
Genom en rad tillägg lyck-
ades fullmäktige bli eniga 
om ett bostadsförsörjnings-
program. 
– Jag är sär-
skilt glad över 
att även för 
orter utanför 
Växjö stad 
ska det redovisas vilka 
detaljplaner som finns, sa 

Carin Högstedt (V). Det är 
viktigt att hela kommunen 
behandlas på samma sätt. 
Vi har också fått med ett 
tillägg om att kommunen 
ska uppmuntra och stödja 
kollektivboende, t ex boge-
menskap, för personer som 
vill umgås och ha en kreativ 
vardag i gemenskap med 
andra.
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Simhallen - ett rent nöje
– Hur ser det ut med nya 

simhallen? fråga-
de Håkan Frizén 
(V) kultur- och 
fritidsnämndens 
ordförande Eva 
Johansson (C). 

– Det går sakta framåt, ett 
förslag ska vara framme 
under maj månad, äventyrs-
badet kommer att behållas 
och förhoppningsvis kan 
verksamheten fortgå nästan 
som vanligt under byggti-
den, svarade Johansson. 
– I samband med byggandet 
av äventyrsbadet lanserade 
vi från Vänsterpartiet idén 
om ett kallbadhus i Växjö-
sjön. Vi återkommer san-
nolikt med liknande idéer. 
Vad tror du om det? frågade 
Håkan vidare. 
– Låter som en kul idé, men 
har ni mer pengar än vi, 
svarade Johansson retoriskt.
Bemanning i omsorgen
– Redan innan sommaren 
ser det ut att vara pro-
blem med bemanning och 

med antalet vikarier inom 
omsorgen, konstaterade 
Martin Edberg (S) och 
ställde frågor till omsorgs-
nämndens ordförande Ulf 
Hedin (M). 
– Läget är hanterbart, men 
inför sommaren ser det 
bekymmersamt ut, svarade 
Hedin.
Planket - igen
Den olycksdrabbade kors-
ningen vid Strykjärnet var 
åter på tapeten.
– Vad händer i den frågan? 
undrade Örjan Mossberg 
(V). 
Byggnadsnämndens ord-
förande Nils Fransson (L) 
svarade:
– Senare idag kommer 
beslut tas om att planket 
sänks till 1,10 m, att gupp 
sätts upp för att dämpa 
cykelfarten och att företrä-
desskyltar för bilar sätts upp 
på cykelbanan. 
– Lite konstigt, konstaterade 
Örjan. En häck får bara vara 
0,80 m och planket 1,10? 
Fransson blev svarslös.

Aktiviteter i omsorgen Ledamöternas frågestund
I ett medborgarförslag 
efterfrågades mer kultur och 
aktiviteter i särskilda boen-
den för äldre. Som exempel 
nämns utlåning av böcker, 
högläsning, visa kort och 
filmer som kan stimulera till 
samtal. 
– Stimulerande aktiviteter 
för de boende är en viktig 
del i deras välbefinnande, 

menade Eva-
Britt Svensson 
(V). Det är si 
och så med det 
idag. Samver-
kan mellan 

omsorgsförvaltningen och 

kultur- och fritidsförvalt-
ningen kan förhoppningsvis 
förbättra utbudet, fortsatte 
hon. 
Ordförande Ulf Hedin (M)                                       
menade att Eva-Britt svart-
målade. 
Knytt konstaterar:
Enligt en helt färsk rapport 
från Socialstyrelsen om äld-
reomsorg kommer Växjö på 
plats 145 av 262 kommuner. 
Hela 56% av de tillfrågade 
i Växjö känner sig ensam-
ma och är inte nöjda med 
aktiviteterna på de särskilda 
boendena. 

Vad hände i fullmäktige 21/3?

En medborgare föreslog att 
det planerade huset skulle 
rymma färre anställda än de 
600 som nu arbetar i kom-
munhuset. Han menade att 
analyser saknas av behov 
och ekonomi, när han talade 
för sitt förslag på fullmäk-
tige.
Alla partier utom (V) av-
slog hans förslag. 
– Vi instämmer i att ökad 

kontorisering av stadskär-
nan ska undvikas. Eftersom 
det är bostäder och inte 
kontor som är det stora 
akuta behovet tycker vi att 
kommunen ska skjuta på 
planer för ett nytt kom-
munhus och istället bygga 
bostäder ovanpå 
stationen, sa 
Carin Högstedt 
(V).

Nya  kommunhuset ifrågasatt

Välkommen till Växjö och Kronoberg 
landshövding 

Ingrid Burman

Bostadsförsörjning i hela kommunen
– Det handlar om barnens 
möjligheter till friare liv 
och livsval, menade Carin 
Högstedt (V) när hon i en 
interpellation ställde frågor 
om hur jämställdheten och 

genustänket be-
drivs i kommu-
nens förskolor. 
Pernilla 
Tornéus (M) 

svarade att det är ett stän-
digt pågående uppdrag men 
att det kan finnas ett värde i 
att följa upp hur det genom-
förs.
Carin gick igenom resulta-

tet i en rapport från Skol-
inspektionen; ”Förskolans 
arbete med jämställdhet, 
granskning av 34 förskolor 
i Sverige”. Där sägs att 
jämställdhetsarbetet inte är 
systematiskt eller vägledan-
de, det saknas kompetens 
och reflektionstid. 
– Utbildningsförvaltningen 
ska ta till sig och följa upp 
Skolinspektionens slutsat-
ser, sa Tornéus.

Jämställdheten i förskolan

Växjö kommun
560 förskollärare, 21 män
332 barnskötare, 9 män
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Sex timmars arbetsdag är visionen
1971 sänktes arbetstiden i Sverige till 40 
timmar per vecka. Under slutet av 1900-talet 
drevs frågan om sex timmars arbetsdag av 
fackföreningar, Vänsterpartiet,  Socialde-
mokratiska kvinnoförbundet m fl, men utan 
resultat. På senare tid har både privata och 
offentliga arbetsplatser infört kortare arbets-

dag, på försök eller permanent. Det senaste är ett 30-tal 
lokalvårdare vid Skellefteå lasarett som ska pröva kortare 
arbetsdag.
Det finns många fördelar med 6-timmarsdag: Fler kan 
komma i arbete. Fler kan orka till pensionen. Fler kan 
slippa arbetsskador, utmattning, sjukpensionering. Fler 
kan kombinera heltidsarbete och vardagsliv med möjlig-
het till t ex fritidsstudier, kultur, motion och idrott. Det 
finns forskare som menar att om vi ska klara klimatmålen 
är det nödvändigt att korta arbetstiden och gå ner i materi-
ell konsumtion. 
Vänsterpartiet i Växjö kommun har motionerat om att 
göra försök med sex timmars arbetsdag på några arbets-
platser inom äldreomsorgen. Det blev nej. Vi tycker det är 
synd att kommunen inte vågar sticka ut som arbetsgivare 
och göra sig attraktiv på arbetsmarknaden.
Delade turer är omodernt
Ett gissel för många är delade turer. Det betyder att en 
arbetar några timmar på morgonen, har uppehåll, och 
arbetar igen. Uppehållet är oavlönat och blir ju ganska 
meningslöst, då det kan vara mil till hemmet och föga 
lönt att göra något särskilt av ett par timmars uppehåll. 

Det är främst vårdpersonal som har delade turer – kvin-
nor mestadels – men även t ex busschaufförer. Det finns 
kommuner som har avskaffat delade turer. Det ska Växjö 
kommun också göra, tycker Vänsterpartiet. Då omsorgs-
arbete är nödvändigt måste vi göra allt för att förbättra 
villkoren. Dålig arbetsmiljö orsakar sjukskrivningar och 
svårigheter att rekrytera personal. 
Makt och inflytande genom intraprenader
Den som kan påverka sin arbetssituation mår självfallet 
bättre än de som upplever sig styrda. Ett sätt att få mer 
självbestämmande på arbetet är att införa en intraprenad. 
Inte privatisering, men mer självstyre över ekonomi och 
arbetssätt. Växjö kommun har få intraprenader, men Sör-
gårdens vårdboende i Rottne är på gång. Det är viktigt att 
initiativet kommer från anställda och inte beslutas uppi-
från. Vänsterpartiet i Växjö kommun har talat med Vision 
och Kommunal. Båda är positiva till intraprenader. 
Ovanstående är tre förslag som genomförda kan ge Växjö 
kommun gott rykte som arbetsgivare. Även rätt till heltid 
är ett sånt förslag. Det är tre förslag som berör många 
kvinnor och kan förbättra situationen på många arbets-
platser. Att deltider, delade turer 
och sjukskrivningar är så van-
liga i den kvinnodominerade 
sektorn är just för att den består 
av kvinnor. Mäns arbete har all-
tid värderats högre än kvinnors. 
Dags för jämställda villkor! 
Carin Högstedt 
Carin.hogstedt@vaxjo.se

REFORMER FÖR JÄMSTÄLLDHET
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Första Maj med Vänstern i Växjö!
Samling: Speakers Corner 13.00
Tal: Amanda Karlsson. Poetry slam: Erica Engdahl
Avmarsch 13.30
Möte 14.00 IOGT, Vattentorget
Musik: Bergsbestigarna

Huvudtalare: Lars Ohly

Ditt kön sätter gränser
Nya studier visar att barn vid sex års ålder 
ser intelligens som ett manligt attribut. Fors-
kare från universiteten i New York, Illinois 
och Princeton bestämde sig för att undersö-
ka hur detta påverkar flickors livsval. I sin 
studie upptäckte de att flickor från sex års 

ålder tror att exceptionell talang är en manlig 
egenskap. De såg även att flickor valde aktiviteter och in-
tressen baserat på könsstereotyper. När dessa stereotyper 
och idéer präglar små barn är det stor risk att de påverkar 
barnens val i livet. Könet kan alltså påverka utbildning, 
karriär och hobbyer. 
Skolans historieundervisning osynliggör kvinnor. Kvin-
nor är inte representerade i våra historieböcker. I en van-

lig fackbok i historia i årskurs 
7 nämns 59 män vid namn mot 
bara sju kvinnor. När kvinnor 
skildras är det t ex den kuvade 
hemmafrun, häxbränningar eller 
en kvinna som är gift med en framgångsrik man. Betydel-
sefulla kvinnor glöms bort och kvinnornas historia sätts i 
passagerarsätet. Vill vi att barn ska ha samma chans att bli 
vad de vill måste vi visa barn att kvinnor har samma be-
tydelse som män. Får barnen se det kommer de även att 
förstå att kvinnor kan gå vilken utbildning de vill och att 
kvinnor kan välja vilken karriär de vill. Vi måste, för bar-
nens skull, rätta till den skeva bild vi har av könen. Könet 
ska inte sätta gränser för vilka vi kan vara!

Amanda Karlsson              Amanda.Karlsson4@vaxjo.se

Carin Högstedt

Amanda Karlsson


