
* –Etableringsreformen 
är en av alliansens sämre 
idéer, menade Åsa Karls-
son Björkmarker (S).
 –Ja, den har blivit ett miss-
lyckande erkände Oliver 
Rosengren (M).  
–Jag håller med, menade 
Håkan Frizén 
(V). Den delen 
av Arbetsför-
medlingen är 
idag närmast att 
betrakta som en 
”socialbyrå light”. Helt an-
dra frågor än arbete tvingas 
stå i fokus.

*Byggkranar är vackert, 
konstaterade Ola Palmgren 
(S) och fick medhåll av flera 
ledamöter. Alla var överens 
om att det byggs för lite i 
Växjö.
 – Era förslag om byggsub-
ventioner är av ondo och lö-
ser ingenting, menade Nils 
Fransson (FP) – ROT- och 
RUT-subventioner verkar 
dock gå bra, kontrade Gun-
nar Storbjörk (S) 
– Alla subventioner till de 
som äger är bra, men till 
andra är det av ondo. Det 
är tydligen FP:s linje, sa 
Storbjörk.
*–Det finns en del som 
tycker det är skämmigt att 
bo i hyreslägenhet, påstod 
Sigvard Jakopsson (M) 
och fick kraftigt mothugg 
från flera ledamöter. Tvär-
temot sa sig flera vara stolta 
över sitt hyresboende.  I 

ett försök att förklara sig 
gjorde Jakopsson sin sak 
än värre genom att påstå: 
”en del kan tycka att de inte 
kommit längre i livet genom 
att alltid ha bott i hyreslä-
genhet”.
*–Hur kan ni säga att ni 
vill satsa på miljöarbete i 
tekniska nämnden när ni 
samtidigt vill spara dryga 5 
miljoner där, undrade Björn 
Svensson (M).
 – Vi klarar det bl.a. genom 
sammanslagen grönytesköt-
sel. Motivet är att vi vill 
samla så mycket resurser 
som möjligt till barn och 
utbildning, menade Gun-
nar Storbjörk (S). Barn 
går före asfalt 
och god mat till 
äldre går före 
betong. Då får 
det hellre bli ett 
och annat hål i 
gatan, förkla-
rade Storbjörk (S) och (V):s 
gemensamma inställning. 
*–Tack! Äntligen!  sa Eva-
Britt Svensson (V), om det 

faktum att de 
borgerliga hade 
med ökat stöd 
till anhörigvård 
i sitt budgetför-
slag. 

– Vi har motionerat om det  
två gånger. Vi vill också 
satsa på reell valfrihet inom 
omsorgen. Det betyder att 
vårdtagaren kan välja vad 
hen behöver i vardagen. 
Den borgerliga valfriheten 
är enbart att få välja utföra-
rens firmanamn, avslutade 
Svensson.
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Efter 13 timmars debatt 
och ordflöde var budget 
för Växjö kommun 2016 
spikad. Dagen innan var det 
vanligt möte.  
Budgeten, som omfattar 
bortåt 5 miljarder kr, rösta-
des fram med 33 röster för 
den moderatledda majorite-
tens förslag, M, C, FP, KD, 
MP och 24 för S+V-försla-
get. De fyra SD:arna avstod 
och hade för övrigt inte 
något förslag till budget den 
här gången heller. 
Det skiljer inte så mycket 
i summor som läggs på 
nämnder och styrelser; det 
skiljer framför allt i finan-
siering! S+V har lite mer till 
nämnden för arbete och väl-
färd, lite mindre till tekniska 
nämnden, mycket mer till 
måltidsorganisationen och  
mycket mer till skolverk-
samhet, 14 milj kr mer.
Skillnaderna i finansiering 
är markanta. S+V höjer 
skatten med 38 öre. Det 
ger 68 milj kr mer i kassan 
och företrädarna för S+V 
betonade att varje öre går till 
skolan, till personal och till 
färre barn i grupperna. 
-Alla barn ska bli sedda, 
hörda och förstådda, sa 
Carin Högstedt 
(V). Alla barn 
som behöver 
extra hjälp ska få 
det på ett tidigt 
stadium. 

Sammanlagt hade S+V 79 
nya milj kr till utbildnings-
nämnden. Det motsvarar 
160-170 ny personal. För 
varje invånare med 20-25 
000 kr i lön betyder det mi-
nus 75 – 100 kr i plånboken.
Majoritetens budget bety-
der också mer pengar till 
skolan, men de finansierar 
genom att sälja ut ca 2000 
bostäder, räkna med reavinst 
och genom att plocka av 
bostadsbolagen en utdel-
ning, som motsvarar ca 200 
kr per månad i hyra för varje 
hyresgäst. 
-Alla medborgare ska vara 
med och betala skolan, 
poängterade Åsa 
Karlsson Björk-
marker (S), 
ingen extraskatt 
på hyresgästerna 
ska tas ut.

Andra beslut 
* 15-timmarsbarnen (barn 
till sjukskrivna, arbetslösa, 
föräldralediga) ska betala 
samma avgift till förskolan-
som heltidsbarnens föräld-
rar. S+V+SD ansåg inte det.
* Måltidsprogram för Växjö 
kommun antogs. Det var 
inte total men ganska stor 
enighet om innehållet. De 
styrande partierna ska dock 
spara 10 milj kr på måltids-
organisationen. 

Stora budgetskil lnader Saxat ur debatten
?

 – Barnomsorg på obe-
kväma tider är viktigt. 
Tidiga insatser för barn som 
behöver ska på sikt fungera 
i hela kommunen. Projekten 
Barnens bästa i Braås och 

Lammhult har bli-
vit mycket bra, sa 
Ann-Christin Er-
iksson (V) liksom 
även Landnings-
banan för nyanlända.

Barnens bästa
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Bli då medlem i Vänsterpartiet!
Det gör du enklast genom att gå 
in på 
www.vansterpartiet.se
Välkommen!

       

  Vill du förändra här och nu?

V-förslag och frågor under våren

Ersättare i Kommunstyrelsen
Eva-Britt Svensson
Eva-Britt.Svensson@vaxjo.se
070-6331346

– Hyresrätter till rimlig hyra och 
blandade boendeformer!

Ordinare i Kommunstyrelsen
Carin Högstedt, Sandsbro
Carin.Hogstedt@vaxjo.se
070-6214959

–  Alla tjänar på att en kommun är 
tillgänglig!

Vänsterpartiet önskar alla 
Knytt-läsare 

en skön sommar!

 Har du idéer eller frågor om kommunstyrelsen kontakta:

Del 6 i KommunNytts 
serie om de  kommunala 
nämnderna och styrelser-
na i Växjö 2015

Kommunstyrelsen har 15 ordinarie 
ledamöter och 15 ersättare. Vänster-
partiet har en av varje; Carin Högstedt 
och Eva-Britt Svensson. Högstedt äe 
även ersättare i arbetsutskottet. Många 
ärenden kommer bara till utskottet, 
andra kommer till styrelsen men inte 
längre och några går vidare till kom-
munfullmäktige. Viktigast på året är 
budgeten för kommande år, men kom-

munstyrelsen avgör många små och 
stora saker därutöver. Arbetsutskot-
tets ledamöter har två och två särskilt 
ansvar för ett par politikområden var. 
Carin Högstedt har tillsammans med 
Eva Johansson, C, ansvar för lands-
bygdsutveckling och tillgänglighets-
politik.

Kommunstyrelsen

•Bättre stöd till anhörigvårdare.
Motion av Eva-Britt Svensson. 
Förslaget är hittills positivt bemött i 
omsorgsnämnden, men ska passera 
kommunstyrelsen och fullmäktige.
•Minska skillnaderna mellan poj-
kars och flickors betyg. 
Motion av Carin Högstedt. Inget be-
slut ännu.
•Två lärare samtidigt i klassrum-
met?
Ann-Christin Eriksson ställde frågor 
(interpellerar) om så kallat tvålärar-
system och om utbildningsnämndens 
ordförande ville satsa på det.
•Vad händer på Centrumskolan?
Eva-Britt Svensson ställer frågor om 
budget, sparbeting och ekonomiska 

läget på den skola som fått en fram-
gångsrik start. Utbildningsnämndens 
ordförande ska svara på den också.
•Cirkulär ekonomi.
I fyra förslag har V-representanter 
velat ta nya tag i miljö- och klimatar-
betet och utveckla Växjö kommun i 
riktning cirkulär ekonomi. Det betyder 
hushållning med resurser, återanvänd-
ning, återvinning och målet är att inget 
avfall uppstår. Allt går runt. 
Robert Armblad väckte idén om att 
kunna låna idrottsutrustningar som på 
ett bibliotek. 
Johnny Werlöv lanserade idén om 
öppen verkstad, där man kan låna 
verktyg och även meka.
 Örjan Mossberg skrev till tekniska 

nämnden om att begränsa luftförore-
ningarna, partiklarna, som vi inte tän-
ker på kanske, men som är där ändå. 
Carin Högstedt föreslog ”nudging” 
som verktyg i klimatarbetet. Det bety-
der knuff i rätt riktning, det vill säga 
en metod att påverka vårt beteende. 
Att låna idrottsutrustningar och 
därmed underlätta både för miljö och 
barnfamiljer fick nej i fullmäktige. 
Ingen kommunal fråga, sas det. Övrigt 
är ännu inte behandlat.
•Håkan Frizén (V) och Ann-Kristin 
Lindquist (S) har lämnat ett förslag 
om att utreda ett idrottshistoriskt cen-
ter. Förslaget kommer att behandlas 
under hösten. Vem säger nej till det i 
idrottskommunen Växjö?!


