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Vad hände i fullmäktige 24/1?

Ledamöternas frågestund

Policy för sociala företag
– I oktober 2016 presenterades en framtagen policy för
kommunens sociala företag.
Berörda företag fick veta att
den skulle genomsyra kommunen. Vart
tog den vägen?
undrade Carin
Högstedt (V)
i en fråga till
kommunstyrelsens nytillträdde ordförande Anna
Tenje (M).
– Den kommer att tas upp
på nästa kommunstyrelse,
svarade Tenje.
– Bra sa Carin. Företagen
tyckte presentationen var
mycket bra och har undrat
vad som hänt sedan dess.

Ungdomsbostäder
– Blir det några nya, billiga bostäder för ungdomar
i Växjö? frågade Örjan

Mossberg (V) VKAB:s
ordförande Catarina
Winberg (M).
I juni 2015 togs beslut i
fullmäktige om ett projekt för fler bostäder åt
ungdomar.
– Jag håller med om att
det tagit tid men projektet
pågår ihop med lokala,
regionala, privata och
offentliga intressenter,
medgav Winberg.
– Bra, tyckte Örjan och
tipsade om www.jagvillhabostad.nu som en ytterligare tänkbar medaktör i
projektet.
Bostadsbristen i
Växjö är
ju skriande.

Har storlommen en framtid i Helgasjön?

November 2014 togs ett
enhälligt ja till en V-motion om åtgärder för att
bibehålla sjöfåglarna i
Helgasjön. Vad händer?
undrade Carin Högstedt
(V) i en interpellation. .
– Vissa saker ska göras,
som att rensa öar och
informationskampanj till
båtägare. I och med att
hela Hissö blir naturreservat så påverkar det också

positivt, svarade Sofia
Stynsberg (M)
– Men förebyggande
åtgärder som förbud
för vattenskotrar, fågelskyddsområden och
hastighetsbegränsningar
saknas,
sa Carin.

Politik på kafé!

Välkommen till Skåres Konditori,
Kungsgatan 13, Växjö Drop in!
15 februari, 17.00-18.30

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

nr 1» 25/1 2017

Ingen plan för tillgänglighet

– Det blev nej till en handlingsplan för tillgänglighet.
M, C, L KD, MP vägrar
lyssna på argumenten från
S och V, anser en besviken
Carin Högstedt (V).
– Det är ingen revolution vi
föreslår, det är mätbara mål,
ansvar, åtgärder, resurser - precis som allt annat
kommunen sysslar med.
Varför ska just tillgänglighet sakna mål och medel i
Växjö kommun? Arbetet
med tillgänglighet skulle bli
avsevärt rationellare, om det
funnes en handlingsplan.
– Inte nu, var svaret från
Ulf Hedin (M) och Per
Schöldberg (C). Kanske
om ett par år.
– Ni sätter tillgängligheten i en sidovagn. Den ska
genomsyra hela organisationen,

sa Gunnar Storbjörk (S).
Men en handlingsplan för
Linnéfirande…
Carl von Linné 310 år
ansågs dock behöva en
plan och extra pengar. En
M-motion om detta fick ett
mycket positivt svar. Varje
år ska Linné uppmärksammas och syftet är att lära
barn naturvetenskap.
– Lärarna är fullt kapabla
att lära ut naturvetenskap
och sätta in Linné i ett
sammanhang utan plan och
extra pengar! sa Carin och
yrkade
avslag
på den
planen.

2 000 bostäder borta från Boplats

Catharina Winberg (M)
och Per Schöldberg (C) informerade om hur
fullmäktiges
villkor uppfylldes
när knappt 2000 hyresrätter
såldes 2016. Ännu har inget
av företagen sina bostäder
på kommunens bostadsförmedling!
– Det saknas en gemensam
plattform, sa Schöldberg,
allt hänger på tekniska
plattformen.
– Vad jag vet har aldrig
kommunen bjudit in privata
att vara med på
bostadsförmedlingen, invände
Örjan Mossberg
(V).

– Det är riktigt. Jag har
inte bjudit in de privata
fastighetsägarna, erkände
Schöldberg. Det framgick

också att den sociala förturen, som i kommunal regi
var 6% av beståndet, nu blir
2,5 %, en rejäl försämring
för ett stort behov.
– Det var en bra
återremiss vi
krävde, sa Julia
Berg (S). Positivt
att studentbostäderna ska fortsätta vara
studentbostäder och att krav
på att inte omvandla till bostadsrätter har gått igenom.
– Inga avtal gäller i evighet,
upplyste Schöldberg gång
på gång.
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TILLGÄNGLIGHET - FÖR ALLA?

V

änsterpartiet arbetar för att
frågetecknet om tillgänglighet för alla ska försvinna! För oss är det en självklarhet
att samhället ska vara tillgängligt
för alla – oavsett vilka funktionsvariationer människor har. Det är
en mänsklig rättighet som naturligtvis ska gälla alla medborgare.
För att det ska bli verklighet krävs
att både staten, regioner och kommuner tar ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. Sedan
flera år finns en utredning som heter ”Bortom fagert tal”
som kartlagt vilka åtgärder som behövs för att alla medborgare ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Det
räcker nu inte med fagert tal, menar utredningen, saker
måste hända. Därför arbetar Vänsterpartiets representanter
på olika nivåer för att utredningens förslag ska verkställas.
Tillgänglighet handlar alltför ofta om den fysiska miljön.
På detta område, trots förbättrad tillgänglighet till lokaler, den fysiska miljön och kommunal information, finns
många brister kvar även i vår kommun. Därför anordnar
Vänsterpartiet Växjö en ”tillgänglighetsvandring” i Växjö
i april. Allmänheten bjuds in
och samtliga handikapp- och
pensionärsföreningar hälsas
särskilt välkomna för att bidra
med sina kunskaper och expertis om hur den fysiska tillgängligheten ska bli ännu bättre.
Neddragningarna som skett
av personlig assistanstimmar
har orsakat bestörtning hos
många. När det rapporterats

att personer som behöver hjälp med andning fått neddragning av assistans med motivering att ”andning inte är en
grundläggande rättighet” är det inte konstigt att människor
reagerar. Detsamma gäller när media rapporterat att en
person avlidit som en direkt konsekvens av att assistansstödet dragits in. Vänsterpartiet riksdagsledamöter arbetar
målmedvetet och intensivt för att rädda reformen personlig assistans så att de som behöver detta stöd verkligen får
det.
Vi arbetar för att tillgänglighet för alla ska omfatta hela
livet. Tillgänglighet till t.ex. kultur, idrott, arbetsmarknad,
bad, friluftsliv, information, debatter
och politik. Det handlar om hela kommunen, både stad
och landsbygd, offentliga platser och kommersiella centra
och byggnader, restauranger, caféer, uteserveringar,
idrottshallar och arenor. Det handlar om en arbetsmarknad
som är öppen för personer med funktionsvariationer.
För att uppnå målen i utredningen ”Bortom fagert tal”
krävs en övergripande handlingsplan för hela den kommunala organisationen inklusive bolagen. Det behövs
beslut om mätbara tidsatta mål, vägen dit och vilka resurser som behövs och vilken roll samverkansråden kan ha.
Kunskaper och erfarenheter från organisationer och föreningar är oumbärliga redskap i
detta arbete.
Eva-Britt Svensson
ledamot omsorgsnämnden
Eva-Britt.Svensson@vaxjo.se
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Osynliggör inte kvinnor!
Kvinnors historia osynliggörs i skolundervisning och på andra håll
i samhället. Det är tydligt och belagt av forskning. Det bidrar till att
bibehålla könsmaktsordningen och dölja kampen mot den. Historieböckernas bilder föreställer nästan bara män. Mäns handlingar,
upptäckter och perspektiv dominerar undervisningen. Kunskap och
organisering är nyckeln till förändring. Vi tänker inte vänta längre
utan tar saken i egna händer, som så många gånger förut!
Ung Vänster Växjö kommer att ordna ett par möten där vi diskuterar
problematiken och lyfter fram kvinnor i historien.

Alla är välkomna att delta!
8 mars, kvällstid (plats i Växjö meddelas senare)
Du behöver inte vara medlem i Ung Vänster.
Intresseanmälan skickas till Kronoberg@ungvanster.se

Vi ses i kampen!

Nya motioner & interpellationer från
Vänsterpartiet

Når Växjö de egna klimatmålen?

Allt fossilt bränsle ska vara borta 2020 enligt kommunens
miljöprogram. Det gäller hela kommunkoncernen. Klarar
Växjö det? undrar Örjan Mossberg (V) i en interpellation.

Vandra i Växjö med
Vänsterpartiet!
Feministisk stadsvandring i Växjö
5 mars 2017 kl 14.30. Samling vid Biblioteket
Tillgänglighetsvandring i Växjö

11 april 2017 kl 15.00. Samling vid Kommunhuset
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