
Första Maj- tal av fullmäktigeledamot Erik Anderson, Gislaved

Det uppmärksammande avskedandet av VD:n för AB Gislavedshus, Stanley Guldmyr är bara ett 
exempel av många tecken att det är något fel på styret i Gislaveds kommun.

Efter det att jag kritiserade formerna i VN hur VD:n Guldmyr blev sparkad har många människor hört av
sig till mig och uttryckt en oro över en ”tystnadens kultur” som håller på att sprida sig i den kommunala 
förvaltningen, där sittande kommundirektör tillskansat sig en alldeles för stor makt., och där 
kommunalråden bildligt sitter i kommundirektörens knä. Politiska sammanfattningar som egentligen 
borde göras av valda politiker görs av en kommundirektör istället.

I dagarna lämnade jag in en formell fråga till styrelseordföranden i AB Gislavedshus , med en begäran 
att ordföranden klart och tydligt deklarerar att den avskedade VD:n inte gjort något otillbörligt, utan 
avskedats på grund av meningsskiljaktigheter, att gå in mitt på ett möte och ta ifrån någon nycklar på 
momangen är att begå ärekränkning.

Så görs endast där man misstänker brott eller trakasserier mot personal. Allt annat är ärekränkning och 
kan man göra så mot en VD vad kan man då göra mot andra anställda? – anställda långt ner i den 
kommunala organisationen?

I dagarna avsade sig Kommunals ordförande sin ersättare post i Gislavedshus styrelse i protest mot 
hur den avskedade direktören behandlats. Som representant för Kommunals alla medlemmar förstod 
denne lokala ordförande att attacken mot en VD som tyckte annorlunda än kommundirektör och 
kommunalråd är en attack just mot alla anställda i kommunen.

Toppstyrningen av kommunen från kommundirektörens så kallade ledningsgrupp och med 
kommunalråd som sitter i knäet, är så stor att fackförbundet kommunal tvingats säga upp 
samverkansavtalet med kommunen i protest mot att det just inte finns någon samverkan.

Men det (s)- märkta kommunalrådet Marie Johansson tiger om kommunals protest på kommunens 
hemsida och det är istället den redan allsmäktige kommundirektören som på kommunens hemsida går 
ut och kritiserar kommunals beslut. Vad vi ser är tendenser till toppstyrning som är värre än under 
”Bjerkborn- eran”.

När den nya kommuncefen skulle anställas var vi det enda partiet som röstade mot , det blev 47-1 och 
en nedlagd trots att alla fyra fackliga organisationer var emot anställningen.

Där Kommunistiska Partiet är den enda konsekventa oppositionen i fullmäktige.

Vi avser agera vidare i denna fråga och filar på motioner och interpellationer och lägga förslag framöver
om upptättande av någon form av överklagans nämnd/kommitte mot kommunalt maktmissbruk.

Likaså var vi det enda parti som var mot när de kraftigt höjde kommunalråds- lönerna en vecka efter 
valet. Vi var de enda som skriftligt reserverade oss när man privatiserade delar av kommunala 
bostadsbeståndet.

Vill man ha en opposition i kommunfullmäktige, värd namnet, skall man välja Kommunistiska Partiet i 
nästa års kommunalval.

Det kan bli komplicerat för oss. De stora partierna har beslutat att för att Gislaveds exempel öka 
gränsen för representation från C.a 270 röster till 380. Sverigedemokraterna och tidigare Moderaterna 
vill sänka antalet ledamöter i fullmäktige från 49 till 41 ledamöter, något som skulle försvåra för mindre 
partier att komma in i kommunfullmäktige.

Därför är det viktigt att ni alla här inför nästa val lägger ett ord för oss bland arbetskamrater vänner och 
bekanta. Gislaveds arbetarbefolkning behöver ett konsekvent oppositionsparti i kommunfullmäktige.

När vi tangerar AB Gislavedshus vill jag informera er att undertecknad gjort en besvärsskrivelse till 
förvaltningsrätten i Jönköping mot att kommunen med socialdemokraten Marie Johansson i spetsen, 
beslutat att faktiskt diskriminera kommunens eget bostadsbolag AB Gislavedshus och dess hyresgäster
då man inte vill ge allmännyttan eller för den delen HSB eller Riksbyggen de rabatter som privata 
byggare får.

Vi kräver likabehandling mellan privata och offentliga byggherrar! Hela förslaget kommer från 
moderaterna men som socialdemokraterna gjort till sitt. Vi säger till socialdemokraternas Marie 



Johansson: Sluta svassa efter dina moderata koalitionsvänner!

Vi i Kommunistiska Partiet vill inte tt man säljer ut allmännyttan! Det var fel att sälja ut närmare 350 
lägenheter i Anderstorp. Kommunen hade inte behövt sälja ut lägenheter för att bygga nytt när räntorna 
är så låga.

I Alingsås lyckades en mycket aktiv opinion, genom demonstrationer och namninsamlingar stoppa en 
liknande utförsäljning. I Alingsås kämpade man.

I Göteborgsposten medger nu ett liberalt kommunalråd i Göteborg att det var fel tt på 90-talet sälja ut så
mycket lägenheter som man gjorde.

Vissa områden har bytt ägare fyra gånger och kommunalrådet medger att mindre seriösa hyresvärdar 
kommit över bostadsbestånd den vägen. Vi säger : Sälj inte ut allmännyttan!

Slutligen vill jag säga några ord om vikten av att kommunen i sina upphandlingar ställer krav på firmor 
som levererar varor och tjänster till kommunen skall ha svenska kollektivavtal.

När frågan var uppe i fullmäktige 2015 röstade ledande socialdemokrater som Marie Johansson mot 
mitt yrkande om kollektivavtal. Andra socialdemokrater lade ner sina röster och två föstade för mitt 
yrkande.

Alliansen var givetvis emot.

Sverigedemokraternas gruppledare röstade emot kravet på att svenska kollektivavtal skall gälla i 
smaband med kommunal upphandling. Och denna skall kalla sig Sverigevän! Han vill tydligen att 
Litauiska eller Lettiska skall gälla i Sverige! Vilket hyckleri.

Vi förlorade omröstningen då men lagt en motion i frågan. Kampen mot lönedumpningen måste gå 
vidare. Speciellt nu när reaktionärer som liberalernas Jan Björklund kräver tvingande lagar om lägre 
ingångslöner för ungdomar, invandrare för att pressa lönerna. Ofta med hänvisning till flyktingkrisen.

Vi säger spela inte ut svenskar och invandrare mot varandra! I Sverige är det Svenska kollektivavtal 
som skall gälla! Vi tar avstånd från alla sprittringsförsök mellan svenska och utländska arbetare!

Leve arbetarnas Första Maj!

 

Tack för ordet.


