
– Sälj inte Port-
vakten, de två 
passivhusen på 
Sigfridsområdet, 
sa Örjan Moss-
berg (V) och an-
förde flera skäl. 
Hyresrätterna behövs och är 
tillgängliga för alla även om 
kötiden är alldeles för lång. 
Portvakten ligger bra till, 
nära både universitetet och 
centrum. Husen är miljö- 
och klimatsmarta passivhus 
och många mätningar sker i 
husen hela tiden för att lära 
mer om miljösmart byg-
gande. Växjöbostäder tjänar 
pengar på att behålla husen. 
En försäljning gör det inte 
lättare för Växjöbostäder att 
bygga nytt.
– Bostadsrätter ja, men inte 

på bekostnad av hyresrätter, 
sa Ola Palmgren (S). 
Nils Fransson (FP), påstod 
felaktigt att Växjö får svårt 
att låna pengar om man 
behåller Växjöbostäders alla 
fastigheter. 
Lars Edkvist (MP) på-
stod att det ska komma en 
ny bostadspolitik från den 
blågröna femklövern. 
Knytts kommentar: 
Mer utförsäljning alltså!
Bara S och V stod på fram-
tida hyresgästers sida men 
förlorade voteringen.

– Vet alla barn och ungdo-
mar vad man kan påverka i 
kommunen och framförallt 
vart och till vem man ska 
vända sig? Det tror de bor-
gerliga. Men det tror inte vi 
sa Ann-Christin Eriksson 
(V) och yrkade bifall till 
Malin Laubers (S) motion 

om mer dialog med barn 
och unga. 
– Dessa attraheras inte av 
kommunens direktmöten 
två gånger om året, utan det 
behövs ett systematiskt och 
målinriktat arbete för en bra 
dialog, sa Lauber.

– Bra svar, sa Carin 
Högstedt (V), om Ulf 
Hedins (M) svar på 
frågor om hur hyres-
gäster på äldreboenden 
ska få tillgång till internet 
i sina lägenheter. Hedin sa 
att möte planeras mellan 
fastighetsägare, omsorgs-

nämnden och Wexnet 
för att lösa vem som 
ska göra vad. Kontak-
ten med omvärlden 

är viktig för den som är 
begränsad i rörelseförmåga 
och har anhöriga långt 
borta, menade Högstedt 
som ställt frågorna.

Utges av: Vänsterpartiet, Vattentorget 1, 352 34 Växjö. www.vvaxjo.se. Ansvarig utgivare: Lars Behrenz. Upplaga 11 566 ex. 35:e årgången

(V)äxjös kommunnytt
oerhört    oberoende    socialistisk

  Vad hände i fullmäktige 19/5 nr 5» 20/5 2015
www.vvaxjo.se

I  den bästa av världar. .

– Det är ett 
ickesvar på en 
viktig motion! sa 
Carin Högstedt 
(V) om V-försla-
get att starta ett systematiskt 
arbete för tillgänglighet för 
alla. Det handlar om att alla 
oavsett funktionsvariationer 
ska kunna röra sig i den 
fysiska miljön och kunna ta 
del av kultur, idrott, arbets-
marknad, badplatser, infor-
mation, debatt och politik.
De styrande i M, C, KD, 
FP, MP svarade att det inte 
behövs fler program.
- Vi föreslår inget program 

utan systematiskt arbete och 
handling, kontrade Hög-
stedt. Förslaget fick starkt 
stöd av S och även SD.
På dagordningen fanns 
också ett förslag om ny 
organisation för samverkan 
med handikapporganisatio-
nerna. Det blev återremit-
terat av V och S för att höra 
vad organisationerna har för 
åsikter om förslaget. 
– Det är väl ändå självklart 
att de berörda ska få säga 
sitt, när det handlar om sam-
verkan, tyckte talare från S 
och V. 

Internet på äldreboendet

Mycket om ti l lgänglighet Sälj  inte hyreshusen!
?

Frit idsbank
Vänsterpartiet föreslog en 
fritidsbank dit medborgarna 
kan skänka fritidsutrust-
ningar, som sedan andra kan 
låna. I andra kommuner har 
detta visat sig positivt, både 
ur miljöperspektiv och för 
att underlätta vardagen.Alla 
har inte råd att skaffa all 
utrustning till växande barn 
och ungdomar. Men den 
blågröna majoriteten sa nej! 

Trots att fri-
tidsbanken 
skulle kunna 
skötas  i 
samverkan med civilsam-
hället och vara en utmärkt 
start för en kommande 
återbruksby. 
Knytts kommentar: Om 
politik är att vilja - så sak-
nar blågröna alliansen all 
politisk vilja.

Knytts reflektioner:

1  Miljöpartiets agerande 
i fullmäktige börjar bli mer 
och mer udda och obe-
gripligt. Ena dagen säger 
Lars Edkvist (MP) nej till 
att delar av allmännyttan 
säljs ut - för att sedan hålla 
presskonferens om värdet 
av utförsäljning.
Ena dagen bifaller Edkvist 
en (V)-motion om till-
gänglighet för alla - för att 
senare gå emot förslaget! 

2  God och hemlagad mat 
i hemtjänsten utlovade 

FP-ledamot i insändare i 
tidningen. Hur går detta 
ihop med alliansens krav 
att 40 miljoner ska sparas 
på maten? undrade Tomas 
Thornell (S).
 – Ingen aning, sa Nils 
Fransson (FP). Vi är ju 
bara två i fullmäktige.

3   – Visst tycker du illa om 
möten med utvalda grup-
per Oliver Rosengren (M), 
ja eller nej? frågade Carin 
Högstedt (V).
– Jag prioriterar det blå-
gröna samarbetet, svarade 
Rosengren, diplomatiskt. 

Krumbukter

@



Kunskap är makt och 
därför en medborgerlig 
rättighet för oss i Vänster-
partiet. Alla har rätt att få 
tillräckliga kunskaper och färdigheter 
för att förstå och hantera sin omvärld. 
Som det nu är har vi som medborgare 
endast rätt till utbildning, men inte till 
kunskap. Vi ser att detta skapar kun-
skapsklyftor i samhället som följer de 
ekonomiska klyftorna. Det är arbetar-
klassens barn och unga som drabbas 
hårdast av detta system. Om alla istäl-
let hade rätt till kunskap skulle ingen 

behöva avsluta sina 
studier med ofullstän-
diga betyg och därmed 
ofullständig kunskap. 

Rätten till kunskap skulle garantera 
varje medborgares rätt att från början 
få den undervisning, stöd och upp-
muntran hen behöver. Ett sånt system 
skulle skapa ett jämlikare samhälle. 
För att nå en skola där kunskap är en 
rättighet behövs åtgärder på många 
områden,  t ex en helt annan arbets-
miljö för både elever och lärare för 
att de ska kunna garanteras en säker, 

trygg och lugn miljö att jobba och 
växa i. Skolan måste också gå från 
köp&säljskola till en demokratisk 
skola. Skolorna måste vara försäkrade 
en rättvis budget för sina utmaningar, 
oavsett i vilken bostadsområde skolan 
ligger. Därför behövs det ett utökat 
statligt ansvar över skolan.

 •  Socioekonomiska faktorer ska styra 
resurstilldelningen inom förskola, 
grundskola och gymnasieskola.  
•  Klassbakgrund ska inte styra ens 
framtid, 
•  Satsa på landsbygdskolorna!
•  Arbete mot patriarkala, rasistiska 
och homofoba attityder och strukturer 
inom skolan.
•  Färre barn i förskolegrupperna.
•  Mer personal på alla plan inom 
grund- och gymnasieskolan.
•  Rätt till barnomsorg på kvällar, hel-

ger och nattetid.
•  Satsning på att förstärka elevhälsan.
•  Funktionsvariation ska, oavsett 
skola, inte vara ett hinder att genom-
föra studier i Växjö kommun.
•  Barn och ungdomar ska få god och 
vällagad skolmat. Ambitionen är att 
elevernas skolmat ska bestå av helt 
ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel.
•  Ingen acceptans för avgifter och 
insamlingar inom förskola och skola. 
•  Rätt till läxhjälp i skolan ska införas.

•  Minskade administrativa uppgifter 
för lärarna.
•  Utökat modersmålsstöd.
•  Trygghetsvandringar i skolan.
•  Elevnöjdheten ska följas upp.
•  Satsningar på matematik ska fort-
sätta genom alla stadier.
•  Vuxenutbildningen ska kvalitetssäk-
ras och bedrivas i kommunal/statlig 
regi.
•  V+S föreslår en skattehöjning som 
ger drygt 50 nya miljoner årligen till 
skolan.
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I ett bostadspolitiskt utspel 19 maj meddelade 
den blågröna 5-klövern att 2000 lägenheter 
ska säljas för att få ihop 50 miljoner i två år 
till bland annat skolan. När  pengarna är slut 
vet vi inte hur de ska fortsätta finansieringen. 
Knytts kommentar: Långsiktighet verkar inte 
vara  femklöverns bästa gren. Men slösa bort 
allmännyttan kan de!         

 2000 lägenheter säljs ut            

Utbildningsnämnden UN

Några av Vänsterpartiets tankar 

Del 5 i KommunNytts 
serie om de kommunala 
nämnderna och styrelser-
na i Växjö 2015

–För arbetarklassens rätt i medel-
klassens skola!

Ersättare i UN
Robert Armblad
Robert.Armblad@vaxjo.se
070-9932825

–  Inför barnomsorg på obekväma 
tider och nätter!

Ordinare i UN
Elisabet Risedal, Hovshaga
Elisabet.Risedal@vaxjo.se
070-2359824

Röd lördag i Växjö
30/5 kl 11-13

Vårstad och V-stad

 Har du idéer och vill diskutera skol- och utbildningsfrågor, hör av dig till:

        På gågatorna träf-
far du Vänsterpartiets 
kommunpolitiker som 
gärna pratar med dig!

         


