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Vad hände i fullmäktige 18/10?

Jämställd Araby Park Arena
-Bygg ut
Araby Park
Arena som det
var tänkt från
början! Kafé
och mötesplats
behövs och låt ungdomarna, tjejer och killar, ta fram
innehållet med jämställdhetsperspektiv. Det är inte
bra när 25 killar hänger i
entrén och flickor inte vill
vara där.
Carin Högstedt (V) talade
för en V-motion om att utreda möjligheten att bygga
till och skapa utrymme för
nytt innehåll.
Svaret från övriga partier

var att verksamheten vid
Araby Park Arena ska ses
över.
Enligt Oliver Rosengren
(M) behövs nytt ledarskap
och nytt innehåll för att
komma ur hopplösheten,
men inget kafé eller tillbyggnad. Eva Johansson
(C) och Carin var överens om att mycket är bra
i arenan, sporthallen och
black box:en t ex, men mer
behöver göras.

Landsbygdsutveckling - japp!

– Här är ett tydligt uppdrag och precis vad vi vill
med vår motion: ”Kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden att
inventera möjlig mark att
bygga på, att mark köps in
om nödvändigt, att det finns
tomter och detaljplaner för
byggande av såväl villor
som hyresrätter och även
trygghetsboenden”.
Alla var eniga. V-motionen

fick ja och det ska inte uppstå brist på tomter, som det
är i Ingelstad, Gemla med
flera orter. Carin Högstedt
(V) var nöjd med beslutet.

– I Jönköping blev det
genast succé, sa Örjan
Mossberg (V).
Mot ett bruttolöneavdrag på mellan
100 och 300 kr i
månaden fick över

Hemlagad mat i äldreomsorgen

– Det sägs ofta att maten

ska lagas så nära den som
ska äta den
som möjligt i ord men inte
i handling. Så
inledde EvaBritt Svensson (V) sin
plädering för en V-motion. Den handlar om att
testa hemlagad mat i ett
hemtjänstområde för de
som vill byta ut den kylda
maten från centralköket
till mat lagad hemma. Låt
oss testa att de som vill
kan få känna doften med
alla sinnen, bestämma
maträtt själv, delta i mån
av ork i matlagningen.
Det blir en aktivering,
rehabilitering och social

kontakt. Pengar till ett
försök finns. Omsorgsnämnden har ett kapital
på över 70 miljoner kr,
avslutade Eva-Britt.
Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden,
var dock inte på samma
linje.
– Det finns kunskaper, det
finns kommuner som har
gjort försök och varför
testa något som aldrig går
att finansiera om det genomförs över hela linjen?
– Jag är övertygad om
att alla farhågor är lätt
överdrivna och att det
är bra att tänka utanför
boxen ibland, replikerade
Eva-Britt.I voteringen var
vänsterpartisterna de enda
som röstade för hemlagat.

Tomma stolar!

Det hör till ovanligheten
i Växjö fullmäktige, men
faktiskt var tre stolar tomma
från början till slut. Två
(SD), och en (MP) var frånvarande utan ersättare.

Brände Udde förskola

Cykel till alla anställda

I april motionerade Vänsterpartiet om att Växjö
kommun borde erbjuda alla
anställda att hyra cykel.

nr 10» 19/10 2016

1000 anställda en hyrcykel
som de kunde köpa loss
efter tre år.
Det blir verklighet i Växjö
har fullmäktige nu bekräftat
två gånger.
– Efter årsskiftet kommer vi igång, sa Per
Schöldberg (C), och
la till att han tänkt på
saken redan i januari!

Örjan Mossberg (V)
frågade Per Schöldberg
(C) om förskolan på
Brände Udde ska få sitt
tillagningskök omvandlat
till mottagningskök.
– Det är ett välfungerande
kök. Barn, föräldrar och
personal är nöjda. För
att få den lagade
maten levererad in
i köket krävs asfalt
på gården. Är det
verkligen bra ur

någon aspekt att stänga
tillagningsköket?

Schöldberg svarade bl
a att det är ett led i att
utveckla skolmaten.
– Jag kallar det för avveckling, konstaterade
Örjan.
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Borgerlig borgensavgift - smygbeskattning av hyresgäster
I juni trumfade den moderatledda alliansen i Växjö igenom en höjning av borgensavgiften som ska betalas av de
kommunala bolagen när de tar lån. Avgiften betalas till
kommunen.
Det kan låta beskedligt med en höjning av borgensavgiften
från 0,5 till 0,8%, men i kronor räknat blir ökningen över
18 miljoner kronor.
Det blir hyresgästerna som får betala; Växjöbostäders
och Vidingehems hyresgäster, abonnenterna hos VEAB,
kommunala verksamheter som hyr av Vöfab, Linnéuniversitetet och företagen i Videums Science Park. Växjöbostäders hyresgäster betalade i fjol 6,6 miljoner i borgensavgift till kommunen. Nästa år blir det 10,6 miljoner (om
Växjöbostäder har lika stora lån). För hyresgästerna hos
Vidingehem handlar det om 2,6 miljoner kr extra år 2017.
En genomsnittlig lägenhet drabbas av ca 650
kr i ökad borgensavgift varje år framöver. Det
hamnar på hyran!
– Detta är ett sätt att smygbeskatta vissa
medborgare, nämligen de som hyr av allmännyttan, säger Kristian Rappner (V), ersättare
i Växjöbostäders styrelse.
– Kultur- och fritid i Växjö drabbas av 1,6 miljoner i
höjda borgensavgifter 2017. Varför ska de som rider eller

Nya i Växjöpolitiken

Vänsterpartiet växer och här har vi några nya ansikten du
säkert kommer få se mer av i framtiden. Från vänster; Kristian Rappner, Växjö, Amanda Karlsson, Lammhult, Johnny
Werlöv, Kråkenäsryd, Robert Armblad, Växjö, Maria Garmer,
Viås, Monika Tengius, Berg och Maria Svartberg, Växjö.

Politik på kafé!

Välkommen till Skåres Konditori,
Kungsgatan 13, Växjö
1 november, 17.00-18.30

Du träffar oss i Vänsterpartiet över en
kopp kaffe i rummet till vänster.
Vi lyssnar på synpunkter och pratar politik!

spelar innebandy betala det här? ifrågasätter
Maria Svartberg (V), ersättare i Kulturoch fritidsnämnden.
Vänstern anser att det finns rimliga nivåer
på borgensavgifter och smärtgränsen går vid
0,4% som Växjö hade när S+V+MP styrde.
Det dubbla, 0,8%, är ren smygbeskattning
av vissa grupper och vissa verksamheter.
– Kommunens verksamhet ska finansieras
med vanlig inkomstskatt, inte med extraskatter för hyresgäster, säger Elisabeth
Risedal (V), ersättare i VKAB (det kommunala moderbolaget).

Borgensavgifterna till Växjö kommun, miljoner kronor
2015

2017

ökning 2017

Växjöbostäder

6,6

10,6*

4,0

Vidingehem

3,6

6,2

2,6

Vöfab

7,4

12,5

5,1

VEAB

5,2

8,2

3,0

Videum

4,3

5,1

0,8

VKAB

4,8

7,7

2,9

31,9

48,7

18,4

Totalt

*uppskattning om inga större amorteringar sker

Feministiskt självförsvar

Sexualiserat våld är en typ av våld som män riktar mot
kvinnor. Det förekommer ofta i nära relationer, men kvinnor utsätts även av bekanta, kolleger och främmande män.
Sexualiserat våld innefattar bland annat sexuella trakasserier, sexuellt tvång och våldtäkt. Det går tydligt att se att
det är ett strukturellt våld mot kvinnor, då 97 procent av de
vuxna som anmälde våldtäkt år 2011 var kvinnor. Av dem
som misstänks för sexualbrott är 98 procent män, enligt
siffror från Brå.
Vi i Vänsterpartiet och Ung Vänster tycker att det är en
rättighet att kvinnor ska få lära sig att försvara sig själva.
Därför ordnade Ung Vänster Växjö ett öppet pass i feministiskt självförsvar i september. Deltagarna, i alla åldrar,
var nöjda med passet.
Feministiskt självförsvar är självförsvar för tjejer och
kvinnor, har sin grund i feministisk ideologi och fokuserar
på sexualiserade våldet. Det är ett praktiskt sätt att arbeta
mot det samhällsproblem som detta våld innebär och den
vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor har
erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av
män, t ex obehagliga kommentarer, tafsande, misshandel
eller våldtäkt. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker
för att försvara oss mot såväl vardagliga trakasserier som grovt våld.
Ung Vänster kommer i framtiden att anordna
fler pass feministiskt självförsvar i Växjö.
		
Amanda Karlsson (V).
		 amanda.karlsson4@vaxjo.se
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