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Vad hände i fullmäktige 13-14/6?
Lösryckt från budgetdebatten

– En besparing på 24,6
miljoner på omsorgen,
eller effektivisering, som
jag hellre vill kalla det,
ser jag inga problem
med, sa Ulf Hedin (M),
omsorgsnämndens ordförande!
– Trygghet för alla säger
alla men hur ser det ut
i verkligheten? Vilken

trygghet har de som lever
i ständig oro
för neddragning inom LSS,
påpekade EvaBritt Svensson
(V).
Se vidare om Växjös
budget 2018 på baksidan.

Onödigt stora taxehöjningar
– Kontot för vatten och

avlopp gick med 18
miljoner i överskott,
konstaterade Gunnar
Storbjörk (S). Det finns
därför ingen som helst
anledning att höja avgifterna så mycket som
alliansen vill, 2%. För
att åtgärda dricksvatten
i t.ex. Rottne och Braås
kan det dock vara motiverat med 1% höjning.
– Renhållningen har
däremot inte samma stora
överskott, så där kan 2%
höjning vara rimlig men

inte 6% som alliansen
vill, fortsatte Storbjörk.
Örjan Mossberg (V) höll
med till fullo och
manade till återhållsamhet med
avgifter för hushållen.
Voteringen slutade med
36 röster, blågröna + SD,
för onödig extrahöjning
mot 24 röda röster för en
återhållsam höjning.
Knytts kommentar:
Abonnenter och boende
får betala för det moderatledda styret i Växjö.

Ge hemlösa en chans

– Grunden är att bostad
är en mänsklig rättighet.
Metoden kallas ”Bostad
först” och är internationell. Den finns i 14
kommuner i Sverige.
Socialstyrelsen är positiv.
Metoden innebär att en
människa som är hemlös,
och drar sig fram i trappuppgångar eller härbärgen, har noll chans att få
arbete och ett drägligt liv.
Med en bostad först så

ökar chanserna väsentligt.
Det finns utvärderingar
som är mycket positiva. Så, vi vill att Växjö
kommun tillämpar metoden ”Bostad först”, sa
Carin Högstedt (V) som
motionerat om
detta.
Men övriga i
församlingen var rätt
kallsinniga. Endast (V)
röstade för ett bifall.
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Ridsporten förlorare i budgeten

– På Arenastaden,
där pojkar är i
majoritet, är det
fräscha lokaler,
senaste digitala
tekniken, ljusa
omklädningsrum
och optimal fysisk
arbetsmiljö. På ridklubbarna, där flickorna är i
majoritet, hittar vi läckande rör, dålig ventilation,
för få omklädningsrum,
mögel och bristfällig
arbetsmiljö, konstaterade
Håkan Frizén (V).
– Därför lägger V och S
6 miljoner mer till kultur- och fritidsnämnden
än den moderatledda
alliansen. Ni i alliansen

lägger ju inte
en krona, utan
drar i stället
ned budgeten
med 3 miljoner.
Jag tycker ni
har lurat ridklubbarna och
jag tycker anständigheten kräver att ni samlar
klubbarna och berättar att
det inte blir några pengar
2018, avslutade Håkan.
– Jag är medveten om
ridklubbarnas bekymmersamma situation och
vi får försöka göra det vi
kan med de medel vi har,
konstaterade en lågmäld
nämndsordförande Eva
Johansson (C).

Bara 45% av hushållen
på landsbygden i Växjö
kommun har fiber för
bredband.
Vad kan kommunen göra
för att underlätta den
fortsatta utbyggnaden,
frågade Örjan Mossberg
(V) i en interpellation till
kommunalrådet Anna
Tenje (M).
– Med förväntad finansiering och engagemang kan
vi nå målet
95% anslutning år 2020,
påstod Tenje, men ansåg
samtidigt att kommunal
förskottering inte är en
säker väg att gå. I dagsläget är det inte heller aktuellt att ge kommunägda

Wexnet ökat ansvar för
utbyggnaden av bredband
på landsbygden.
– Arbete på flera fronter
blir nödvändigt, ansåg
Örjan.
– Kommunal förskottering och ett utökat uppdrag till Wexnet är troligen nödvändigt. Kommunen måste också ligga
på om de statliga pengarna som fördelas 2018.
Bredbandsmiljarden som
Vänsterpartiet medverkat
till ska användas vettigt,
påpekade Örjan.
Tenje och Mossberg var
överens om vikten av
bredband på landsbygden men vägen dit är lite
olika.
Fortsättning lär följa.

Trögt med bredband på landsbygden
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OPPOSITIONSBUDGETEN FRÅN S OCH V:

Långsiktig, hållbar, omsorgsfull budget i balans
VÄXJÖ KOMMUNS BUGET 2018

Den moderatledda alliansen respektive Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har olika budgetförslag. Här är de viktigaste skillnaderna:
Det är stora skillnader rent pengamässigt inom framför allt omsorgsnämndens verksamhet,
utbildningsnämndens och kultur-fritidsnämnden, berättar Carin Högstedt och Eva-Britt Svensson, som
i ett par månader arbetat med budgeten för Vänsterpartiets räkning. I
S+V:s budget är 30 miljoner kronor
Eva-Britt Svensson
mer avsatt till omsorgsnämnden,
vilket i motsvarar 60 heltidstjänster,
som så väl behövs.
Vidare säger Eva-Britt och Carin att förskola/skola
får 39 miljoner kr mer i oppositionens förslag, motsvarande ca 80 tjänster. Fler pedagoger, fler kompetenser inom elevhälsan, färre barn i grupper/klasser
– nödvändigt i en växande
kommun som vill ge alla barn
en trygg uppväxt.
Inom kultur och fritid är
skillnaden 6 miljoner kr mer i
oppositionens förslag och här
vill S+V framför allt satsa på
ridsporten.
Knytt: Var får ni pengarna
ifrån?
Carin: Vi höjer kommunskatten med 38 öre, det ger 71 nya miljoner till kommunkassan. Det är samma summa som majoriteten
sänkt skatten med sedan de tog makten 2010. Majoritetens pengar kommer från uttag ur bostadsbolagen
och så säljer de kommunhuset. Knappast långsiktig
eller hållbar finansiering. S+V gör inga uttag från
bostadsbolagen. Det är inte hyresgästerna som ska
stå för välfärden, det är alla vi skattebetalare tillsammans. Däremot tar vi ut 50 miljoner ur övriga kommunala bolag.
Knytt: Finns det andra skillnader i belopp och tankegång?
Eva-Britt: Ja, många skillnader både uppåt och ner-

åt, i stort och smått. Nämnden för arbete och välfärd
har försökt skära ned på socialpsykiatrin. Det har inte
gått så bra, vilket vi förutspådde. Vi har därför 5
miljoner kr mer till den nämnden. På tekniska sidan
har vi dragit ned med 4 miljoner kr. Där finns goda
prognoser och eget kapital. Asfalt är inte det viktigaste i kommunens verksamhet. Även
byggnadsnämnden får mindre pengar.
Samma sak gäller där; prognoser är
goda och det finns pengar på kistbotten. Men jag är väldigt orolig för
omsorgsnämndens verksamheter för
äldre och personer med funktionsvariationer. Majoritetens förslag leder
Carin Högstedt
till färre personal, färre aktiviteter för
personer på särskilda boenden och sämre kompetensutveckling. Här behövs istället fler undersköterskor
med utbildning, inte färre!
Carin: Sedan handlar inte allt om pengar. Det är
faktiskt mest ideologi som skiljer. Till exempel
skriver S+V om makt och inflytande över arbetet.
Växjö kommun som arbetsgivare ska erbjuda kortare
arbetstid istället för löneökning för den som vill.
Heltid ska vara normen, liksom tillsvidareanställning. Jämställdheten ska öka och allt sammantaget
ska göra Växjö kommun till en attraktiv arbetsgivare.
Perspektivet att ge personal mer makt över sin arbetssituation saknas hos den moderatledda majoriteten. Likaså saknas att omsorgstagare ska få mer makt
över sin vardag.
Knytt: Vilket förslag vinner?
Eva-Britt: Tyvärr, majoritetens, M+C+L+KD+MP,
vinner naturligtvis, om inget mirakel sker. Men de
medborgare som vill ha
en förändring åt oppositionens håll har en chans
i valet 2018. Vi visar ett
seriöst och genomarbetat
budgetförslag, som är
långsiktigt finansierat och
hållbart. Dags för regeringsbyte 2018!

Glad sommar
önskar
Vänsterpartiet!
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