade valfrihet
som endast innebär att välja
utförare; alltså vilket namn företaget eller riskkapitalbolaget
har som utför tjänsterna. För
oss är reell valfrihet att kunna
välja mat, välja ett boende
utifrån olika ”profiler”, t ex
boende med sällskapsdjur, med

natur- och trädgårds inriktning,
musik, annat språk eller vad
jag än är intresserad av. Att bli
äldre innebär inte per automatik att jag förlorar intresse för
det som varit en viktig del av
livet. Att själv bestämma över
insatserna som naturligtvis
kan variera dag för dag. Vissa
dagar behövs hjälp och stöd för
utevistelse, städning, dusch/hygien, hjälp till vårdcentral, läsa

– Att bli äldre innebär inte per automatik att jag förlorar intresse för det
som varit en viktig del av livet.

Eva-Britt Svensson, Norr

eva-britt.svensson@vaxjo.se
070-633 13 46

tidningen eller en bok tillsammans, uppleva idrotts- eller
kulturevenemang eller att bryta
ensamheten genom att ta en fika
tillsammans.
Trygghet och inflytande över
vardagen oberoende av ålder
och fysiska eller psykiska problem är ledord för vänsterns
omsorgspolitik.

– Otillgänglighet för funktionsnedsatta är diskriminering av mänsk
liga rättigheter.

Karolina Allgulin, Teleborg

karolina.allgulin@vaxjo.se
070-660 23 97

Framtidens äldreomsorg och insatser för funktionsnedsatta
Vänsterns tankar:
* Nybyggnation av seniorbostäder.
* Alla lägenheter ska tillgänglighetsmärkas.
* Tillgodose behovet av gruppbostäder.
* Hovslund renoveras och byggs ut med seniorboende och blir ett centrum för äldre med aktiviteter
och social samvaro. En självklar mötesplats för
seniorer!
* Stödet till anhörigvårdare ska öka.
* Maten ska lagas från grunden och så nära de som
ska äta den som möjligt. Inköp av ekologisk och
närproducerad mat prioriteras. Inga nya storskaliga kök.
* Regelbundna medicingenomgångar genomförs
och fallolyckor förhindras genom förebyggande
arbete.

* Rätt till heltid för personalen med möjlighet till
deltid. Oönskade delade turer ska bort.
* Försök ska göras för att införa sex timmars arbetsdag inom omsorgen i Växjö kommun.
* Äldre par ska självklart ha rätt att bo tillsammans på vårdboende om båda vill.
* Dialog med äldre och anhöriga och pensionärsoch funktionsnedsattas organisationer ska genomföras regelbundet för att bättre kunna möta önskemål.
* Personlig assistans ska utvecklas för att alla med
funktionsnedsättning, inte bara ska överleva, utan
leva meningsfulla liv.
* Otillgänglighet för funktionsnedsatta är diskriminering och mot de mänskliga rättigheterna.
* Växjö kommun ska vara tillgängligt överallt och
för alla – oavsett funktionsnedsättning.
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