
1. Kö på 8-9 månader
–Tänker ordförande Oliver 
Rosengren (M) göra något 
åt den långa kön till budget- 
och skuldrådgivningen? 
undrade Carin Högstedt 
(V).
– Nej, var svaret. Det är inte 
prioriterat.
2. Ridklubbar
 - En utredning har kon-
staterat att ridklubbarnas 
anläggningar är i mycket 
dåligt skick. Vad tänker du 
göra åt det frågade Håkan 
Frizen (V), ordföranden 
Eva Johansson (C). 
– Jag tar detta på stort allvar 
och har haft träffar med 

föreningarna. 
– Bra, replikerade Frizén, 
det är i högsta grad en jäm-
ställdhetsfråga.  
3. Barnfattigdom
Vänsterpartiet har i riks-
dagen fått igenom höjt 
underhållsstöd till ensam-
stående föräldrar med 300 
kr i månaden. Vänsterpartiet 
anser att höjningen inte ska 
räknas in vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Hur 
gör Växjö kommun frågar 
Eva-Britt Svensson (V).
– Arbetslinjen, svarar Oli-
ver Rosengren (M).
Knytts kommentar: Och 
vad betyder det???

Synen på bokslutet för 2014 
och vad som behöver göras 
skilde sig stort mellan å 
ena sidan S+V och å andra 
sidan de borgerliga. S+V 
ville ge utbildningsnämn-
den ett tilläggsanslag på 48 
miljoner kr, de borgerliga 
12. S+V ville nollställa 
överförmyndarnämndens 
och nämnden för arbete och 
välfärds underskott. De bor-
gerliga behöll underskotten 
och säger i och med det att 
de två nämnderna ska spara 

2,2 respektive 27 miljoner. 
– Ingen här i fullmäktige 
tror att det är möjligt. Varför 
inte erkänna det? sa Carin 
Högstedt (V).
Både hon och Gunnar 
Storbjörk (S) menade att 
Växjö kommun är en bra 
kommun på många sätt, 
men att  bland annat skol-
resultaten är för svaga, att 
bostadsbrist och trångbodd-
het är problem liksom hög 
arbetslöshet.

– Gör som andra kommu-
ner! Använd föreningslivet 
för integration av nyan-
lända. Föreningar får nya 
medlemmar, nyanlända 
får kontakter, 
nätverk, gemen-
skap och träning 
i svenska. Det i 
sin tur kan leda 
till arbete. Carin Hög-
stedt (V) pläderade för sin 
motion.
– Bra förslag sas det från 

olika håll, men ett sådant 
projekt pågår. 
– Det tar slut i juni, invände 
Högstedt. Om man anser att 
Växjö kommun har nått höj-
den av lyckad integration, 
så ska man säga nej. Om 
man tycker att det finns en 
del kvar att göra, ska man 
säga ja. 
Knytts kommentar: Det 
var en ytterst njugg ”fem-
klöver”. Inte ens ironi bet 
på den.
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Årsredovisning

– Löneklyftan mellan 
proffspolitiker och väljare 
växer för varje år. I Växjö 
anser den blågröna alliansen 
och socialdemokraterna att 
klyftan ska bli än större. 
Kommunalrådslöner med 
125 % av riksdagslönen 
tycker de är lämpligt! Vi i 

Vänsterpartiet 
anser att politiker 
inte ska leva un-
der andra villkor 
än befolkningen 
i allmänhet, 

hävdade Eva-Britt Svens-

son (V). Därför röstade vi 
förstås emot höjningen av 
proffspolitikernas löner. Vi 
är konsekventa – vi har även 
i riksdagen röstat emot höj-
ningen av löner och föreslog 
en månadslön på 44.500 kr. 
Vi lever som vi lär – ingen 
förtroendevald vänsterpar-
tist får behålla mer arvode 
än 27.813 kr/månad. Knyt 
lokalpolitikernas löner till 
Kommunals löneutveckling 
istället för riksdagslönerna, 
uppmanade Svensson.

Nej t i l l  samverkan

FRIHET KUNSKAP KÄRLEK
Växjö Pridefestival 9 maj kl 14.00! 

För ett öppnare Växjö – boka in redan nu!

Arvoden i  höjden Ledamöterna frågar

Servicebuss t i l lbaka?

?

Skyhög avgift
Om du vill adoptera måste 
du gå en obligatorisk föräld-
rautbildning. Avgiften var 
tidigare 1050 kronor per 
par. Nu kommer utbildning-
en att kosta 6800 kronor.
Den föräldrautbildning som 
biologiska föräldrar kan gå 
är däremot kostnadsfri.
Ann-Christin Eriksson 
(V) yrkade avslag på höjd 
avgift.
   

Svaret från Oliver Rosen-
gren (M) var att det var en 
liten avgift jämfört med vad 
en adoption kostar. Många 
bäckar små, menade han, 
sparar pengar. 
– Gäller det också lönerna 
för proffspolitiker, undrade  
Eva-Britt Svensson (V)
Det hade inte Rosengren 
något svar på.

En medborgare hade lämnat 
ett förslag om att service-
linjen, den populära linjen 
med små smidiga bussar 
som körde lite ovanliga 
vägar, skulle återinföras. 
Svaret var att det är Region 
Kronoberg som har hand 

om kollektiv-
trafiken. 
– Så är det, 
sa Carin Högstedt (V) men 
ville att fullmäktige skulle 
uttrycka positiv inställning 
till förslaget. Det var dock 
bara (V) som ville det.



Växjö växer. Mängder 
av undersökningar vi-
sar på det mycket star-
ka sambandet mellan 
en kommuns attrak-
tionskraft och dess ut-
bud av kultur- och fritidsaktiviteter. 
Människor vill bo där närhet till kul-
turella och idrottsliga upplevelser 
är lätta att nå både som åskådare 
och som aktiv utövare. 
Växjö ger redan idag rika möjlig-
heter för medborgarna till förhöjd 
livskvalitet via ett stort utbud av 

elitidrott, teater och 
musik på hög nivå. Ett 
blomstrande förenings-
liv för ungdomar, miltals 
av cykel-, gång- och 
strövstigar, högklassiga 

bibliotek, rent sjövatten direkt ut-
anför knuten m m. 
Arenastadens kraftiga utbyggnad, 
Fria Ordets Hus, Araby Park Arena, 
ny idrottshall i Braås, konstlabbet i 
konsthallen är bara några exempel 
på de senaste årens tillskott inom-
kultur- och fritidsområdet.

För att inte Växjö ska tappa i att-
raktionskraft vill Vänsterpartiet att 
flera saker ska göras parallellt de 
kommande åren. Stora delar av 
elitidrotten har fått fina anläggning-
ar i Arenastaden. Då är det dags 
för satsningar på breddidrott, ökad 
tillgänglighet, bibliotek och kultur-
upplevelser.

De närmaste åren vill 
Vänsterpartiet följande:
• Göra Växjö till en av landets 
ledande friluftskommuner. 
• Genomföra minst en professionell 
teater- eller musikföreställning/ter-
min för barn 7-19 år
• Utreda förutsättningarna för ett 
Föreningarnas Hus
• Kraftigt sänka avgifterna till kul-
turskolan och på sikt ta bort dem
• Fler näridrottsplatser
• Fortsätta arbetet med att ge alla 
medborgare lika möjlighet att ta del 

av och utöva kultur och idrott oav-
sett kön, ålder, ursprung, sexuell 
läggning eller funktionsnedsätt-
ning.
• Avsätta medel för att kunna bidra 
till att ridklubbarna i kommunen får 
väsentligt förbättrade anläggningar 
och förutsättningar.
• Införa ett Växjökort med bland 
annat rabatter inom kultur och 
idrott.
• Stärka biblioteken som mötes-
plats och arbeta för visionen ”lan-
dets bästa biblioteksverksamhet”.                            

På något längre sikt och 
när kommunens ekonomi 
tillåter vill vi bland annat 
ha:
• Ny simhall med en 50 meters 
utomhusbassäng
• Ny idrottshall i Lammhult
• Minst 4 nya konstgräsplaner
• Ett kallbadhus i Växjösjön
• Arbeta vidare med att göra ”kul-
turkullen” Ringsberg till ett område 
för deltagarkultur.
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  - Avtalet som hotar demokratin

    Öppet möte om TTIP-avtalet
    Inledning av Eva-Britt Svensson
    IOGT-huset, Växjö
    5/5 kl. 18.00 
    Arr: Vänsterpartiet och ABF

        

               TTIP       

Kultur och Fritid

Några av Vänsterpartiets tankar 

Del 4 i KommunNytts 
serie om de kommunala 
nämnderna och styrelser-
na i Växjö 2015

–Fler näridrottsplatser!

Ersättare i KoF
Helén Moggia
helen.moggia@vaxjo.se
072-5727744

–  Mer fri tid åt medborgarna!

Ordinare i KoF
Håkan Frizén, Hovshaga
hakan.frizen@vaxjo.se
070-608 11 27

ståuppare och musiker 
från Göteborg.
Speakers Corner 12.00  
Demonstration 12.30 
Vattentorget 13.00

 1:a Maj i Växjö

 Har du idéer och vill diskutera kultur- och fritidsfrågor (KoF), hör av dig till:

Tal av Jesper Odelberg,


