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Vad hände i fullmäktige 15/11?

Besvarade motioner
FRITT FRÅN VÅLD
Endast Vänsterpartiet sa ja
till att följa det landsomfattande projektet En kommun
fri från våld, ett flerårigt
projekt som ska förebygga
våld genom arbete med
barn och unga. Det är Borås
och Västerås kommuner
samt Riksföreningen Män
för jämställdhet, som dragit
igång ett nyskapande arbete.
– Väl värt att följa, ta del
av och lära nya metoder av,
inledde Carin Högstedt
(V) om V-motionen. Det
handlar ytterst om att våld
inte ska uppstå. Jämställdhet är en viktig ingrediens
liksom genusperspektiv i
projektet.
Som svar räknade Oliver
Rosengren (M) upp allt
som görs och är tänkt att
göras för barn och unga i
kommunen plus avtal med
Kvinnojouren.
– Det är bra att Kvinnojourer hjälper, skyddar, tröstar,
men nu handlar det om att
förebygga och förhindra
att brott uppstår, förklarade
Carin.
Det hjälpte dock inte.
Övriga partier visade inget
intresse för projektet.
SOCIALT HÅLLBAR
KOMMUN
Tillsammans hade Åsa
Karlsson Björkmarker (S)
och Carin Högstedt (V)
motionerat om en ”socialt
hållbar kommun med god
folkhälsa för alla”. Här var
enigheten stor, eftersom
kommunstyrelsen tagit
beslut att Växjö kommun
ska arbeta med en Agenda

2030, som just handlar om
social hållbarhet.
– 193 länder har undertecknat Agenda 2030. Sverige
har gjort det. FN har ställt
upp 17 mål som handlar
om t ex fred i världen, att
avskaffa fattigdomen, allas
tillgång till rent vatten och
sanitet. Kommunerna är
viktiga i arbetet och medborgarna ska vara delaktiga,
inledde Carin Högstedt
(V) och sa sig se fram mot
att arbeta för en lokal Agenda 2030 för globala mål.
Tomas Thornell (S) instämde.
OFFENSIVA MARKKÖP
– Kommunen ska agera
långsiktigt och offensivt och
köpa in mark för framtida
behov, både runt Växjö stad
och övriga tätorter, sa Örjan Mossberg (V). Han yrkade bifall till V-motionen
om mer mark för verksamheter såväl som bostäder.
Maria Carlsson (S) höll
med om det viktiga i långsiktighet och instämde.
– Varenda kvadratmeter ska
vi köpa! sa Nils Fransson
(L). Det är verksamhetsmark som behövs. Bostadsmark är inte prioriterat.
– Generalorder om köp har
gått ut, påstod Per Schöldberg, (C).
Viss oenighet förelåg dock.
Uppenbarligen är kommunstyrelsens ordförande Bo
Frank (M) nöjd med 10 års
framförhållning.
– Det räcker inte! Vi ska
planera längre än så, menade Örjan. Öka hastigheten
och var offensiv!
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Maxtaxan blir för hög

Regeringen har gett kommunerna möjlighet att höja
maxtaxan för äldres och
funktionsnedsattas omsorg.
Nu slår de styrande blå-gröna till och från 1 januari
kommer ca 900 personer
att få betala ungefär 220 kr/
månad mer för sin omsorg.
Ulf Hedin (M), talade för
höjningen.
Tomas Thornell (S) och
Eva-Britt Svensson (V)
talade mot.

– Det är inte
ekonomisk kris
i omsorgen,
upplyste Thornell. Nämnden
har stora överskott.
– Det handlar om
människor som ofta lever
på marginalen. Varför ska
dessa 900 betala höjda
avgifter för att spara en miljon? invände Eva-Britt.
Röstningen slutade med 33
för höjning och 28 mot.

Lammhult ska klättra

En medborgare föreslog
ökad satsning på aktiviteter
för ungdomar i Lammhult.
Detta genom byggande
av en park med parkour,
skate och klättring i centrala samhället. Fullmäktige
ställde sig enhälligt bakom
förslaget och gav kulturoch fritidsnämnden och

tekniska nämnden i uppdrag
att undersöka möjligheterna
för ett förverkligande av
medborgarförslaget.

Livsfarligt plank

– Hur kunde byggnadsnämnden ge bygglov åt
planket vid Strykjärnet?
frågade Örjan Mossberg
(V). Och vad tänker ni göra
nu när det visar sig skymma
sikten och orsaka olyckor?

Minst två har redan inträffat!
– Bygglov är beviljat och
kan inte återtas, svarade
Nils Fransson (L). Det
enda vi kan göra är att föra
samtal med fastighetsägaren.
Knytts kommentar:
Ingen förklaring till det
tokiga bygglovet! Ingen
konkret åtgärd för att få bort
trafikfaran!

Politik på kafé!

Välkommen till Skåres Konditori,
Kungsgatan 13, Växjö Drop in!
8 december, 17.00-18.30

Du träffar oss i Vänsterpartiet över en
kopp kaffe i rummet till vänster.
Vi lyssnar på synpunkter och pratar politik!
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SKÖNHET OCH FRISK LUFT MEN INGEN GLAMOUR
ÖVER LANDSBYGDSLIVET
Knytt har pratat med Maria Garmer
och Carin Högstedt om landsbygdspolitik. Maria sitter i byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Växjö kommun, och är vice ordförande
i Braåsgården. Carin sitter i kommunstyrelsen och fullmäktige.
Knytt: Vilken relation har ni till landsbygden?
Maria: För fyra år sedan flyttade jag från Göteborg till
lilla Viås, norr om Braås. En och annan undrade nog vad
jag skulle ut på landet att göra. Jag är född och uppvuxen i centrala Göteborg, men har varit mycket på mina
morföräldrars gård i Halland och har alltid varit förtjust i
naturen.
Carin: Jag bodde på ren landsbygd större delen av min
uppväxt, dels i en by, dels enskilt vid vägs ände. På gott
och ont, under tonåren. Beckmörkt, insnöade. Fick ofta
lifta för att komma någonstans. Men natur och djur blev
mina vänner för livet liksom längtan till det öppna landskapet.
Knytt: Är staden normen i Sverige?
Maria: Om man följer media är det lätt att få känslan av
att staden är norm, att alla idéer föds och alla beslut fattas
där. Den uppfattningen tror jag bygger på att bilden av
landsbygden som förmedlas är ganska stereotyp. Det är
avfolkning och bekymmer eller Astrid Lindgren-idyll. Jag
upptäckte när jag flyttade ut på landet att människor väljer
att bo där av olika anledningar. Jag tror inte de ser staden
som norm, men känner frustration över att det sker en
centralisering av service, myndigheter och media.
Carin: Ja, absolut. Staden är det normala, landsbygden är
utflyktsmålet i vackert väder.
Knytt: Är urbaniseringen rentav naturlag?
Maria: Nej, det tror jag inte. Det handlar om i vilken riktning vi styr samhället. Urbanisering kommer till följd av
en utveckling där staden
fått allt större utbud och
landsbygden mindre.
Idealt skulle staden och
landet ha ett växelvis
utbyte.
Carin: Urbaniseringen
är ett globalt fenomen,
men inte naturlag. I
Växjö kommun söker sig människor till både ren landsbygd och småorterna. Inte i mängder men det finns en
ström åt det hållet också. Den ska vi ta vara på!
Knytt: Vad kan få människor att se landsbygden och småorterna som boendealternativ?
Maria: Det finns mycket som lockar; naturen med
friluftsliv, tystnad och småskalighet. Ska fler människor
upptäcka det krävs dock att det finns bra vägar och lokaltrafik, varierat boende för olika skeden i livet. Samhällsservice i form av skola, vård och omsorg. Mataffär, bank

och apotek inom rimliga avstånd,
bredband och marknadsföring.
Carin: Bra bredband och fysiska
kommunikationer är en förutsättning
för boende och företagande. Bostäder och skolor likaså. Kollektivtrafik
och service i kommundelscentra som Ingelstad, Furuby,
Åryd, Gemla, Rottne, Braås, Lammhult. Aktiva samhällsföreningar är en tillgång. I kommunen finns ca 25 sådana!
Knytt: Följs kommunens landsbygdsprogram?
Maria: Jag tycker kommunen har ett bra och genomtänkt
landsbygdsprogram. På vissa områden är jag tveksam om
målen kommer att uppfyllas inom utsatt tid, t ex bredband. Jag själv är, genom mitt uppdrag i Braåsgården,
engagerad i utvecklingen av mötesplatser. Vi vill forma en
naturlig träffpunkt för invånarna i samhället.
Carin: Programmet har många bra mål. En uppföljning
är nyss genomförd
som visar både plus
och minus. Det återstår
mycket att göra, bland
annat med cykelvägar
utanför Växjö stad.
Knytt: Vad tycker ni
om bensinskattehöjningar och kilometerskatt på transporter?
Maria: Sverige måste
ta ansvar för sina utsläpp och aktivt arbeta för bättre
miljö. En utbyggd järnväg är nödvändig. Kilometerskatt
för tung trafik är ett steg mot minskade utsläpp. Ska det
bli verklighet så krävs alternativ för till exempel skogsindustrin. Detsamma gäller bensinskattehöjningar. Det är
viktigt att hitta lösningar som inte slår hårt mot de som
verkligen behöver bil.
Carin: Sådana förslag vill jag påstå inte vore ställda, om
alla riksdagsledamöter var från Kronoberg med glesbygd,
skogstransporter och en buss i veckan på många orter.

Vänsterpartiet i Växjö kommun arbetar för att utveckla
landsbygden och orterna utanför Växjö stad: Vi har fått
igenom att mark för bostäder alltid ska finnas. Vi driver
bredbandsfrågor, att handla svenskt, ekologiskt och närodlat. Vi driver på för att kommunen/regionen ska involveras i en växande besöksnäring
till exempel utmed Sydostleden.
Carin är en av två landsbygdsansvariga i
kommunstyrelsen, Maria är vice ordförande i
Braåsgården.
Kontakta dem gärna!
Carin Högstedt carin.hogstedt@vaxjo.se
Maria Garmer maria.garmer@vaxjo.se
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