Ärade åhörare, Första Majdeltagare!
För några veckor sedan arrangerade en oberoende grupp en demonstration mot att 24 höga tjänstemän och
politiker använde kommunens skattepengar till en vad många uppfattar det som en sällskapsresa till Bryssel.
Detta i ett läge då socialnämnden gick med underskott alltså en budgetavvikelse på 32 miljoner kronor och
under innevarande år på beräknade 41 miljoner. Man skall spara on på allt, nu skall folk på
vårdinstitutionerna betala sina toalettrullar själva.
Att i ett sådant läge skrytsamt och utan någon som helst självrannsakan ordna en provokativ resa till Bryssel
är ett slag rakt i ansiktet mot den personal och brukare som kommer att drabbas av olika
verksamhetsförändringar!
Officiellt heter det att resan kostade runt 170 tusen men det är bara kostnader för hotell och flygbiljetter.
Men högsta kommunledning med kommundirektör och kommunalråd i spetsen mörkar denna siffra och
döljer att det betalas ut både arvorden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt traktamenten. En
ledamot från ett annat parti, som var med på resan, upplyste mig att den verkliga kostnaden för resan
uppgick till närmare en halv miljon kronor och inte de 170 tkr som officiellt beskrivits. Vilket gör saken än
värre.
Vill man höra vad EU-etablissemanget har att säga finns ett EU-kontor i Regionens Hus på Husargatan 4 i
Jönköping med öppettider mellan 8 - 16:30 varje vardag. En bussbiljett för en vuxen ca 200 kr fram och åter.
Hur enkelt som helst, men tydligen inte fint nog för Allianspartierna, Socialdemokraterna, SD och
Westbopartiet som alla gladeligen åkte ner till Bryssel.
När jag satt i kommunstyrelsen åren 2011-2014 var jag den enda som tackade nej till den då aktuella resan
och med röstsiffrorna 13 -1 förlorade jag omröstningen om finansieringen av resan. Hela upplägget kring
dåvarande kommunstyrelsens resa stank av underdånighet gentemot EU-byråkratin och de olika
lobbyorganisationerna. I besöksprogrammet stod att man träffade svenska lobbyister. Det finns omkring
30000 lobbyister i Bryssel. Men varför träffade man då inte de antilobbyister som med små medel försöker
bekämpa lobbyismen?
Fanns inte dessa ideella grupper i de andra partiernas glassiga värld nere i Bryssel?
Medlemmar i Kommunistiska Partiet inklusive jag själv som varit i Bryssel närmare 20 gånger. Men absolut
inte för några allmänna skattepengar. Innevarande år betalas det ut drygt 1,3 miljoner i kommunalt
partistöd. Dessutom får de andra partierna både statsstöd, regionstöd och i många fall stöd från rika
intressenter.
Denna halvmiljon kunde ha används till viktigare ändamål här i kommunen som till socialnämndens budget.
Trots detta har kommunchefen mage att gå ut pressen och och säga att resan var en framgång! Framgång
för vem kan man fråga sig?
Jag vill rikta ett stort tack till den oberoende grupp som tog initiativ till protesten på torget mot
Brysselresan!
Inga fler Brysselresor för kommunens skattepengar!
Det här med att agera, demonstrera och manifestera och pressa på i frågor visar på vägen framåt, och inte
låta sig passiviseras. Initiativet till demonstrationen stöddes av både ordförandena i PRO och SPFseniorerna. Denna enighet i sakfrågor mellan de olika pensionärsorganisationerna är mycket viktig, som när
man gemensamt i höstas gick ut ovh vädjade till kommunens styrande att inte sänka kommunalskatten med
14 öre dvs 7 miljoner i minskade skatteintäkter. Men centern som nu givit upp sitt motstånd mot
skattesänkning för att blidka moderaterna drev igenom detta ändå och nonchalerade
pensionärsorganisationernas vädjan.
På torsdagens fullmäktige frågade jag kommunalrådet Carina Johansson huruvida det var genialt att sänka
skatten sett i ljuset av socialnämndens underskott. Frågade henne två gånger men fick inget svar.
Den stora massan,enligt undersökningar, anser att kommunal service, vård är viktigare än några tioöringar
mer i skattesats. Det visar alla undersökningar på.
Vi säger nej till den borgerliga skattepopulismen! Nej till nedskärningarna, protestera!
Demonstrera! Låt kommunens styrande inte komma undan!
Gislaved kan inte exempelvis inte tävla med Halmstad med annan befolkninsstruktur för att ta ett exempel
Sedan behövs en statlig skattepolitik som utjämnar skillnaderna mellan rika och fattiga kommuner.
Som ni läst i medierna var det ett stormigt möte i torsdags, många upprörda pensionärer var där och

frågeställare pressade de styrande politikerna på frågor. Men oftast blev det endast det som kallas
papegojsnack och folk fick inga riktiga svar på sina frågor, och som jag nämnde tidigare hänt fick jag inget
svar från kommunalrådet Carina Johansson på min fråga huruvida det var smart att sänka
kommunalskatten.
Istället angrep kommunalrådet Kommunistiska Partiet för att vi haft, i vårt Första Majblad kritiska
synpunkter varför kommundirektören Malin Aronsson i en kommunbrochyr vi årsskiftet poserade och
beskrev hur bra kommunen är under hennes ledning och att folk borde flytta till Gislaved.
I min text menar jag att kommundirektören Aronsson är klart olämplig, och det ger inte ett seriöst intryck,
när man själv bor i Borås, tjänar 100 tusen i månaden och inte lägger ett öre i skatt till kommunen. Förr när
man här ville ha hit folk lyfte man fram vanliga tjänstemanna och arbetarfamiljer som flyttat hit och trivdes i
kommunen. Det gav ett trovärdigare intryck än att en i Borås boende kommundirektör poserar och försöker
få folk att flytta hit.
Men kommunalrådet Carina Johansson och större delen av fullmäktige menar att man inte får kritisera en
kommundirektör vars styre blir alltmer auktoritärt och godtyckligt.
Detta trots att det var självaste kommunfullmäktige som med röstsiffrorna 48-1 godkände hennes
anställning 2015. Ni kan ju räkna ut vem som röstade mot..
Alltså är kommundirektören en offentlig person, som i sitt eget grandiosa ego, lyfter fram sig s)älv i alla
möjliga och omöjliga situationer.
Nu har två dugliga chefer fått gå från kommunen för att de haft andra uppfattningar än kommundirektören
Aronsson. Den senare var skolchefen Mats Spånberg som kommunalrådet Marie Johansson med stöd av
kommundirektören sparkade.
Jag menar att sitter man som högsta chef i en kommun där man driver och odlar en grandios självbild av sig
själv, och när man poserar som kommunens frälsare och menar att allt var kass i Gislaveds kommun innan
hon kom, ja då får man räkna med offentlig kritik. I synnerhet eftersom det är Aronsson och inte folkvalda
politiker som styr i kommunen! Och så får man inte kritisera en kommunchef enligt kommunalråden? Ett
fullständigt makalöst förhållningssätt.
Det är uppenbart att Malin Aronsson beordrade fullmäktiges presidium att tysta all kritik mot henne, endast
devota hyllningar från presidiet själv och från miljöpartieten Peter Bruhn fick förekomma. Men när jag ville
ta upp Aronsons falska attacker mot förre kommunchefen Karin Gustafsson (Inom parentes chef jag hade
stor respekt för)
Blev jag bryskt avklubbad av presidiet bestående av folk från Centerpartiet, KD och Socialdemokraterna.
Dagen efter, i ett samtal med mig, upplyste kommunfullmäktiges ordförande tillika presidiets ordförande
Lars-Ove Bengtsson mig att kommunens säkerhetschef Bo Hansson, Borås blivit inkopplad eftersom det
ansågs att jag genom att ha sagt att jag inte har något som helst förtroende för kommundirektören
Aronsson hetsar upp allmänhet och publik som kan sätta Aronsson och hennes familj i fara!
Har ni hört något så dumt?
Det är lätt att räkna ut att metoden att koppla in en säkerhetschef i samband med ett enkelt yttrande, som
att jag saknar förtroende för Aronsson är ett Grönköpings-försök att tysta all kritik och stämpla ett befogat
ifrågasättande mot kommundirektören som ett personligt hot mot henne med familj.
Ett simpelt trick hämtat från brännvinsadvokatyrens allra sämsta sidor.
Jag vill här på offentlig plats återigen deklarera att jag har inget som helst förtroende för
kommundirektören. Jag vädjar till kommunalråden : sluta att sitta i hennes knä. Avskeda Aronsson! Ge
henne den medicin hon gett andra.
Vi kommunister är inga sekterister i en sakfråga som denna står vi på samma sida som människor som
kommer från eller tillhör andra idé mässigt inriktningar, även borgerliga människor är upprörda över
centraliseringen i kommunen och hur den sköts. Trots alla hyllningar kommundirektören får i fullmäktige
lovar jag vara en motröst för alla de och er här idag som inte deltar i hyllningskören av en auktoritär
kommunchef.
Tack för ordet.

