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Svar

Jag har full förståelse för 
den som tycker att bisko
par har en hög lönenivå. 

Viktigt att känna till är att 
biskoparna själva inte för-
handlar sina löner. De 
sätts av en central löne-
delegation, med represen-
tanter från bland annat 
stift och kyrkostyrelse, 
som jämför med löneut-
vecklingen inom staten 
och kyrkoherdars löner.

Med mitt valspråk Guds 
nåd är allt du behöver vill 
jag betona att allt det som 
är riktigt viktigt i våra liv, 
att få vakna upp till en ny 
dag, att vi har människor 
runt omkring oss som vi 
får ge kärlek och ta emot 
kärlek ifrån - allt detta är 
givet som gåva. Allt detta 

är nåd. Det handlar om 
det mest värdefulla i våra 
liv, bortom det materiella. 

Att leva som mottagare av 
Guds nåd innebär också ett 
ansvar att bära det som jag 
fått ta emot vidare till 
andra. Det handlar inte om 
att behålla det Gud ger för 
mig själv. Det jag fått ta 
emot har jag till uppgift att 
ge vidare till min medmän-
niska. 

För mig handlar det både 
om att på olika sätt verka 
för att få den kristna berät-
telsen att leva vidare, men 
också om att se mina med-
människor och ge vidare av 
det jag fått  såväl materiellt 
som sådant som inte går att 
mäta.

Fredrik Modéus
biskop i Växjö stift

Det materiella är  
mest värdefullt

Svar

Vi blir förvånade när vi 
läser svaret från grupp
ledarna i den styrande 
majoriteten i Växjö, gäl
lande vår debattartikel 
om ett Växjö som håller 
ihop. 

Hela vår utgångspunkt 
var att vi måste jobba 
tillsammans, oavsett 
partifärg, och att vi 
måste göra det nu, 
eftersom det är bråt-
tom. Ett sammanhållet 
Växjö kan vi bara skapa 
tillsammans. Vi delar er 
uppfattning om att 

några av de förslag ni 
nämner kan vara en del 
av lösningen. 

Det är förslag som vi delvis 
har drivit i både valrörelse 
och i budget. Det är bra att 
vi är överens, det behöver 
vi vara. Vi tycker att det är 
tråkigt att ni valde att se vår 
debattartikel som ett hot 
istället och valde att gå i 
försvar. Förhoppningsvis 
kan vi hitta en mer sansad 
ton i samtal framöver. 

Malin lauber (s) 
Åsa karlsson  

björkMarker (s)  

Tråkigt att ni ser  
hot i vår artikel

Tre pedagoger  
i varje barngrupp
inSändare
Kommunal ser med förfä
ran och förvåning på att 
andelen förskolepersonal 
som saknar utbildning för 
att arbeta med barn ökar.  

En vikarie utan utbildning 
som tas in på timmar borde 
vara en nödlösning. Istället 
har det blivit vardag i svensk 
förskola med växande viss-
tidanställningar som följd. 
Hela 32 procent av de 
anställda barnskötarna i 
kommunerna i hela landet 
är timavlönade och ofta 
med en låg sysselsättnings-
grad. Samtidigt ratar kom-
munerna yrkesutbildade 
barnskötare eller anställer 
dem på en månad i taget i 
hopp om att snart hitta en 
förskollärare. Vår uppfatt-
ning är att det är arbetsgiva-
ren som har stirrat sig blind 
på ekonomin och har en 
övertro på att högskolepo-
äng med automatik alltid 
ger kvalitet.

I styrdokument för för-
skolan betonas att arbetsla-
get ska innehålla olika kom-
petenser och att barnskö-
tarna har en självklar plats 

där. I arbetslaget bidrar 
barnskötare med sin yrkes-
kompetens till barnens 
omsorg, utveckling och 
lärande. Det är förskollära-
ren som ansvarar för läro-
processerna men själva 
pedagogiken utförs av hela 
arbetslaget.  Det finns en 
treårig yrkesutbildning på 
gymnasienivå för att bli 
barnskötare. Vi menar att 
kontinuitet och trygga rela-
tioner är avgörande för kva-
liteten i förskolan. Högsko-
leutbildning kan inte ersätta 
den yrkeskunskap som sta-
digvarande personal har.  
I svensk förskola behövs 

både pedagogiskt kun-
nande och tillräckligt 
många varma famnar. 
Under flera år har det utbil-
dats för lite personal till för-
skolan. Till år 2022 bedö-
mer SKL att 22 000 barn-
skötare behöver rekryteras.

Den som vikarierar på en 
tjänst som den inte är behö-
rig till kan inte bli konverte-
rad till en tillsvidareanställ-
ning. Därför finns en stor 
grupp barnskötare som 
arbetar som obehöriga för-
skollärare, utan möjlighet 
att få sina visstidsanställ-
ningar konverterade. Det är 
en stor omsättning på tjäns-

terna och verksamheten 
tappar personal som under 
flera år fungerat väl och 
byggt upp goda relationer 
med barnen, familjer och 
kollegor. En långsiktigt håll-
bar personalpolitik är att ha 
en bra kombination av för-
skollärartjänster och barn-
skötartjänster. Yrkesutbil-
dade barnskötare som får 
möjlighet att utvecklas i 
yrket och skapa goda rela-
tioner är avgörande för en 
förskola som ska nå sina 
mål om att kombinera 
lärande och omsorg. 

För att skapa en förskola 
med kvalitet föreslår Kom-
munal: 

Inför rekommendation 
om barngruppstorlek. 12 
barn i småbarnsgrupp (1–3 
år) och 15 barn i storbarns-
grupp (4–5 år). 

Anställ tre pedagoger per 
barngrupp, i normalfallet 
en förskollärare och två 
barnskötare. 

Ge barnen kontinuitet 
genom att anställa både 
barnskötare och förskollä-
rare på fasta heltidstjänster.

Mahlin bergMan
Avdelningsordförande 

Kommunal Sydost

Inför rekommendation om barngruppsstorlek, skriver kom
munals avdelningsordförande Mahlin Bergman.  
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Störst nytta om 
snabbtågen följer E4
Största möjliga nytta ska 
styra var Sveriges nya 
stambana för höghastig
hetståg ska gå. 

Kortast restid, minst miljö-
påverkan och lägst kostnad 
har länge förts fram som 
skäl för en sträckning längs 
E4:an, men det finns betyd-
ligt fler och viktigare anled-
ningar till att snabbtågen 
ska gå från Jönköping, via 
Värnamo, Ljungby och Mar-
karyd, och vidare söderut 
mot Malmö. 

Längs denna sträckning 
ligger nämligen Sveriges 
företagsrikaste region och 
det är något som vi företrä-
dare för de tio kommu-
nerna i området anser är 
viktigt att ta med i diskussio-
nen kring var järnvägen gör 
mest nytta. 

Denna region har idag drygt 
300 000 invånare och lan-
dets högsta sysselsättnings-
grad. Här finns såväl små 
som stora företag med hög 

kompetens och stor bredd. 
Kommunerna i regionen 
har sedan början av 90-talet 
ett etablerat samarbete 
kring bland annat närings-
livs-, kompetens- och infra-
strukturfrågor vilket inne-
bär att det finns en struktur 
att bygga såväl bostadsbyg-
gande som tillväxt på. 

I den här regionen kan vi 
erbjuda en god och ekono-
misk hållbar boendemiljö 

som tillsammans med en ny 
järnväg skapar förutsätt-
ningar för människor att 
leva, bo och verka i hela 
södra Sverige. Med snabbtåg 
genom regionen kan vi 
erbjuda kvalificerade arbe-
ten på pendlingsavstånd för 
den som vill bo kvar i storsta-
den, men också ett livspus-
selvänligt alternativ med bra 
jobb, boende, skola och 
miljö inom regionen för den 
som önskar det. 

Kompetens är nyckeln till 
framtiden och en förutsätt-
ning för tillväxt såväl inom 
näringslivet och det offent-
liga. Med en höghastighets-
järnväg genom det här 
området ökar vår möjlighet 
att knyta till oss den kompe-
tens som krävs för att växa 
ytterligare och bli en region 
som bidrar till Sveriges 
utveckling. 

Sverigeförhandlingen är en 
förhandling om medfinan-
siering där nyttorna står i 
fokus och där kommuner, 

regioner, städer och 
närings liv kan vara med och 
påverka resultatet. Målet är 
att skapa största möjliga 
nytta för investerade medel 
hos samtliga parter, men 
förhandlingen ska också 
leda till ökad effektivitet och 
ett snabbare genomförande 
av projektet. 

Med en höghastighetsjärn
väg via Värnamo, Ljungby 
och Markaryd kommer vi att 
få den kortaste restiden mel-
lan Stockholm och Malmö, 
men allra viktigast är att vi 
får den regionala utveckling 
som kommer att göra mest 
och bäst nytta för Sverige. 

Magnus gunnarsson (M), 
kommunstyrelsens ordförande Ljungby

   
bengt gerMundsson (kd), 

kommunstyrelsens ordförande Markaryd 

saMt ytterligare  
Åtta koMMunalrÅd

 
 i Gnosjö, Gislaved, Hylte, Halmstad, 

Laholm, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo.

”Kompetens är nyck-
eln till framtiden och 
en förutsättning för 
tillväxt såväl inom 
näringslivet och det 
offentliga”

Magnus gunnarsson, 
bengt gerMundsson och 
ytterligare Åtta koM-
MunalrÅd.

inSändare
Tror inte att ett privat 
bolag kan göra ett bättre 
jobb än ett kommunalt 
ägt Wexnet. 

Ett privat bolag har vinst-
intresse högst upp på 
agendan. Vi i byalagen ute 
på landsbygden har stridit 
och jobbat hårt för att få 
våra anslutningar till fiber-
nätet och därmed Internet 
i toppklass. Här finns inga 
andra acceptabla alterna-
tiv till Internet och fast 
telefoni. Hur tror Bo 
Frank att ett vinstintresse-
rat bolag kommer att han-
tera de delar av nätet där 

det är glest mellan kun-
derna? Vi kommer i fram-
tiden att halka efter i upp-
graderingar och prestanda 
av nätet och till slut läggs 
det ner, precis som Telia 
har gjort. Det är ett avbrott 
som vi absolut inte vill 
ha!  De avbrotten som 
Wexnet har drabbats på 
senare tiden är sannolikt 
ett resultat av Wexnets 
succé och tillskott av nya 
kunder, ”Wextvärk” helt 
enkelt. Jag har allt förtro-
ende att detta löser sig i 
snar framtid. Ha tålamod 
Bo Frank och visa sund 
ledarskap.

danny Zwaard

Sälj inte Wexnet 
till ett privat bolag


