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Vad hände i fullmäktige 20/10 ?

Delade turer

Åsa Karlsson Björkmarker och Tomas Thornell
(S) hade motionerat om delade turer; dels att kartlägga
hur det ser ut i kommunen,
dels utreda konsekvenser
av att avskaffa dem. Åsa
tog upp nackdelarna med
delade turer, stress, ökade
sjuktal och svårighet att
rekrytera.
Per Schöldberg (C) svarade att arbetet är igång i
samarbete med Kommunal.
Han höll dock med om att
det är ett problem om man
vill vara en attraktiv arbets-

givare. Ulf Hedin (M) menade att det varit problem
i andra kommuner med
bl a ökade kostnader och
förseningar i avskaffande av
delade turer.
Eva-Britt Svensson (V) gav en
beskrivning ur
verkligheten på hur det kan
vara att jobba delad tur.
Femklövern höll i sak med
om mycket av kritiken av
delade turer, men omröstningen slutade ändå med att
bara S och V ville bifalla
motionen.

Röda pilar neråt

– Målen för utbild-

ningen i kommunen
uppfylls inte. Inte heller bostadsbyggandet.
Röda pilar neråt illustrerar misslyckanden med
de viktigaste områdena: bostäder och skola. Nybyggnadstakten är för låg för

socialistisk

att målet 3000 bostäder
2019 ska uppnås. Carin
Högstedt (V) redovisade
fakta ur delårsbokslutet.
Bo Frank (M) ansåg det
vara en negativ och gnällig
beskrivning.
– Läs innantill! tyckte
Högstedt.

Pojkarna missgynn as
Färre elever har behörighet
till gymnasiet än tidigare
och gapet mellan flickor
och pojkar ökar. Det kan
läsas i delårsrapporten,
som avhandlades. Samma
gäller gymnasieeleverna
och behörighet till högskolan; pojkarna släpar efter.
Vänsterpartiets motion om

att angripa gapet på 10%
mellan pojkar och flickor
fick ett jaså-svar.
Jämställdhet, normkritik
och och genuspedagogik
används i vissa skolor, där
man lyckats bryta med
pojkars ”antipluggkultur”
och få bort gapet, sa Carin
Högstedt (V).

En interpellation (fråga) av
Ola Palmgren (S) satte fart
på inventering av skolgårdarnas tillgänglighet. Anna
Tenje (M) medgav att skolgårdarna är ett försummat

kapitel, tackade Palmgren
så väldigt mycket och hade
satt igång bolagen
som har ansvar
med att inventera
behoven.

Till gängliga skolgårdar
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Alliansens omvandling

– Vår främsta invändning

mot att omvandla Reningsverket 2 till bostadsrätter
är att det inte på något sätt
bidrar till mångfald av
upplåtelseformer i Biskopshagen, sa Örjan Mossberg
(V). Mångfalden minskar
och segregationen i boendet ökar med de blågrönas
politik i Växjö.
– Jag är säker på att flera av
de boende upplever att de
fått ett löfte att köpa lägenheterna av Växjöbostäder så
därför vill jag sälja, sa Lars
Edqvist (MP), trots den
ökade segregationen.
– Växjöbostäder ska inte
lägga energi på att sälja
ut bostäder när behovet
är att bygga nya bostäder,
påpekade Ola Palmgren
(S). Bostadsbristen i Växjö

@

kräver det.
– Bostadsbubblan förstärks
med den blågröna politiken.
Hyresgäster som blir med i
den nya bostadsrättsföreningen tar nya lån. Det är just
hushållens ökande skuldsättning i bostadslån som
skapar bostadsbubblan enligt Riksbanken med flera,
påpekade Mossberg. Nu
medverkar Växjö till detta
om än i liten skala jämfört
med de största städerna i
Sverige.
Ingen från den moderatledda alliansen erkände sitt
bidrag till bubblan.
– Det är framtidens hyresgäster som är betjänta av att
det finns många hyreslägenheter, påpekade Mossberg.
24 röster från S och V mot
36 för ”bubblan”.

Wexnets pol icy

En medborgare
hade lämnat förslag om att
Wexnet AB ska ha en tydlig
policy för ersättning vid
avbrott på nätet.

– Ja, det vore bra sa Ann-

Christin Eriksson (V).
Knyttkommentar: V var
enda partiet som biföll medborgarförslaget.

Ledamöterna frågar

– Många kommuner försäk-

rar sig för dyra pengar mot
eventuella skadeståndskrav
vid mobbing. Gör Växjö
kommun detta? frågade
Eva-Britt Svensson (V).
– Det kommer aldrig att ske
i Växjö, försäkrade utbildningsnämndens ordförande
Anna Tenje (M).
– Alla anställda i bolagen
lär vara utestängda från att
använda kommunhälsans
gym. Är det så och hur ska

de i så fall kompenseras? undrade
Håkan Frizén (V).
– Jag får kolla upp detta,
svarade kommunalrådet Per
Schöldberg (C).
– Hur ser det ut med praktikplatser för sjuksköterskor
inom omsorgsförvaltningen? undrade Julia Berg (S).
– Jag är tyvärr dåligt påläst
och lovar att återkomma,
svarade omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M).
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MoH
Del 9

MoH - en myndighetsnämnd
Denna nämnd har ett litet annorlunda uppdrag, eftersom vi styrs av
miljölagar och har ett tillsynsuppdrag över miljöskydd, hälsoskydd
och livsmedelskontroll. Allt arbete
syftar till att främja en god livsmiljö
för alla Växjös invånare alltifrån
hur avloppet från fastigheter ser ut
till vilken luft skolelever inandas.

om, men allt syftar till att få så rena
i KommunNytts
vattendrag som möjligt. Det behövs
serie om de kommunala
för att rena och rädda Östersjön.
nämnderna och styrelserMiljö- och hälsoskyddskontoret är
na i Växjö 2015
mycket måna om dialog med medborgarna och får en anläggning en
Maten
anmärkning är tiden för åtgärdande Inom livsmedelstillsynen på restauoftast väl tilltagen.
ranger ligger fokus detta år på att
undersöka hur det ser ut med allerBuller
gener. Det innebär att det i menyer
En annan uppgift för Miljö- och
måste kunna redovisas om det finns
Avlopp
hälsoskyddskontoret är att vara reråvaror, som kan vara
Fokusområden detta år är till exem- missinstans vid planläggning av nya
allergiframkallande.
pel att öka tillsynen över enskilda
bostadsområden. Det är då i första
Ylva Jönsson
avlopp, så att alla ska vara godhand bullernivåer, som beräknas.
ledamot
i MoH
kända senast 2020. Det kan kanske Vindkraften i Målajord har som
Ylva Jönsson@vaxjo.se
upplevas som stora investeringar
exempel fått hårdare krav tack vare
070-480 81 05
om en hel anläggning måste göras
MoH.

Ledare:
Målajord, Eke
Två av de vackra byarna kommunen
rymmer! Här sticker ett vindkraftverk upp mot skyn. Det ska – enligt
ansökan från ett bolag – ersättas med
tre mycket högre verk. De kommer
– om de blir verklighet – att förändra
utsikten och landskapet påtagligt. Är
det orsak
att säga
stopp? Nej,
intresset
av förnybar energi
väger över. Den omställning som är
nödvändig för klimat och planeten är
överordnad. Jag körde runt i trakterna
och försökte föreställa mig förändringen. Det kommer att bli skillnad,
utan tvekan.
Ormesberga och Öhr
Varhelst en möter människor från
småorter och landsbygd så pratas det
kommunikationer; bredband, mobiltäckning, kollektivtrafik och cykelvägar. Speciellt det senare var aktuellt på
stort möte i Ormesberga-Öhrs sockenråd häromsistens. Det var det för 15 år
sedan också. Det är fruktansvärt trögt
med utbyggnaden, tryggheten och
säkerheten från trafikverkets sida.

Levande landsbygd är möjlig
Rottne
Cykelväg mellan Rydet och Rottne har stått
överst på listan i åratal.
Numera delar kommunen
och trafikverket på kostnaderna för cykelvägarna. Det är inte
kommunen som bromsar i Rottne!
Höghastighetståget
På stormötet i Ormesberga diskuterades dragningen av höghastighetsbanan, som, om den östliga sträckningen
blir verklighet, troligen kommer dras
genom trakten av Öhr. Människor
är oroliga. Vad händer med skogar,
jordbruk, fastigheter? Det är ju ett
gigantiskt intrång i naturen! Det är
inget att hymla med. Gjorde en skrivelse till kommunstyrelsen om att låta
forskare se på höghastighetsbana ur
landsbygdsperspektiv. Det ville inte
kommunstyrelsen. (Skrivelsen finns på
www.vvaxjo.se).
Sex samhällen - inte bara Växjö
De sex kommundelscentra, Braås,
Rottne, Lammhult, Åryd, Gemla,
Ingelstad behöver alla planer för nya
bostäder. I Ingelstad finns inte en villatomt, men det arbetas på att ta fram.
Nya hyresrätter byggs där av Vidingehem liksom i Gemla. Bra! Stillastå-

ende är dåligt för underlag till service.
Lammhult behöver enligt min mening
nya tillgängliga hyresrätter med hissar.
Det senare är en bristvara där.
Braås
Några från Vänsterns kommunala
grupp besökte Braås häromdagen och
bland annat Språkcaféet i församlingshemmet. Vi pratade med de många nyanlända som var där, ca 40 denna dag.
De har massor med frågor! Det måste
finnas proffs som kan hjälpa dem
med svar och kontakter! En heltid, ett
medborgarkontor. Det är inte rätt att
lägga allt med integration i knät på
frivilliga. De ideella gör en jätteinsats,
alldeles utmärkt, men det finns gränser
för vad en orkar med. Vi kunde samma
dag vi var där sammanfatta behoven
i en skrivelse till nämnden för arbete
och välfärd. Akut är resurser till ett
läromedel. Det de använder i språkcaféet nu är bekostat av kyrkan och snart
genomgånget.
Kontakta mig gärna!

Carin Högstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se
Twitter: @hgstedt
Blogg: www.carhog14.se
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