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– Hur är det med porrfil-
ter på skolornas datorer 
frågade Eva-Britt Svens-
son (V). 
Pernilla Tornéus (M), 
svarade att IT-avdelningen 
i Växjö kommun har instal-
lerat skydd för att blockera 
pornografi.
– Innan elever får tillgång 

till digitala verktyg måste 
elever och vårdnadshavare 
gemensamt godkänna ett 
avtal i vilket det framgår vil-
ka regler och förhållnings-
sätt som gäller, sa Tornéus.
– Förhoppningsvis gäller 
samma sak i våra privata 
skolor, avslutade Eva-Britt 
Svensson.

– I Sverige har 1 700 
unga skrivit på #tystiklas-
sen. Tjejerna berättar om 
övergrepp i olika former i 
grundskola och gymnasi-
um ända ner i första klass. 
De säger också att när 
de försökt få vuxna att 
lyssna, så får de höra att: 
– det får du lära dig att tåla. 
– han är nog kär i dig. 

Carin Högstedt 
(V) inledde de-
batten om att in-
föra feministiskt 
självförsvar som 

tillval för tjejerna i grund-
skolan.  
– Vi trodde att #metoo-rö-
relsen skulle ändra inställ-
ningen här i fullmäktige. 
Men ni vill fortfarande av-
slå motionen, sa Carin.  
– Feministiskt självförsvar 
är ett verktyg för att ge 
flickor mer självförtroen-

de att med sitt kroppsspråk 
kunna avvärja övergrepp i 
farliga situationer, sa Eva-
Britt Svensson (V). 
– Vårt förslag kompletterar 
värdegrundsarbete, jäm-
ställdhetsarbete och före-
byggande arbete, alla medel 
behövs, fortsatte Carin och 
Eva-Britt, men motståndet 
var kompakt.
– I Göteborg är vårt förslag 
genomfört, i Norrköping 
också, upplyste Eva-Britt.
– Det kommer fler motioner 
med grund i #metoorörel-
sen, lovade Carin.
Till slut var det endast Vän-
sterpartiet som röstade för 
förslaget att införa feminis-
tiskt självförsvar

#tystiklassen Våld i nära relationer
Våld mot äldre är 
ett stort och dolt 
problem, sa Eva-
Britt Svensson 
(V). 

Anställda inom omsorgen 
möter ofta våldsutsatta, 
framför allt kvinnor, i sitt 
arbete. Det handlar om 
försummelser, fysiskt, 
psykiskt, ekonomiskt och 
sexuellt våld. Ofta är den 
utsatta personen i beroen-
deställning och våldet är 
skam- och tabubelagt. Det 
är viktigt att personal inom 

omsorgen har kompetens 
och kunskap inom området 
och att det finns tydliga 
regler hur personalen 
ska reagera när det finns 
anledning att misstänka att 
någon form av våld finns. 
– Det är glädjande att full-
mäktige håller med om 
min motion att omsorgens 
personal nu ska få mer ut-
bildning kring utsatthet, hot 
och våld i 
nära relatio-
ner, avsluta-
de Eva-Britt.

– Jag vet att det är beslutat 
att gång och cykelvägar ska 
prioriteras vid snöröjning, 
inledde Eva-Britt Svens-
son (V) sin fråga till tek-
niska nämndens ordförande 

Sofia Stynsberg 
(M). – Gäller be-
slutet fortfaran-
de? Jag inser till 
fullo att snöröj-
ning är en svår 

utmaning ibland, men ser 
ständigt att personer med 
olika funktionsvariationer 
har påtagliga svårigheter 
ta sig ut och fram när snön 
kommer, fortsatte Eva-Britt
– Beslutet gäller, men 
ibland är det en tuff 
utmaning sa Stynsberg.

– Jag klev av bussen vid la-
sarettet och hamnade rakt 
ner i en snödriva konsta-
terade Ann-Kristin Lind-
quist (S) på samma tema. 
– Jag klarade det bra, men 
funderade på äldres och 
funktionshindrades möj-
ligheter i samma situation. 
Vems är snöröjningsansva-
ret vid busshållplatser, frå-
gade Lindquist vidare.
– Ansvaret är kommunens 
och rådet är att ringa direkt 
till tek-
niska 
nämn-
den, av-
slutade 
Styns-
berg. 

– Vi hade val-
löftet att öka bo-
stadsbyggandet 
utanför Växjö, 
sa Anna Tenje 
(M) i sitt svar på 

Carin Högstedts (V) inter-
pellation i frågan.
– Det lär bli 370 nya bostä-
der fram till 2020, inte 500 
som var målet, skriver du 
i svaret, påpekade Carin.
– Vi plockar fram fler 
villatomter. Vi har kom-
mit till skott, svarade Tenje
– Planberedskapen är bra 
men inte i alla orterna, repli-
kerade Carin och fortsatte:  
– Rottne, Ingelstad och 

Gemla saknar lediga tomter 
och Tävelsås, Rinkaby, 
Tolg och Brittatorp saknar 
byggbar mark. Det finns 
även en konflikt om man 
ska bygga på produktiv 
jordbruksmark, där vi i 
Vänsterpartiet är restrikti-
va, avslutade Carin.

Bygg bostäder i småorterna
Ledamöternas frågestund

Porrfilter
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FRAMGÅNGAR 
Går det att påverka kommu-
nens utveckling i opposition? 
Ja, helt klart. Verktygen är 
motioner, skrivelser och in-
terpellationer (frågor). Jag har 
tittat igenom Vänsterpartiets 
motioner sedan 2015 (de är 
många!) och funnit att de i hög 
grad rör sig inom klimat/mil-
jö, tillgänglighet för personer 
med funktionsvariationer, landsbygden och jämställdhet. 

KLIMAT-MILJÖFRÅGOR 
Vi lyckades få bifall till både 
textilåtervinning och under-
lättande av bygglov för sol-
paneler! Textil-återvinningen 
vid andra försöket. Vi fick ja 
till en inventering av sjöfå-
gelbeståndet i Helgasjön, som 
mynnade ut i en broschyr med 
beskrivning av fåglarna och 
hur en ska vara rädd om dem. 

Det blev även ja till att använda ”nudging” (beteende-
påverkan) i arbetet med klimat och miljö. – Vad kan få 
mig att ta cykeln till kommunhuset, även om det dug-
gregnar? Jag behöver en knuff i rätt riktning (nudging). 
Tillsammans med (S) skrev vi om behovet av 
”en strategi för en socialt hållbar kommun”. Den 
blev bifallen och Växjö kommun arbetar nu med 
en handlingsplan för FN-målen i Agenda 2030. 
Förslaget om ”giftfri förskola” gick igenom och förverk-
ligas successivt. Cykel/elcykel som förmån för anställda 
är även det ett vänsterpartiförslag som nu är genomfört. 

…OCH MOTGÅNGAR
Eftersom Växjö kallar sig ”Eu-
ropas grönaste stad” kan en ju 
tro att de styrande M+C+L+K-
D+MP tacksamt tar emot alla 
miljöförbättrande förslag, men 
så är det inte. Medan kommu-
ner runt om i Sverige genomför möjligheten för föräldrar 
och barn att låna fritidsutrustningar – som på bibliotek – 
så säger Växjö kommuns styrande nej och nej igen. Minst 
två gånger har det både miljömässigt och för barnfamiljer 
ekonomiskt utmärkta förslaget avvisats. 

TRAFIKPLATS FAGRABÄCK 
Största motgången är 
dock beslutet om Tra-
fikplats Fagrabäck; för 
medborgarna, för mil-
jön, för klimatet, för 
natur och rekreation. 
100 km/h förbi Växjö, 
tre rondeller istället för 

en, 10 betongbroar och inskränkning av och ökat buller 
i naturreservatet Fylleryd – allt för 278 kommunala och 
statliga skattemiljoner. Ökad fart, ökad bilism, ökade ut-
släpp och mer buller! Vänsterpartiet är enda partiet som 
i denna fråga står upp för miljötänket! Men många invå-
nare är med oss! Klimatsmarta kommuner lägger om ar-
betstider, så inte alla ska till jobbet samtidigt. Det enda 
långsiktigt hållbara mot bilköer! Andra kommuner skul-
le testa med en tvåfilig rondell. I pengarna ryms en jätte-
satsning på kollektivtrafik som alternativ till bilåkandet. 
Nästa nummer kommer att 
handla om fram- och motgång-
ar inom området jämställdhet. 

Carin Högstedt (V) 
carin.hogstedt@vaxjo.se 
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