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Vad hände i fullmäktige 16/5?
Behov av nattis? Ingen vet
Namninsamling för Braås skola

Växjö kommun vill inte
ens ta reda på behovet av
barnomsorg nattetid. Och
det är klart, budskapet
från alliansen är ju att
nattis aldrig ska förekomma i kommunen, oavsett
behov och människors
möjligheter
till försörjning. Carin
Högstedt (V)

och Malin Lauber (S)
talade för rätten att kunna
anmäla behov och rätten
att få stöd och trygghet,
när nattarbete utförs i
vård, i kollektivtrafik, i
transporter.
Diskussionen rörde ett
medborgarförslag, som
avslogs av de fem styrande partierna och den ende
närvarande SD:aren.

Strategisk satsning på solenergi

– Växjö kommun är
inte känd för stort antal
soltimmar. Likväl skulle
kommunen kunna
bli känd för att använda
solenergi i betydligt större
omfattning än idag. Södra Sverige har lika stora
förutsättningar som Norra
Tyskland och Danmark för
solanvändning, men ligger långt efter. Så inledde
Carin Högstedt (V) sin
plädering för V-motionen
om strategisk satsning på
solenergi.
Vänsterpartisterna ville ha
tydligt ja att sätta igång nu.

Övriga partier besvarade
motionen med att hänvisa den till arbetet med
Agenda 2030. Björn
Svensson (M) menade att
VEAB är på väg att utreda förutsättningar för mer
solel.
– Genom en skrivelse
till byggnadsnämnden
har Vänstern fått igenom
enklare bygglov för solpaneler på taken. Bra början,
men räcker inte. Det finns
stor potential i solenergin
och många nya användningsområden, underströk
Högstedt.

Blågrön tröghet i Växjöpolitiken

Rökförbud i busskurerna,
föreslogs i ett medborgarförslag.
– Bra, sa Örjan Mossberg
(V). Det är ju lätt att sätta
upp en enkel skylt i busskurerna.
– Vi vill avvakta riksdagens
behandling av tobaksdirektivets slutbetänkande, sa
Sofia Stynsberg (M). Vi
kan inte sätta upp en massa
skyltar utan vidare. Det
kostar.
– Nu kan Växjö kommun gå

före, sa Gunnar Storbjörk
(S).
– Vi vill avvakta den
allmänna debatten, sa Jon
Malmkvist (KD).
– Det behövs inga riksdagsbeslut för en skylt i en
busskur i Växjö, påpekade
Mossberg.
Votering följde: S+V förlorade mot
M-ledda alliansen med
siffrorna
24-34

Det är stort behov
av upprustning
av Braås skola, sa
representanter för
föräldraföreningen
och överlämnade
400 namnunderskrifter
på fullmäktige till utbild-

ningsnämndens ordförande, Pernilla Tornéus
(M).

Cyklar åt anställda
I oktober 2016 sa fullmäktige ja till en motion från
Vänsterpartiet om att kommunanställda ska få leasa
cykel eller elcykel mot ett
löneavdrag på 100-300 kr/
mån. Cyklarna kan sedan
köpas loss efter 3 år.
– Vad har hänt? Var finns
leasingcyklarna idag?
frågade Örjan Mossberg
(V) Per Schöldberg (C),
personalutskottets ordfö-

rande under ledamöternas
frågestund.
– Frågan kommer upp vid
nästa möte i personalutskottet, svarade Schöldberg
bestämt.
– Bättre sent än aldrig, sa
Örjan!

Utsatta barn

Malin Lauber
(S) och Martin
Edberg (S) har
i motion föreslagit olika åtgärder
för att underlätta för barn
som lever i ekonomiskt
utsatta familjer. Oliver Rosengren (M) argumenterade
emot att något ytterligare
behöver göras för dessa
barn. Han upprepade att allt
är perfekt i Växjö kommun.
Det finns alltså ingen anledning att göra något och fick
medhåll av flera blågröna
talare. Malin Lauber höll
med om att mycket som
görs i kommunen är bra –
men inget är så
bra att det inte kan
göras bättre.
Eva-Britt Svensson (V) tackade

motionärerna för deras engagemang i denna fråga och
sa att Vänsterpartiet helt
delar den synen. Eva-Britt
hävdade också att ingen vet
hur många barn som tvingas
avstå från exempelvis
kulturskola och simskola
beroende på att föräldrarna
inte har råd med avgifterna.
Med ökad kunskap om hur
verkligheten ser ut för dessa
barn så ökar möjligheterna
att förbättra situationen.
Efter votering vann den
moderatledda alliansens
förslag som innebär att
inget ytterligare görs.
Knytts kommentar:
Vi undrar lite stillsamt om
alla ekonomiskt utsatta familjer och deras barn håller
med de blågröna om att allt
är bra som det är?
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VAD VILL VÄNSTERN GÖRA FÖR UNGA?
Bostäder är en rättighet även för
studenter

När jag blev antagen till min utbildning i
Växjö stötte jag direkt på ett stort problem. Var skulle jag bo? Ett års köande
räckte inte långt och jag kände ingen i
Växjö som kunde hjälpa mig. Ett tag
trodde jag inte att jag skulle kunna gå min utbildning,
då jag inte fick tag i en bostad. Som tur var hittade
jag en lägenhet i Lammhult i sista stund och kunde ta
den då jag hade bil för att kunna ta mig till och från
universitetet. Alla har dock inte den turen. Jag vet
många som får avstå från sin utbildningsplats eftersom de inte har någonstans att bo. Många studenter
måste dela lägenhet, då hyrorna är för höga för att
kunna betala med studiebidraget och samtidigt kunna
köpa kurslitteratur, mat och resa hem för att besöka
sin familj. Det är även svårt att klara av sommaren,
då studiebidraget slutar komma, men hyresavierna

Bredband för att unga ska kunna leva på landsbygden

Växjö kommun är både stad och landsbygd. Ska landsbygden leva behövs ungdomar och för att ungdomar ska trivas
på landsbygden behövs bredband. För
många unga är internet ett socialt nav
där nya kontakter knyts och vänskap utvecklas och
underhålls. På landsbygden är avstånden längre och
utbudet ofta mindre. Då fyller internet en extra viktig
roll. Internet bidrar till jämlikhet. Du behöver inte bo
i stan för att vara uppdaterad, få tillgång till kultur
och nyheter eller konkurrera på arbetsmarknaden. Ett
välfungerande internet är nyckeln till att både kunna
se på film, lyssna på musik eller chatta. På landsbygden är bredbandet ibland enda möjligheten till

6-timmarsdag för ett
hållbart liv

6-timmars arbetsdag med bibehållen lön
är en åtgärd som Vänsterpartiet länge
har förespråkat och arbetat för. Vinsterna med detta är många. Arbetstagarna
mår bättre, arbetet blir mer effektivt, fler
orkar jobba längre och arbetsplatserna har lättare att
behålla personal. En annan vinst, som det inte pratas
lika mycket om, är den fritid som skapas för de som
får kortare arbetstid. Arbete är som bekant inte det
enda viktiga här i livet, att ha en meningsfull och
avstressad fritid är minst lika viktigt.
Om vuxna människor får en mer stressfri tillvaro
med mer tid att förvalta som de själva önskar kom-

Röd lördag i Växjö

fortsätter komma. Det är ofta nödvändigt att ha ett
jobb vid sidan av studierna för att klara ekonomin.
Jag kan inte låta bli att ställa mig frågan om universitetsstudier verkligen är till för alla?
Vad kan Växjö göra för att förbättra situationen för
studenter?
Växjö skulle kunna satsa på fler billiga hyresrätter.
Det är inte värdigt att studenter ska behöva flytta
ihop med främlingar och leva så i flera år, bara för att
kunna starta sina framtida liv. Studenttiden är ingen
mellantid mellan barndom och vuxenliv. Livet pågår
i högsta grad för de som studerar. Det fungerar inte
att kräva att de drastiskt ska sänka sin standard, bara
för att de utbildar sig.
Amanda Karlsson (V)
ersättare omsorgsämnden,
ordförande Ung Vänster
amanda.karlsson4@vaxjo.se
att få en uppkoppling god nog att prata i telefon och
att skicka ett mail. Utan den här basala servicen blir
det nära nog omöjligt att starta företag. Landsbygden behöver arbetstillfällen och nystartade företag
står ofta de unga för. Vänsterpartiet förhandlade
med regeringen om ökade medel för bredband och
i landsbygdsprogrammet ökades budgeten med 850
miljoner kronor för åren 2017-2020. Satsningarna är
tänkta att genomföras i områden där förutsättningar
för kommersiell utbyggnad saknas. Nu gäller att utvärdera satsningen och vara skyndsam i arbetet, samt
att kommunen är aktiv och hjälpsam i processen.
Maria Garmer (V) vice ordförande Braåsgården,
ledamot miljö- och hälsoskyddsnämnden
maria.garmer@vaxjo.se
mer också övriga familjemedlemmar känna av fördelarna. Barn som nu går långa dagar på förskola eller
fritids kan hinna hem innan mörkret faller. De får
föräldrar som orkar mer och hinner mer. De kan leka
med kompisar på helgen istället för att flänga runt på
ärenden och aktiviteter som måste hinnas med just
precis då för att ingen tid finns över på vardagarna.
Spontanidrottande, utomhusvistelse och lekplatslek
skulle öka. Barns och ungas stress skulle minska och
deras välbefinnande skulle öka, precis som de vuxnas.
Maria Svartberg (V) ersättare kultur- och fritidsnämnden
maria.svartberg@vaxjo.se

Träffa vänsterfolk på Storgatan 27/5 kl 11-13
Vi lovar lyssna. Hos oss kan du ladda mobilen
och ditt politiska engagemang!
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