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Vad hände i fullmäktige 15/3

Till salu: 2069 hem
Med 33 röster mot 26 stod
det klart att 2069 hyresrätter
i Växjö säljs.
– I dessa bor ca 6 000 människor, sa Eva-Britt
Svensson (V) i debatten. Det är många
som är berörda och
oroliga.
Ola Palmgren (S) sammanfattade oppositionens
invändningar och förklarade
att de ”krav” som de blågröna säger sig kunna ställa
i köpeavtalen är inget annat
än en önskelista.
Örjan Mossberg (V)
frågade gång på gång de
fem styrande och säljlystna
partierna om hur det går
med Panncentralens verksamhet, en mötesplats på
Dalbo med ca 35 000 besök
per år. De som över huvudtaget svarade hade olika
svar. De verkade inte riktigt

klara över att Växjöbostäder
är hyresvärd nu och att det
är en bostadssocial verksamhet.
Gunnar Storbjörk (S)
kritiserade, med all rätt, det
bristfälliga underlaget.
Carin Högstedt (V) pratade
för den grupp som klarar
nuvarande hyror, men inte
lyxrenoveringar:
– Det finns exempel på
fastighetsbolag som köper
hyresrätter, renoverar och
höjer hyrorna med 5080% enligt flera reportage
i media. De bostäder som
säljs bebos mestadels av
studenter, pensionärer och
låginkomsttagare. Detta
kommenterades
inte av
de blågröna.

Angelägna pensionärsfrågor
Under allmänhetens frågestund ställde de olika
pensionärsorganisationerna
en rad angelägna frågor till
omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M).
1. Är du beredd att återinföra att alla medborgare
80+ erbjuds hembesök av
biståndshandläggare?
– Jag är helt öppen för
detta, men kanske bäst att
handläggaren ringer först,
svarade Hedin.
2. Hur stor är personaltätheten? Har ni sett över
behovsbedömningarna över
tid? Hur lång tid har hemtjänsten på sig att förflytta
sig mellan vårdtagarna?
– Jag kan inte svara på

detta så här direkt, erkände
Hedin.
3. Ni har beslutat att en rad
hjälpmedel inte längre ska
vara avgiftsfria. Det kan ge
vårdtagaren en merkostnad
på 2-3000 kr. Är inte detta
en tydlig besparing för
kommunen?
– Nej, svarade Hedin.
En utvärdering ska göras
framöver.
Knytt:s kommentar:
När de gamla inte har råd
att själva köpa en duschstol
eller duschbräda tvingas nu
hemtjänstpersonalen hålla
i och stötta vårdtagarna
under duschstunden! Det är
en uppenbar försämring för
båda parter.
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Tomter på landsbygden

Finns det tomter och planer
för nya bostäder i alla
tätorter och byar utanför
Växjö stad? Landsbygdsprogrammet har detta mål
och det ska vara
prioriterat i kommunens handläggning.
Carin Högstedt (V)
hade ställt den och
andra frågor till Bo
Frank (M). I svaret framgår att det byggs bostäder
på landsbygd och i tätorterna. Vidingehem sköter
sig och är ett unikum bland
kommunala bostadsbolag
i Sverige. Det var båda
överens om. Men det brister
i kommunens framförhållning när det gäller mark och
planer.
– Det är för mycket tillfäl-

ligheter, sa Carin. Rätt som
det är kommer nödrop från
Gemla, Ingelstad, Värends
Nöbbele: Det finns inga
tomter kvar! Så ska det inte
vara enligt landsbygdsprogrammet. Kommunen ska
vara med i planeringen.
Carin hade även frågat
Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande
om landsbygdsprogrammets
mål för kommunikationer,
bredband och cykelvägar.
Stynsberg svarade att cykelvägen Rydet-Rottne är prio
1 och cykelväg i Öhr prio 2.
– Båda har varit aktuella i
minst 20 år, sa Carin, båda
handlar om barns trafiksäkerhet. Trafikverket har sagt
att Rydet-Rottne ska göras
2016, så upp till bevis.

Gemensamhetsboende

Ett medborgarförslag om
byggande av ett gemensamhetsboende för människor
i andra halvan av livet, fick
enhälliga lovord från fullmäktiges ledamöter.
– Jag har träffat förslagsställarna. VKAB har bekostat en föreläsningskväll
om denna boendeform. Vi
blågröna är klart positiva
till att utveckla nya boendeformer, menade
VKAB:s ordförande
Catarina Winberg
(M).
– Föreläsningskväl-

len var en imponerande
kraftsamling när minst 150
människor kom och visade
intresse för detta. Vi behöver bygga olika typer av
boenden och bolagen kan
här visa att de kan göra
skillnad, menade Örjan
Mossberg (V).
– Vi har för få olika typer
av boenden och vi hoppas nu att alla kommunala
instanser samverkar så att
detta gemensamhetsboende verkligen kommer till
stånd, avslutade Gunnar
Storbjörk (S).

Konsumentrådgivning
I samarbete med Växjö
kommuns kontaktcenter
kommer det till hösten att
finnas konsumentrådgivning.
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Vänsterpartiet gör mycket i Växjö

måltidspersonal inte
vågar tala med media,
helt i strid med kommunens personalpolicy
och öppenhetsambitioner?
Frågan ställs till Per Schöldberg
(C ), som är ansvarig för organisation och personal, av Carin Högstedt (V). Hon fortsätter:
– Hur vill du gå tillväga för att skapa arbetsklimat som är tillåtande,
öppet och tryggt? Hur kommer de
som arbetar inom måltidsorganisationen att få information och kunna
bli delaktiga i förändringar och
genomförande av ny organisation?
Svar kommer troligen på fullmäktige i april.
Bakgrunden är att Smålandspostens Inblicksredaktion har gjort
stort reportage om den nya måltidsorganisationen, vilket de moderatledda blågröna beslutat sig för. I det
reportaget framgår att anställda i
köken inte vågar uttala sig, inte vågar skylta med namn. Råder det en
”tystnadskultur” i kommunen? På
denna fråga verkar svaret vara ett
klart ja. 29 tillagningskök, de flesta
i förskolor och på landsbygden, är
för små för att få behålla statusen
tillagningskök enligt de styrande.
De ska istället bli mottagningskök,
det vill säga få maten transporterad
från något annat kök. 20 miljoner
kr ska de blågröna spara.

Med anledning av den blågröna
alliansens beslut om ny måltidsorganisation och Per Schöldbergs
(C), uttalande om att maten till och
med kan bli bättre efter transport
frågar Eva-Britt Svensson (V):
– Kan du ge exempel på att maten
blivit bättre efter att ha transporterats och när kommer berörda (personal, elever, föräldrar, vårdtagare)
att informeras om förändringarna.
Eva-Britt vill också veta hur beslutet om ny måltidsorganisation stämmer överens med målsättningen att
maten ska lagas så nära som möjligt
den som ska äta den.

Maten

Den finns en stark kritik
av äldres mat. Nöjdheten
har gått ned och Växjö
kommun ligger sämre till än riksgenomsnittet. Något som är önskvärt
är att maten lagas hemma hos de
som inte kan laga maten själva utan
får en påse vid dörren. Eva-Britt
Svensson (V) och Carin Högstedt
(V) föreslår därför att fullmäktige
beslutar att uppdra åt omsorgsnämnden att genomföra en försöksverksamhet med tillagning av mat i
det egna hemmet i ett hemtjänstområde. Därefter ska förstås projektet
utvärderas och Eva-Britt säger att
finansiering kan ske genom omsorgsnämndens egna kapital.

Första Maj 2016 i Växjö
Samling Speakers Corner kl 13.00
Möte Vattentorget kl 14.00
Utges av: Vänsterpartiet, Vattentorget 1, 352 34 Växjö

Motion

Måltidsorganisation

Körkort till unga
– I Ljungby får alla

gymnasister som klarat
teoridelen på en körskola hela kostnaden
betald efter uppvisande
av godkänd kurs och kvittot från
körskolan. Växjö borde göra något
liknande, säger Örjan Mossberg
(V) som motionerat om detta.
– Körkort har blivit en klassfråga,
fortsätter Örjan, och ett erbjudande
till alla gymnasiestuderande skulle
likställa alla ungdomar oberoende
av klass, kön, etniskt ursprung,
boende etc. Körkort är också en
nödvändighet för att människor ska
kunna bo och arbeta på landsbygden.
Skrivelse

– Hur förklarar du att

Interpellation

Tystnadens kultur

Motion

Interpellation

Sedan årsskiftet har Vänsterpartiet som vanligt arbetat med en rad viktiga frågor.
Blågröna kallar de styrande sig, men det är svårt att se något grönt i politiken. Oftast är
den borgerligt blå. Växjöborna är värda något bättre. Det jobbar vi för i Vänsterpartiet.
Här är några exempel på politiskt vardagsslit i Växjö senaste månaden.

Mobil ÅVC

I Nyköping har man mobila ÅterVinningsCentraler. De består av tre
containrar som kommer till olika
uppställningsplatser i kommunen
enligt ett fast schema. Här kan du
lämna samma slags avfall som på
en fast återvinningscentral, men
närmare din bostad.
Vänsterpartiet vill att idén ska prövas i Växjö.

Frihet Kunskap Kärlek
Växjö Pridefestival 14 maj kl 14.00

För ett öppnare Växjö – boka in redan nu!
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