Interpellation angående eventuellt upphävande av beslutet att bygga nytt
kommunhus, till kommunstyrelsens första vice ordförande Malin Lauber (S)
De senaste åren har Växjö kommuns styrelser och nämnder investerat 6,2 miljarder kronor i en trygg
välfärd och en växande kommun. Exempelvis har 903 miljoner kronor investerats i skolor och
förskolor. Flera stora investeringar pågår, och ännu fler planeras för; kommande fram till 2021
planeras investeringar om över 1,7 miljarder bara i skolor. Malin Lauber var fram tills nyligen vice
ordförande i utbildningsnämnden, och har därför särskilt god insyn i alla investeringar i förskolor och
skolor som just nu genomförs.
Malin Lauber driver trots det kampanjen ”Vi väljer barnen. Vad väljer du?”, där nytt stations- och
kommunhus ställs emot investeringar i skolor och förskolor. På förra kommunfullmäktige var vi flera
som frågade vad som menas med kampanjen, eftersom Växjö kommun uppenbarligen har gjort stora
investeringar i välfärden, och fortsätter med minst lika stora, samtidigt som vi investerar i nytt
kommunhus.
Det är ingen nyhet att välgrundade argument – lägre hyra för kommunhuset, 250 nya bostäder mitt i
centrum, minskat klimatavtryck för koncernen, attraktiv arbetsplats för 600 medarbetare och ett gott
första intryck av Växjö med ny station – inte biter på Socialdemokraterna. I debatten i
kommunfullmäktige gav Malin Lauber dock sken av att de inte har för avsikt att riva upp beslutet; ett
i sak välkommet besked, men som gör kampanjen som nu drivs än mer apart. I veckan svängde Malin
Lauber återigen i en intervju med Smålandsposten.
En orolig omvärld och internationella skräckexempel om desinformation förpliktigar. Växjö har en
lång och ömsesidigt vårdad tradition av sans, balans och nyans i det politiska samtalet. Det möjliggör
blocköverskridande uppgörelser, god stämning och bättre beslut. Jag räds en trumpifiering av
samhällsdebatten, och vill därför få några klargöranden:
1. Kommer det nya kommunhuset att byggas även om Socialdemokraterna vinner valet och du
blir kommunstyrelsens ordförande? Eller kommer ni att riva upp beslutet?
2. Om kommunhuset byggs, menar du då att kommunen inte kommer bygga tolv förskolor,
skolor för 1800 elever eller 370 seniorbostäder?
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