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Två eller flera kontrakt på 
samma lägenhet, föreslog 
motionen från Socialdemo-
kraterna.
– Utnyttja bostadsbeståndet 
på ett effektivt sätt och stärk 
ungas ställning på bostads-
marknaden, sa Emelie 
Öberg (S).
– Vi vill utreda förut-
sättningarna för delade 
hyreskontrakt. Det är 
komplext, sa Catharina 

Winberg (M).
– Hur svårt kan det vara? 
Kompiskon-
trakt tillämpas 
ju redan i 
Växjö på Cam-
pus, påpekade 
Örjan Moss-
berg (V). Sök lösningar i 
stället för att utreda förut-
sättningarna. Så, kör!
Beslutet blev ett borgerligt 
utredningsuppdrag.

Under av under Kompiskontrakt för unga
– 130000 nya underskö-
terskor behövs i Sverige 
till 2023, 1300 i Växjö 
kommun, inledde Åsa 
Karlsson Björkmarker (S)  
pläderingen för S-motionen 
om att starta utbildning av 
undersköterskor i kommu-
nal regi. Hon fick starkt 
stöd av Eva-Britt Svensson 
(V) och Carin 
Högstedt (V). 
Om någon med 
gymnasieexa-
men vill byta 
inriktning och 
utbilda sig till just under-
sköterska så hindras hen av 
en byråkratisk regel. Det 
verkade inte bekymra de 
blå-gröna. Oliver Rosen-
gren (M) var mest oroad av 
finansieringen av en utbild-

ning. 
– Det verkar alltid omöjligt 
tills det är gjort, citerade 
Eva-Britt Nelson Mandela.
– Vid årets slut har om-
sorgsnämnden 100 miljoner 
i eget kapital, upplyste Åsa.
– Hur kan ni låta byråkra-
ti hindra människor att 
förverkliga en dröm att bli 
undersköterska? I åratal har 
detta behov av utbildning 
diskuterats. Behovet fanns 
igår och växer för varje dag, 
sa Carin.
Voteringen slutade 24 S- 
och V-röster för undersöä-
terskor 
nu mot 
37 
blå-grö-
na nej.

Vad hände i fullmäktige 20/12?

Kors i taket! Finans-
policyn för kommunen 
ändrades efter en motion 
från Eva-Britt Svensson 
(V).
Nu ska placeringar inte 
ske i företag vars omsätt-
ning härrör från produk-

tion och distribution av 
tobak, alkohol, droger, 
kommersiell spelverk-
samhet, krigsmaterial och 
pornografi.
En framgång för etiken i 
politiken!

Finanser med ansvar

Sälj inte ut äldreomsorgen
Den blågröna alliansen, 
med stöd av socialdemokra-
terna, har beslutat att införa 
LOV (Lagen om valfri-
het) inom särskilt boende 
i kommunen. Därför ska 
nu två särskilda boenden, 
Åbovägen och Norrelid, ut 
till försäljning till privata 
aktörer. 
– Det sägs att LOV ger om-
sorgstagarna valfrihet - men 
den enda valfrihet det hand-
lar om är att välja namn på 
ägaren av boendet. Istället 
för att lägga alla resurser  
på administration, kontroll, 
och upphandlingar kunde 
de användas för verklig 
valfrihet. Kommunen skulle 
kunna erbjuda boenden med 
olika inriktning exempelvis 
natur, trädgård, musik, film 
och litteratur, sa Eva-Britt  

Svensson (V).
LOV innebär 
i praktiken att 
kommunen har 
kvar ansvaret 
för de särskilda 

boendena, men överlämnar 
stor del av besluten om 
framtidens äldreboenden till 
privata aktörer. Inte till små 
familjeföretag utan till de 
stora bolagen, som natur-
ligtvis vill ha så stor vinst 
som möjligt på investerat 
kapital.
– Omsorgstagare ska inte 
vara brickor i ett spel där 
kommunen till slut sitter 
med Svarte Petter, menade 
Eva-Britt.
Vänsterpartiet och Social-
demokraterna röstade mot 
försäljningen av Åbovägen 
och Norrelid men förlorade 
voteringarna.

Politik på kafé!
Välkommen till Skåres Konditori, 
Kungsgatan 13, Växjö     Drop in!
17 januari, 17.00-18.30
Du träffar oss i Vänsterpartiet över en kopp kaffe i rummet 
till vänster.Vi lyssnar på synpunkter och pratar politik!

Feministiskt självförsvar
– Första gången självförsvar 
för kvinnor nämns är 1918. 
Så började Eva-Britt 
Svensson (V) debatten om 
V-motionen om att flickor 
ska kunna välja feministiskt 
självförsvar på gymnasiet 
som tillval. Det handlar inte 
om att lära sig slåss, utan 
om att öka självförtroendet, 
ta plats och undvika våld.
– Samhället har misslyckats 
med att freda kvinnor och 
flickor. All statistik visar 
det. Kvinnors livsutrymme 

begränsas av tafsande, tra-
kasserier, hot och våldtäkter. 
Genom skolan kan alla få 
chans att hitta motkrafter, 
ansåg Carin Högstedt (V).
Det som går bra i andra 
kommuner går inte i Växjö. 
Här blev det avslag. Kurs 
för bara tjejer går inte för 
sig, oavsett hur verkligheten 
ser ut. Carin citerade SvD, 
20/12: Av 114 anmälningar 
om festivalvåld i somras – 
mot kvinnor – har en enda 
resulterat i en fällande dom.
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Kunskap är makt och 
därför en medbor-

gerlig rättighet för oss 
i Vänsterpartiet. Varje 
medborgare har rättighet 
att få tillräckliga kun-
skaper och färdigheter 
för att förstå och hantera 
sin omvärld. Som det är 
nu har vi medborgare 
endast rätt till utbild-

ning, men inte till kunskap. Vi ser att detta skapar 
kunskapsklyftor i samhället som följer de ekonomiska 
klyftorna. Det är arbetarklassens barn och unga som 
drabbas hårdast av dagens system. Om vi som med-
borgare istället hade rättighet till kunskap så skulle 
ingen behöva avsluta sina studier med ofullständiga 
kunskaper och därmed till ofullständiga betyg. Rätten 
till kunskap skulle garantera varje medborgares rätt att 
från början få den undervisning, stöd och uppmuntran 
hen behöver. Ett sådant system skulle skapa ett jämli-
kare samhälle. För att skapa en skola där kunskap är 
en rättighet behövs åtgärder på många områden. Det 
behövs en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare 
för att de ska kunna garanteras en säker, trygg och 
lugn miljö att jobba och växa i. Det behövs att skolor-
na är försäkrade en rättvis budget för sina utmaningar 
oavsett vilken kommun eller bostadsområde som 
skolan ligger i. Därför behövs det ett statligt ansvar för 
skolan. Kommunaliseringen blev aldrig bra. På cen-
tral nivå driver Vänsterpartiet att skolan ska återgå till 
statligt ansvar.

Robert Armblad
ledamot i utbildningsnämnden
robert.armblad@vaxjo.se

Vänsterpartiets mål för skolan i Växjö kommun
• Socioekonomiska faktorer ska styra resurstilldel-
ningen inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Klassbakgrund ska inte styra ens framtid!
• Utökade satsningar för att minska kunskapsklyftorna
• Utökad läxhjälp för eleverna
• Arbete mot patriarkala och rasistiska attityder och 
strukturer inom skolan
• Färre barn i förskolegrupperna
• Mer personal på alla fronter inom för-, grund- och 
gymnasieskola
• Rätt till barnomsorg på kvällstid, helger och nattetid
• Satsning på att förstärka elevhälsan
• HBTQ-utbildningar för skolpersonal och eleverna
• Funktionsvariationer ska inte vara ett hinder för att 
genomföra studier i Växjö kommun
• Barn och ungdomar ska få god och vällagad skolmat. 
Ambitionen är att elevernas skolmat ska bestå av helt 
ekologiska och närproducerade produkter
• Inga avgifter och insamlingar inom förskola och skola
• Satsningar på hållbar arbetsmiljö
• Minskade administrativa uppgifter för lärarna
• Utökad modersmålsundervisning
• Genussäkra skolor och fritidsgårdar 
• Likvärdig tillgång till digitala hjälpmedel
• En skola utan farliga kemikalier
• Trygghetsvandringar för att åtgärda otrygga miljöer 

KUNSKAP GER FRIHET

Vänsterpartiet 
önskar alla läsare av KommunNytt 

Ett Gott Nytt År
2017!

Carin Högstedt (V) inledde dagens kommunfullmäktige 
med att uppmana ledamöterna att skriva under Juluppro-
pet, som är ett initiativ från Sveriges Kristna Råd (SKR). 
Uppropet uppmanar regeringen att ge barn och unga rätt 
till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl 
i Sverige rätt till familjeliv och att undanröja praktiska 
hinder mot familjeåterförening. 44 fullmäktigeledamöter 
skrev under.
Här kan du skriva på!    juluppropet.se

Nya motioner från Vänsterpartiet
* Att för unga med funktionsvariationer skapa anställningar 
med trygga jobb, avtalsenlig lön, meningsfullt innehåll och 
ökad mångfald på berörda arbetsplatser.
* Om att införa huskurage i bostadsområdena, för att tillsam-
mans motverka våld i nära relationer. 
  Läs mer på vvaxjo.se

BRAÅS SKOLA 


