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Vad hände i fullmäktige 15/12?

Sova lugnt

– Vi stöder oss på
Barnkonventionen, UNICEF och
vanlig humanitet,
sa Carin Högstedt (V) och
yrkade bifall till V-motionen om en legal uppställningsplats för t ex EU-migranter, där tält och husvagn
kan stå och det finns sanitär
utrustning.
Invändningarna var många
och juridiska.
– Somliga vill inte inse
att tolkningar av lagar kan
vara påverkade av hatet mot
romer och århundradens

förföljelse och diskriminering, funderade Carin.
Senare på dagordningen beslöt fullmäktige om följande
passus i nya Mångfaldsprogrammet: ”Växjö kommun ska säkerställa att alla
växjöbor eller de som vistas
i Växjö kommun på lika
villkor och på ett likvärdigt
sätt har tillgång till makt
och inflytande”.
– De som vistas här är turister, studenter, EU-migranter. Makt och inflytande bör
väl garantera åtminstone en
sovplats, ansåg Högstedt.

Vita jobb

Eva-Britt
Svensson (V)
interpellerade Per
Schöldberg (C)
om kommunen
kontrollerar entreprenörer
så att löneskatt betalas i
Sverige. Bakgrunden var
uppgifter om att VEAB via
sin huvudentreprenör anlitat
UAB Litana, som sedan
smitit från skatten i Sverige.
Schöldberg hade fått besked

från VEAB att allt var i sin
ordning men la ändå till:
– Vi ska än mer stärka
rutiner och på olika sätt säkerställa vårt sätt att handla
upp tjänster och produkter i
kommunen.
– Självklart ska utländska
företag som har arbeten i
Sverige längre tid än sex
månader betala skatt och
följa lagar och regler i Sverige, sa Eva-Britt.

– Det har varit en lång
process och anledningen är
trafikbuller från riksväg 23,
sa Nils Fransson (L) som
svar till Carin Högstedt
(V) som frågat om förfulningen i Sandsbro centrum.
– Det är fyra år sedan förra
interpellationen om samma
sak, sa Högstedt och det
har inte blivit vackrare med
åren.
– Dialogen mellan kommu-

nen och ägaren sker i en positiv anda, upplyste Fransson. Jag har förhoppningen
att det snart är bostäder på
tomten.
– Ironiskt att ändring av
bullerregler, som skulle underlätta byggande, i det här
fallet blivit en kvarnsten,
tyckte Högstedt och hoppades mycket på den positiva
andan.

Sandsbro centrum
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Ledamöternas frågor

– Avgiften för simskola i
Växjö är cirka 3000 kr/
barn/år och simkunnigheten
bland Växjös barn och ungdomar minskar konstaterade
Håkan Frizén (V). Tror
du det finns något samband
mellan avgiftens storlek
och den sjunkande simkunnigheten? frågade Håkan
utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M).
– Nej, gratis simskola är en
mycket dålig satsning och

vore att kasta pengarna i
sjön! deklarerade Tenje den
moderatledda alliansens
inställning.
– Kan du garantera att
inget ska sparas på maten
med den nya måltidsorganisationen? undrade Tomas
Thornell (S).
– Inget kommer att sparas
på kvaliteten svarade Per
Schöldberg (C). Den nya
organisation tar dock längre
tid än jag trodde.

M e d b o r g a r e f ö r k l i matet

Växjö kommun ska redovisa alla koldioxidutsläpp,
även de som invånarna
bidrar till genom att köpa
importerade varor, föreslog miljöaktivisten Börje
Svensson i ett medborgarförslag.
Cheryl Jones Fur (MP),
nyss hemkommen från
klimatkonferensen i Paris,

biföll majoritetens förslag
att ”kommunen hoppas så
småningom kunna redovisa
växjöbornas hela klimatpåverkan”.
– ”Hoppas” hör till avdelningen tydliga svar, ironiserade Carin Högstedt (V).
Svensson har rätt. Bifall till
hans förslag.
Endast (V) var för bifall.

Enklare regler

För att stimulera till mer
bostadsbyggande ville Ola
Palmgren (S) att kommunen ska se över alla
tänkbara möjligheter till
förenklade regelverk och
beslutsprocesser.
– Det finns en stor potential
för regelförenklingar i kommunen som skulle göra det
mindre kostsamt, mer förutsägbart och mer enhetligt
för företag som vill bygga,
menade Ola.
– I Vänsterpartiet är vi
självfallet positiva till
vettiga förenklingar, men
inte till varje pris, fastslog
Håkan Frizén (V).

§ § §

– Tillgängligheten är en av
grundbultarna i vår bostadspolitik. Alla medborgare ska
kunna bo i alla lägenheter,
menade Håkan.
– Det är fullkomligt omöjligt. Jag skulle inte kunna
köpa en lägenhet var som
helst i stan, utbrast Nils
Fransson (L).
– Vi pratar om tillgänglighet inte om plånböcker
menade, Carin Högstedt
(V). Vänsterpartiets bifall
till motionen med tilläggsyrkandet ”inga försämringar
genomförs gällande krav på
tillgänglighet” föll i votering med 56 röster mot 4.
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