
1.  –  En medbor-
gare ringde mig 
och hade hört att 
hela Folkets Park 

ska rivas, sa Håkan Frizén 
(V).  
– Förmodligen samma 
medborgare som också 
ringt mig, menade Martin 
Edberg (S).  
– Stämmer detta och vilken 
beredskap finns för hyres-
gästerna i parken, frågade 
Håkan och Martin Oliver 
Rosengren (M), ordförande 
i arbete och välfärd. 
– Jag lovar återkomma när 

jag vet, svarade Rosengren.
2.  – Vad händer med de-
taljplanen för Bäckaslövs-
området och varför tar det 
så lång tid, frågade Örjan 
Mossberg (V) byggnads-
nämndens ordförande Nils 
Fransson (L). - Den har 
legat och väntat men vi har 
just påbörjat arbetet igen, 
menade Fransson. - Det på-
börjades väl för minst 8 år 
sedan, konstaterade Örjan.  
– Väntetiden beror på att 
Länsstyrelsen vill ha svar på 
en rad frågor, ursäktade sig 
Per Schöldberg ( C).
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Ledamöternas frågor 
Simkunnigheten minskar

– Det ska hända spännande 
saker, sa Per Schöldberg 
(C) om ”Riktlinjer för köks-
strukturen”. Riktigt vad de 
består i gick inte få grepp 
om, ansåg flera ledamöter 
från oppositionen S+V.
– Ni blågröna pratar om 
att laga mat från grunden 
så nära de som ska äta som 
möjligt. Sedan beslutar ni 
om en struktur som ger fler 
resor, mer matsvinn, mer 
halvfabrikat, 20 färre tillag-
ningskök, 25 färre personal 
och fler deltidstjänster. 
Det hänger inte ihop, sa 
Carin Högstedt (V). 
– Vi vill  ha fler tillag-

ningskök, inte 
färre, sa Eva-
Britt Svensson 
(V) och talade om måltiden 
som mer än mat. Det är 
synintryck, dofter och per-
sonalens välmående också. 
Kombinationstjänster har 
varit jättebra.
– Vårt förslag, sa Malin 
Lauber och Ola Palmgren, 
båda S, ger större frihet i 
matorganisationen. Vi öpp-
nar upp, ni blågröna stänger 
igen. Vi vill inte ha ett köp- 

och säljsystem utan låt 
allt med maten samlas 
i en egen organisation 
med politisk styrning.

Oenighet om maten

– Vad är hedersrelaterat 
våld och förtryck? Ett svårt 
begrepp. Det är hot, tvång, 
våld, mord i hederns namn 
och förekommer i samhäl-
len eller grupper med starkt 
patriarkala familjesystem, 
inte bundet till viss religion 

eller kultur.  Äldste mannen 
är överhuvud och bestäm-
mer släktens angelägen-
heter, som giftermål. Både 
pojkar och flickor är utsatta 
och kontrollerade. 
Carin Högstedt (V) inledde 
om V:s motion om hand-

lingsplan mot hedersre-
laterat våld och förtryck, 
könsstympning och tvångs/
barnäktenskap. Institutet för 
lokal och regional demo-
krati (ID) har kartlagt före-
komsten i Kronoberg och 
hittat stora brister i statistik 

och hantering. Motionen 
fick lovord från höger till 
vänster och nu kommer ar-
betet mot och kunskaperna 
om detta förtryck att ta fart i 
Växjö kommun och för-
hoppningsvis hela Region 
Kronoberg.

Underhållsbidraget
I riksdagen har S, V och 
MP beslutat om höjning av 
underhållsstödet till ensam-
stående med barn 
med 300 kr/månad. 
Välbehövligt, efter-
som ingen höjning 
skett sedan 2006. 
Eva-Britt Svens-
son och Ann-Christin 
Eriksson föreslog att även 
de med ekonomiskt bistånd 
ska få del av höjningen i 
Växjö. De mest utsatta bar-
nen behöver verkligen detta 
stöd, ansåg de.
Oliver Rosengren (M) 
försökte med statistik, 
siffror och juridik prata mot 

förslaget, men avslutade:
– Vi vill helt enkelt inte, 
avslutade Rosengren. 
Martin Edberg (S), Malin 
Lauber (S) m fl beskrev 
förtjänstfullt betydelsen av 
att höjningen av underhålls-
stödet kommer de mest 
utsatta barnen till del.
Håkan Engdahl (SD) 
pratade om Kejsarens nya 
kläder – men om Vänster-
partiets förslag gått igenom 
så hade det i alla fall kunnat 
bli några nya vinterkläder 
till barnen. 
Knytt:s kommentarer: Det 
går inte att prata bort barn-
fattigdomen! 

Tydliga signaler 
finns att simkun-
nigheten bland 
grundskolans 
elever i landet 
minskar, konstaterade 
Carin Högstedt (V) och 
Håkan Frizén (V) i en 
motion. Hur ser det ut i 
Växjö kommun och hur 
skulle en avgiftsfri simskola 
kunna organiseras, ville 
Carin och Håkan ha kartlagt 
och utrett.  –  Det är sko-
lans ansvar att lära eleverna 
simma och det finns inga 
pengar till utredning, blev 
det krassa svaret från Anna 

Tenje (M), ordfö-
rande i utbildnings-
nämnden.  –  Na-
turligtvis finns det 
pengar om viljan 

finns, konstaterade Håkan. 
Om skolan hade klarat sitt 
uppdrag hade ju inte den 
avgiftsfinansierade simsko-
leverksamheten behövts, 
fortsatte Håkan.  
– Beklagligt att ni inte ens 
kan tänka er en inledande 
utredning. Den behöver inte 
kosta en enda extra krona, 
avslutade Håkan.  –  Vi åter-
kommer i frågan framöver, 
utlovade Carin.

Enighet om mer handling mot våld
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Utförsäljning och privatisering av bostäder i Växjö

14 frågor om utförsäljningen

1   –  Är det verkligen fler fastig-
hetsägare som behövs i Växjö?
        Nej, det är i första hand nya 
bostäder som behövs. Skulle det 
tillkomma några nya bolag som äger 
hyreslägenheter blir det inte automa-
tiskt fler nya bostäder.
2   – Kan man lita på alla nya pri-
vata ägare?
      Nej, de har rätt att sälja vidare, 
att lyxrenovera och att ombilda till 
bostadsrätter även om många privata 
fastighetsägare är seriösa och bra.
3   –  Gynnar planerna på utförsälj-
ning Linnéuniversitetets studenter?
       Hittills har allmännyttan varit 
bättre på att bygga och förmedla 
studentlägenheter.
4   –  Ekonomer brukar 
tala om värdet av kon-
kurrens. Gäller det nu?
       I Växjö slog man 
ihop Hyresbostäder och 
Växjöhem till ett bo-
lag; Växjöbostäder. Då försvann en 
viss konkurrens. Nu försvagar man 
allmännyttan och stärker de privata 
fastighetsägarna genom försäljning. 
Konkurrensen från allmännyttan 
gentemot de privata minskar.
5   –  Är Växjöbostäder ett olönsamt 
och fattigt företag?
       Nej, tvärtom; Växjöbostäder har 
god ekonomi och god lönsamhet. 
Lönsamheten försämras när man 
säljer ut fastigheter för en kortsiktig 
vinst. Det är ju på uthyrningen som 
man tjänar pengar.
6   –  Behöver Växjöbostäder få in 
kapital för att kunna bygga nya 
bostäder?

       Nej, inte alls. Växjöbostäder har 
lätt att låna pengar till nybyggen. 
Just nu är det också rekordlåg ränta. 
Varje projekt ska vara självbärande.
Så även om bolaget har egna pengar 
räknas den nya hyran ut som om hela 
investeringen finansieras med lån. 
Det är ett krav från moderbolaget 
VKAB
7   –  Borde inte hyresgästerna i de 
berörda lägenheterna tillfrågas?
       Jo, det tycker vi i Vänsterpartiet. 
Boendet och en hyreslägenhet är inte 
vilken vara som helst. Det är våra 
hem!
8   –  Borde inte all energi läggas på 
att bygga bort den stora bostadsbris-
ten i Växjö?

       Jo, precis! All-
männyttan har varit 
bättre än de privata 
på att bygga hyres-
lägenheter. Dagens 
bostadsbrist kan bara 

byggas bort med nya bostäder, inte 
genom att byta ägare till befintliga 
hus!
9   –  De borgerliga säger att all-
männyttan är för stor i Växjö; 62% 
av hyresrätterna. Stämmer inte det?
       Jo, i Växjö har kommunens 
bolag varit duktiga på att skapa 
bostäder. Den privata sektorn borde 
ta efter. I dagsläget byggs det många 
bostadsrätter. Det är bra, men fler 
hyresrätter behövs.
10   –  Är det inte bra för Växjöbo-
städer att bli av med slitna lägenhe-
ter och skaffa nya istället?
         Nej, ett fastighetsbolag mår 
bra av att ha ”en varierad ålders-

struktur i sitt bestånd” som det så 
vackert heter. Äldre bostäder är mest 
lönsamma att äga samtidigt som de 
är billigast för hyresgästen.
11   –  Blir det billigare för de kvar-
boende hyresgästerna hos Växjöbo-
städer?
         Nej, eftersom det är de äldre 
lägenheterna som sälj och de 
som byggs är flera gånger så dyra att 
hyra. 
12   –  Vilka grupper i samhäl-
let missgynnas mest av en mindre 
allmännytta?
         De som inte kan låna till en 
bostadsrätt. De som inte har egna 
kontakter med privata fastighetsä-
gare. Och naturligtvis de som vill bo 
i allmännyttan.
13   –  Blir det kortare kö till en 
lägenhet i Växjö?
         Nej, längre! Med försäljnings-
planerna blir kötiden längre eftersom 
en femtedel av lägenheterna försvin-
ner. Det tar ca 7 år att få en lägenhet 
i Växjöbostäders gamla bestånd. 
Bara dyra, nybyggda lägenheter går 
att få snabbare.

Stoppa utförsäljningen 
säger vi i Vänsterpartiet 

Växjöbostäder är 

inte till salu!

Det finns sakliga skäl för en stark 
allmännytta. Den moderatledda ma-
joriteten, M, MP, L, KD och C, ska 
sälja 2069 lägenheter som nu ägs av 
Växjöbostäder. Denna privatisering 
av allmännyttans hyresrätter miss-
gynnar de boende och de som köar 
till bostad i Växjö. Vi i Vänsterpar-
tiet värnar om hyresgästerna och 

de som köar till en egen lägenhet. 
Därför värnar vi om allmännyttan 
och vi säger nej till den planerade 
utförsäljningen.
Det finns många sakliga skäl till 
att ha många hyresrätter hos all-
männyttan.  Argumenten mot den 
blågröna politiken i Växjö är flera. 
Här försöker vi reda ut några av 

frågorna som många ställer sig.
                                  

                                       

                         Örjan Mossberg (V)
                orjan.mossberg@vaxjo.se

Frågor och svar om utförsäljningen


