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E-petitioner

I en motion av Carin Högstedt (V) och Ann-Christin
Eriksson (V) föreslås att kommunen skall införa
e-petitioner. En
e-petition fungerar som så, att en enskild
medborgare lägger fram ett
förslag, som sedan läggs
på kommunens hemsida.
Andra medborgare kan gå
in på hemsidan och stödja

förslaget genom att signera
det. När ett visst antal personer signerat lyfts förslaget
in i den politiska processen.
Detta är ett av flera sätt för
medborgarna, att kunna
påverka utvecklingen i
kommunen.
Beslutet blev att det ska
undersökas hur erfarenheterna ser ut bland det 20-tal
kommuner som redan infört
e-petitioner.

Familjecentral

– Bra att vi är överens om

behovet av en familjecentral
på Teleborg, inledde Carin Högstedt (V) de två
dagarnas debatt.
Vi inspirerades
till motionen vid ett besök
på Dalbo familjecentral.
Där finns öppen förskola,
mödra- och barnavårdscentraler plus socialtjänst i gemensamma lokaler. Väldigt
omtyckt och praktiskt för
barn och föräldrar. Nu vill

vi ha ytterligare en familjecentral och den ska vara på
Teleborg.
Alla verkade nöjda. Julia
Berg (S) liksom Cheryl
Jones Fur (MP) instämde
i bifall och det som nu återstår är att Region Kronoberg är med på det hela.

Simkunnighet

Svenska Livräddningssällskapet har slagit larm om
ökande antal drunkningsolyckor och allt fler som
inte lär sig simma.
– Hur ser det ut i Växjö
kommun? undrade Carin
Högstedt (V) i en interpellation till Anna
Tenje (M).
Svaret var att en
kartläggning har
påbörjats, men
inte är klar. På
fråga om Tenje kan tänka
sig att skattefinansiera en
del av höga simskoleavgifter så var svaret nej.

socialistisk

200 m simning ska alla barn
kunna när de slutar sexan
för att få godkänt betyg i
idrott. Hur många som inte
klarar det finns inget svar på
för närvarande.
– De simskolor som drivs
av föreningar kostar upp till
2000 per barn och år. För
mycket för många familjer,
menade Carin. Simkunnighet är en livförsäkring och
ska inte
vara en
klassfråga.
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Arbete åt alla?

Forskare har undersökt hur
det går för elever som gått
ut gymnasiesärskolan. Får
de arbete, vidare studier
eller sysselsättning? Drygt
12 000 elever ingår i undersökningen. Resultatet är
nedslående. 47% har daglig
verksamhet, vilket är en
obetald sysselsättning inom
LSS. 22% har hel- eller
deltidsarbete. Endast 339
personer har lön utan subvention. 24% finns varken
i arbete, studier eller daglig

verksamhet.
Carin Högstedt (V) frågade både Anna Tenje (M)
och Oliver Rosengren (M),
som är ordförande för berörda nämnder, hur det ser
ut i Växjö kommun. Båda
svarade att det blivit svårare
för gymnasiesärskolans elever
att få plats på
den ordinarie arbetsmarknaden.

WTC-garaget kommunaliseras

Så blev det dags att köpa Pgaraget under World Trade
Center-huset för 87,72
miljoner kronor för att driva
det i kommunal regi. Det är
en följd av fullmäktigebeslutet i januari 2014 då alla
partier utom Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tog det
dyra beslutet om
att köpa senare.
Det leder till årliga
underskott i storleksordningen 1,8
miljoner kronor.
Nu har det dykt upp ett
par avtal som bryter mot
fullmäktigebeslutet 2014.
Bo Frank (M) och kommunchefen har
tecknat avtal med
två bostadsrättsföreningar som
undandrar 40

P-platser från allmänheten.
Det kan nu bli så lite som
32 P-platser för allmänheten
under kontorstid.
– Det är inte vad fullmäktige tog ställning till 2014.
Då var det minst 72 allmänna p-platser, påpekade Örjan Mossberg (V). Tokiga
avtal som strider
mot fullmäktiges
beslut. De 87
miljonerna hade
behövts mycket
bättre inom barnomsorg och
äldreomsorg. WTC och Bostadsrättsföreningarna borde
klara av att ordna P-garage
på egen hand, avslutade
Örjan.
Knytts kommentar: Finns
det inte någon grävande
journalist som kan rota i
detta?

Budgeten? Vänd blad!

Om du vänder på bladet
hittar du de viktigaste
skillnaderna mellan det
blågröna och det röda
budgetförslaget. Men även
små skillnaderna kan göra
stor nytta för medbor-

garna, t ex föreslår V och
S att omsorgen får ytterligare 2,5 miljoner och att
tekniska hjälpmedel för de
äldre åter ska bli gratis.
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VAD SKILJER DE BÅDA BUDGETFÖRSLAGEN?
Finansieringen skiljer
Växjö kommunfullmäktiges viktigaste beslut varje år
är budgeten för kommande år. Två förslag ställs mot
varandra. På ena sidan är det de styrandes, M, C, L,
KD och MP:s förslag, nedan majoriteten och på den
andra S+V:s förslag, nedan oppositionen.
Här redogör vi för större skillnader och ja, de finns! Främst
gäller det för 2017 och framåt i
synen på finansiering. Majoriteten tar pengar från Växjöbostäder, bostadsförsäljningar
och höjda borgensavgifter och skjuter in i nämndernas verksamheter. Oppositionen väljer istället att höja
kommunalskatten med 13 öre 2017 och ytterligare 25
öre 2018. Det blir sammantaget 38 öre och är det som
majoriteten sänkt skatten med under sina regeringsår.
De pengarna hade behövts i skolan och behövs även
framåt för att t ex minska antalet barn i förskolegrupperna.
De 13 örena blir 24 miljoner kr plus i kassan 2017 och
2018 blir det 75 miljoner kr plus. Det är lite för den enskilde skattebetalaren, motsvarar en liten hamburgare
per månad, men rejält plus för invånarna som kollektiv.
75 miljoner kr motsvarar 150 välfärdstjänster. Den
stora skillnaden är alltså att majoriteten tar pengar från
hyresgästerna, som får betala skatt två gånger. Oppositionen menar att hela skattekollektivet ska betala
välfärden. För att finansiera långsiktiga investeringar, t ex bredband på
landsbygden och sjörestaurering, vill
vi använda en del av Växjö kommuns
sparade kapital.

30 miljoner mer till skolan

Båda budgetförslagen satsar de stora nya pengarna på
skolan. Oppositionen 124 miljoner, majoriteten 94.
Båda förslagen vill minska barngruppernas storlek och
förbättra skolan. En skillnad är att oppositionen vill
erbjuda barnomsorg ”på alla de tider då människor
arbetar”. Ett rimligt krav kan tyckas!
Enligt Lärarförbundets statistik ”Bästa skolkommun”
ligger Växjö på plats 108 av Sveriges 290 kommuner. Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
statistik har Växjö ramlat från plats 61 år 2009 till plats
143 år 2016. När det gäller lärartätheten ligger Växjö
på plats 223 av alla kommuner och resurser per elev
plats 193. Andelen
behöriga till gymnasiet
sjunker också drastiskt.
Så visst behövs verkligen den här satsningen
på skolan!

Socialpsykiatrin nytt sparobjekt
Måltidsorganisationen och dess
personal har en längre tid varit måltavla för majoritetens spariver. 40
miljoner skulle bort för att det blev
en ny organisation. Oppositionen
har gjort motstånd och till sist föll
majoriteten till föga; sparkraven
är borta! Nu innehåller de två budgetförslagen samma
resurser till mat åt barn och äldre. Tack till alla förskolor som skrivit protestbrev, samlat in namn, skapat
facebookgrupp! Kamp lönar sig!
Så är majoriteten igång igen med en eventuell organisationsförändring som ska spara fem miljoner på
socialpsykiatrin! Målet är alltså att spara en viss summa
pengar, inte att göra livet lättare för psykiskt sjuka och
skadade. Här är oppositionen av en helt annan uppfattning. Oavsett organisation så är det inte på dessa människor som det ska sparas!

Lära av boksluten

Det är viktigt att lära av boksluten. 2015 gick byggnadsnämnden med fem miljoner i överskott. Det tyder
på att det inte behövs något påslag, anser vi i oppositionen. Det får majoriteten att i en insändare 11/6 utbrista
att ”ett skriande behov av verksamhetsmark ska hanteras med nedskärningar”. Oppositionen riskerar bostadsbyggandet och näringslivet enligt den majoritet som
plussar på byggnadsnämnden en miljon. Förutom att
det är ett rent horribelt uttalande; vad hände med näringslivet 2015, när fem miljoner kr blev över? Vilken
bluffargumentation!

Vänsterpartiet och regeringen har bidragit

Vänsterpartiets krav på riksplanet i budgetförhandlingarna med S+MP-regeringen
har gett många kommuner/regioner ett bra
tillskott. De 10 miljarderna betyder plus 70
miljoner kr för Växjö kommun och det fina är att de
kommer varje år och är inte knutna till någon särskild
prestation utan helt fria att användas där de förtroendevalda anser att de bäst behövs. Utöver de 70 miljonerna
finns det nya statsbidrag för bostadsbyggande, sommarkollo och annat, som får ansökas om.

Hållbar ekonomi

Ordning och reda i finanserna! Hållbar finansiering som går att använda
för att anställa folk mer än ett år!
En kommun som är rättvis, jämlik
och grön! Så beskriver oppositionen
sitt förslag sammanfattningsvis.
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