
– Gör som många andra 
arbetsplatser, privata och of-
fentliga. Prova sextimmars-
dag! sa (V) i en motion.
Svaret blev ett blekt jaså 
genom att följa det som 
händer i Göteborg, där bl a 
äldreboende har infört sex-
timmarsdag med bibehållen 
lön. Hittills framgångsrikt 
och de fortsätter.
Carin Högstedt (V) ville 
att Växjö kommun ska vara 
föregångare.
– Vad händer när stres-
sen minskar, när barn och 

föräldrar får mer tid för var-
andra, när kvinnor får heltid 
och hela lönen, när orken 
räcker fram till pensionen?
Oliver Rosengren (M) 
hade förberett ett inlägg 
med många faror uppra-
dade: Kostnader, svårt att 
rekrytera, obalans på hela 
arbetsmarknaden. Det var 
ingen hejd på elände som 
skulle kunna inträffa.
– Vår motion är mycket öd-
mjuk, sa Eva-Britt Svens-
son (V); ett försök på ett par 
arbetsplatser.

Våldsbejakande extremism
– Mot bakgrund av vad som 
hänt i Paris undrade Rose-
Marie Holmqvist (S) om 
Växjö kommun har någon 
handlingsplan mot våldsbe-
jakande extremism. 
– Nej, svarade Oliver Ro-
sengren (M), men jag och 
Anna Tenje lämnade in en 
skrivelse om detta i förra 
veckan. 
– Skulle inte kontot för de 
urbana utvecklingspengarna 
kunna användas till detta? 
undrade Eva-Britt Svens-
son (V) i en följdfråga. 
– Det finns inget samband 
mellan integration och 
våldsbejakande extremism, 
påstod Rosengren. Därför 

ville han inte använda dessa 
pengar.
Bergendalska gården (BG)
– När det gäller 
din idé om att 
bygga om BG till 
bostäder sägs att 
byggnadens dona-
tionsbrev inte går att hitta. 
Har du eller har du inte sett 
donationsbrevet? frågade 
Carin Högstedt (V) bygg-
nadsnämndens ordförande 
Nils Fransson (FP). 
– Nej, jag har inte läst det 
och jag visste inte att det 
eventuellt är försvunnet. 
Ingenting kan göras med 
BG innan vi tagit del av 
innehållet i donationsbrevet, 
medgav Fransson.
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Ledamöternas frågor 

6 t immars arbetsdag

Carolina Klüft, Mats 
Wilander, EM i fotboll för 
damer….Många Växjöbor 
glädjer sig åt och känner 
stolthet över en lång rad 

idrottshändelser 
och prestationer 
genom åren. 
Ann-Kristin 
Lindquist (S) 

och Håkan 
Frizén (V) vill 
nu via en motion 
till fullmäktige, 
utreda möjlighe-
terna att samla alla dessa 
händelser och prestationer 

i ett idrottshistoriskt center. 
Tanken är ett interaktivt 
upplevelsecenter med t ex 
filmer och e-sport.
– Flera föreningar har visat 
stort intresse, Smålands 
idrottshistoriska sällskap 
stödjer tankarna och det 
skulle ge utmärkta arbets-
tillfällen för bl a funktions-
nedsatta menade Frizén.
(S) + (V) ville bifalla mo-
tionen, men den blågröna 
majoriteten + (SD) nöjde 
sig med att ”frågan ska 
prövas i kommande budget-
behandling ”.

   Matglädjen som försvann 

Idrottshistoriskt center

Åsa Karlsson 
Björkmarker (S) 

pressade Per Schöldberg 
(C) om den nya matorgani-
sationen och besparingarna 
på 20 milj kr på tre år, som 
ska genomföras enligt den 
moderatledda majoritetens 
beslut.
– Är det personal som ska 
bort? Är det maten? Lo-

kalerna kommer att kosta 
mer. Kök ska renoveras 
för åtskilliga miljoner. Åsa 
frågade gång på gång.
Schöldberg slingrade sig 
och hänvisade hela tiden till 
ett kommande beslut om 
”köksstruktur”, som ska ge 
alla svar.
– Är centraliseringen av 
matsedlarna en besparing 

och hur mycket i 
så fall? undrade 
Carin Högstedt 
(V). Alla försko-
lor ska ha samma 

matsedel, liksom grundsko-
lan, gymnasiet och omsor-
gen. Den lokala handlings-
friheten begränsas. Är det 
verkligen bra?
Schöldberg såg inga pro-

blem med 
det.
Slutligen kröp det fram i 
debatten att skolans och 
omsorgens personal skulle 
kunna vara behjälpliga i 
mathanteringen och på så 
sätt spara in kökspersonal. 
Men även det var diffust.
Sista ordet om matorganisa-
tionen är nog inte sagt. 

Hjälpmedel? 
Omsorgsnämndens 
beslut att vissa 
hjälpmedel numera 
är ”eget ansvar” 

ifrågasattes av Åsa Karls-
son Björkmarker (S) och 
Eva-Britt Svensson (V). 
Sittdynor, griptäng-
er, kryckor m m 
ska betalas av den 
enskilde och inte 
längre av kommunen; be-

räknad besparing, 300...000 
kr. Fallolyckor riskerar 
att öka om den enskilda 
vårdtagaren inte får rätt 
hjälpmedel. 
– Varför skedde inte samråd 
med Kommunala Pensio-
närsrådet (KPR) före beslu-
tet, frågade Eva-Britt. 
– Misstag av oss, erkände 
Ulf Hedin (M) omsorgs-
nämndens ordförande.
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Värends Räddningstjänst

Överförmyndarnämnden, ÖN
Överförmyndarnämnden, ÖN, är en 
obligatorisk nämnd som styrs av Kom-
munallagen, Föräldrabalken och Lag 
om god man för ensamkommande 
barn.
ÖN:s uppgift är att utöva tillsyn över 
gode män och förvaltare. Dessa ska 
skydda personer som inte själva kan ta 
vara på sina rättigheter eller sköta sin 
ekonomi. Detta kan t ex bero på fysisk 
eller psykisk sjukdom, försvagat hälso-
tillstånd eller liknande.
De som har god man eller förvaltare 
kallas huvudmän och i Växjö äger de 
sammanlagt ett kapital och egendom 
på drygt 250 miljoner kronor.
I Växjö finns ca 700 huvudmän som 
har god man eller förvaltare och dess-
utom närmare 200 ensamkommande 
flyktingbarn som har god man.
Överförmyndarnämnden i kommunen 
utser en god man.
Ensamkommande asylsökande barn 

har rätt att få en god man som företrä-
dare i Sverige. I uppdraget som god 
man till ett ensamkommande barn 
är man både i vårdnadshavares och i 
förmyndares ställe; man ska vara det 
nav kring vilket barnets angelägenheter 
samordnas.
Gode mannen biträder huvudmannen 
men hen har alltid själv eget ansvar 
och måste samtycka till alla juridiska 
handlingar som gode mannen utför åt 
hen. 
En förvaltare däremot har ensam be-
hörighet att företa juridiska handlingar 
åt huvudmannen, utan att få dennes 
samtycke.
Det är tingsrätten som på förslag från 
överförmyndaren fattar beslut om en 
person behöver god man eller förval-
tare. 
Det är också tingsrätten som upphäver 
godmanskap och förvaltarskap.
Att vara god man eller förvaltare är ett 

lekmannauppdrag (icke-specialistupp-
drag) och man får en viss ersättning för 
det. 
Huvudmannen skall i första hand själv 
betala den gode mannen eller förvalta-
ren men när ekonomin inte räcker för 
huvudmannen går kommunen in och 
täcker kostnaden, sammanlagt ca 4 
miljoner kronor per år.

                     Anders Göranson

Värends Räddningstjänstförbund är ett 
kommunalförbund för dryga 100....000 
medborgare i Växjö och Alvesta kom-
muner.
Visionen är: Ett tryggt och olycks-
fritt samhälle för alla.
Utöver utryckningar vid bränder, 
automatlarm och olyckor har rädd-
ningstjänsten många andra uppdrag. 
Räddningstjänsten samverkar med 
sjukvården i länet och ger assistans 
vid till exempel hjärtstopp i väntan på 
ambulans.
En omfattande och viktig del i rädd-
ningstjänstens verksamhet är förebyg-
gande arbete och utbildning:
• Tillsyns- och tillståndsarbete.
• Remissinstans vid utskänkningstill-

stånd.
• Bamses brandskola för förskolebarn
• Information på körskolorna till bli-
vande körkortsinnehavare.
• Information om brandskydd till 
nyanlända.
• Information till allmänheten vid 
marknader, mässor och liknande.
• I samverkan med nämnden för arbete 
och välfärd har ambassadörer anställts. 
De ska informera på skolor och i bo-
stadsområden.
• ”Upp i rök” är ett projekt tillsam-
mans med utbildningsförvaltningen 
för högstadieelever med målsättningen 
att förebygga anlagda bränder. 
Övnings- och utbildningsverksamhet 
genomförs på Nothemmet, som ligger 

i Bergunda.
Räddsam Krono-
berg har nu startat.
Det är ett 3-årigt 
projekt med syftet 
att stärka samverkan 
mellan länets fem 
räddningstjänster.
Arbete inom 
jämställdhet och 
mångfald pågår. 
Målsättningen är att rekrytera fler 
kvinnor och att anställa fler med ut-
ländsk bakgrund.
Befolkningstillväxten innebär på sikt 
behov av ytterligare en räddningssta-
tion.
           Ann-Christin Eriksson

Del 10 i KommunNytts 
serie om de kommunala 
nämnderna och styrelser-
na i Växjö 2015

Vice ordförande i 
Överförmyndarnämnden, ÖN

Anders Göranson (V) 
anders.goranson@vaxjo.se
073–156 38 36

Vill du veta mer om ÖN eller Värends Räddningtjänst? Kontakta oss!

Ersättare i 
Värends Räddningstjänst 

Ann-Christin Eriksson (V)
ann-christin.eriksson@vaxjo.se
072-336 49 03

Är du intresserad av att bli 
god man eller förvaltare?
Kontakta kommunens växel 
0470 – 410 00 
Mer information finns på kommu-
nens webbplats.   www.vaxjo.se


