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Fagrabäck-en återvändsgränd

Carin Högstedt och
Örjan Mossberg (V) har
motionerat om
att omvärdera planerad
trafikplats Fagrabäck. Ja
till en småskalig hållbar
trafiklösning i Fagrabäcksrondellen med
ekonomiskt, ekologiskt,

socialt hållbart perspektiv, är V:s linje. Men
övriga partier säger nej
till detta.
En extern utredning, som
gjorts på initiativ av MP
förordar en storskalig lösning! Fortsättning följer.
Frågan avgörs slutligen
av kommunfullmäktige i
höst.

Det är en fråga om demokrati, sa Örjan Mossberg (V) och yrkade
bifall till V-motionen
om ändrad beslutsgång
i stora fastighetsaffärer,
så att fullmäktige får
sista ordet. Som det nu
är kan en försäljning av
2069 hyresrätter beslutas
i fullmäktige, men sedan
upphör insynen i köpeavtalen.
–Största förlusten är den
demokratiska aspekten

och allmänhetens
insyn, sa Ola
Palmgren (S).
Catharina Winberg
(M) menade att inget ska
ändras. Det räcker att
VKAB, där hon själv är
ordförande, tar beslut.
Oppositionen S+V ansåg
att kommunfullmäktige ska ta beslut som
handlar om miljarder.
Voteringen slutade 28 för
demokratisk utveckling
(S+V+SD) och 33 mot.

Demokrati och insyn

Blågröna U-svängar

PLiberalerna hade läm-

nat in en skrivelse att utreda laga-mat-garanti för
de äldre. När den behandlades i omsorgsnämnden
röstade de nej till sitt eget
förslag!
– Vi jobbar oförtrutet vidare med förbättringar för
äldre, menade Lennart
Adell-Kind (L).
Knytts kommentar:
Liberalerna vill och har
alltid velat!

PUnder åren i opposi-

tion var MP tillsammans

socialistisk

med S och V tydliga förespråkare av att ”ärenden
av stor och principiell
betydelse” alltid skulle
avgöras av kommunfullmäktige. När nu en
försäljning av bostäder i
miljardklassen ska genomföras, har MP gjort
en total omsvängning
och tycker det räcker att
frågan avgörs i bolagens
styrelser. – Man
kan väl ändra
sig, är Lars Edqvists lakoniska
svar.
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Ledamöternas frågor
PVäxjö hamnar på
PMarie-Louise
plats 188 bland Sveriges
kommuner när det gäller satsad krona/invånare
på kultur, konstaterade
Håkan Frizén (V).
– Vi har bl a kulturskolan
under utbildningsnämnden och samlingslokaler
under kommunstyrelsen,
så det beror naturligtvis
mycket på hur kulturfrågorna organiseras, försvarade sig Bo Frank (M).
– Växjö ska inte ligga på
188:e plats! Bättre kan ni
inför 2017, uppmanade
Håkan avslutningsvis.

Gustavsson (S)
frågade Anna
Tenje (M)
varför så många lektioner
blir inställda på gymnasiet.
–Det beror dels på hur
skolorna organiserar sig,
dels på lärarbrist, svarade Tenje och lovade att
utbildningsnämnden ska
uppdra åt varje skola att
rapportera
bortfall av
lektioner för
eleverna.

Medborgarnas förslag
PEn medborgare fö-

reslog att ett nytt kommunhus ska placeras vid
nuvarande bensinmacken
i Dalbo.
– Jag kan tänka mig att
delar av den kommunala förvaltningen läggs i
Araby, men det nya kommunhuset ska ligga i centrum, sa Per Schöldberg
(C) och avslog förslaget.
Även S och V yrkade
avslag, men med den
tydliga motiveringen att
något nytt kommunhus
inte behövs i dagsläget.

PBygg en näridrottsplats
på norra Hov föreslog en
annan medborgare.
– Ett utmärkt
förslag!
Stadsdelen är
en vit fläck
när det gäller

fungerande idrotts- och
motionsytor och en näridrottsplats stimulerar till
spontan lek och
motion, tyckte
Håkan Frizén
(V). Fullmäktige
beslutade att ta
upp frågan vid kommande budgetarbete.

PEtt medborgarförslag

om äldreombudsman besvarades bl a med att en
så kallad servicelots vid
kommunens kontaktcenter ska inrättas. Eva-Britt
Svensson (V)
var nöjd med
beslutet men
var tydlig med att, om
det visar sig att servicelotsen inte är tillräcklig,
återkomma i frågan.
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PSatsning på sfi och svenska som andraspråk på

komvux
Den satsning på höjd kvalitet inom sfi som påbörjades
förra året utökas med ytterligare 40 mdkr under 2016.
Effektivare och rättvis validering och bedömning av
utländsk utbildning ges 20 mdkr under 2016.
Språkundervisning för asylsökande på folkhögskolor
Från och med hösten kommer även folkhögskolorna
att kunna utbilda asylsökande i svenska. Vänsterpartiet är överens med regeringen om att avsätta 25
miljoner för detta under 2016.

PFörstärkning till polisen som betonar områdes-

Vänsterpartiet drev igenom
historisk satsning på välfärden
Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på
10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan
1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa
tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

Fler framgångar för Vänsterpartiet
i budgetförhandlingarna

Tidigare framgångar i förhandlingar med
regeringen

PAvgiftsfria preventivmedel för alla upp till 18 år
PSatsning på ungas psykiska hälsa, bland annat på
ungdomsmottagningar

PInvesteringsstöd för

hyresrätter med rimliga hyror

PBankskatt Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att höja skatten för banker och andra
företag inom finanssektorn från och med år 2017.
Förslaget beräknas ge 1,4 miljarder i ökade skatteintäkter årligen.

PMål för fattigdomsbekämpning Fram till 2030

ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst
inkomst vara högre än det nationella genomsnittet.

Tillsammans gör
vi skillnad
Första Maj 2016
i Växjö
Samling Speakers Corner kl 13.00
Möte Vattentorget kl 14.00
Tal: Kaj Raving Musik: Bergsbestigarna
Utges av: Vänsterpartiet, Vattentorget 1, 352 34 Växjö

poliser och arbete mot hatbrott
Vänsterpartiet sa före budgetförhandlingarna att polisen bl a behöver resurser för arbetet mot hatbrott och
med områdespoliser. Detta poängteras nu också i den
polissatsning på 283 mdkr som görs i vårbudgeten.

PAvgiftsfri tandvård för unga
upp till 23 år

PAvgiftsfria mediciner för barn och unga
PGlasögonbidrag till alla upp till och med 19 år
PSänkta avgifter i kulturskolan
PSatsning på pedagogiska
utemiljöer vid skolor,
förskolor och fritidshem

Prideveckan i Vä x j ö
Frihet Kunskap Kärlek
Fria Ordets Hus, tisdag 10/5

Hans Linde, riksdagen (V)
Kl. 12.15 Samtal om HBTQ
Kl. 14.00 Seminarium. Så gör vi Sverige till fristad för HBTQ-flyktingar
Öppna Kanalen spelar in
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Växjö Pridefestival 14 maj
Samling Norrtull kl 14.00
Facebook : Vänsterpartiet Växjö

Twitter: @vvaxjo

