
SAMHÄLLSINFORMATION TILL ALLA HUSHÅLL I GISLAVEDS KOMMUN

 Med tanke på coronaläget har vi även i år ställt in våra demonstrationer. 
Men vi sänder tal och underhållning på Facebook och hemsidor. 
Kommunistiska Partiet i Gislaved kommer att sända talen kl 11.00 i år utan publik.

Talare blir partiets viceordförande, Gislavedsbördige Jan-Åke Karlsson (bilden).
Dessutom håller fullmäktigeledamoten Erik Anderson en lokalpolitisk appell. 
Vi sänder direkt och det går givetvis att lyssna på och se talen efteråt.

 Sverige ska bistå med 150 miljarder kronor till 
EU:s återhämtningsfond. Det har presenterats som 
ett solidariskt sätt att parera coronakrisen – men 
fonden handlar inte om solidaritet.

Det handlar om att hålla ihop det skakiga EU-
projektet och att lämpa över kostnaderna för EU:s 
ekonomiska krisländer, i spåren av eurofiaskot,
på arbetarklassen.

Det är bankerna och kapitalisterna i de tunga 
euroländerna som ligger bakom och har tjänat på 
Spaniens och Italiens kris, då är det också de som 
ska betala.

Sydeuropas arbetare har bara förlorat på euron 
– som Sverige sagt nej till i en folkomröstning. 
Vi ska inte betala eurons kris. Därför säger Kom-
munistiska Partiet: Inga pengar till EU:s åter-
hämtningsfond! Med återhämtningsfonden tas 
för första gången enorma lån i EU:s 
namn, och den ickevalda EU-
kommissionen distribuerar 
pengarna.

Vi kräver Sverige ut ur EU! 

 En tidning av och för arbetare. Teckna en prenumera-
tion på proletaren.se eller ring 031-14 26 34. 
Och du – det kostar endast 50 kronor i månaden!

Släng gärna ett öra på Prollenpodden också – 
en politisk podcast för vanligt folk. Nytt avsnitt varje 
vecka! Finns på Apple Podcasts, Spotify m.m.

 Just nu pågår ett svek mot anställningsskyddet 
i vårt land. Lagen om anställningsskydd hotas från 
Socialdemokratin men även inifrån LO.

Man säger att Las inte fyller sin funktion utan att 
peka ut de lagar och regler som har försämrat Las 
sen den kom till så vill man istället ta bort Las och 
ersätta den med en för arbetsgivarna skräddar-
sydd lag för anställningstrygghet.

Det anser vi är helt fel. Stärk istället anställnings- 
skyddet och ta bort alla lagar och regler som 
hindrar oss från att få ett fullgott skydd på våra 
arbetsplatser.

Utveckla LAS istället för avveckla!
Utlys politisk strejk för att försvara Las!
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Inga pengar till EU:s
återhämtningsfond!

Nog med attacker mot
anställningsskyddet!

Du läser väl Proletären?

POVEL JOHANSSON
Lokförare och partiordförande
i Kommunistiska Partiet
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 I början av året röstade en knapp majoritet av socialnämndens 
ledamöter för att det särskilda boendet på Mariagården skulle 
läggas ner och de äldre, mot sin och sina anhörigas vilja, skulle 
förflyttas till andra boenden. Smålandsstenar/Skeppshult skulle 
bli utan denna vårdform. Detta efter att Sverigedemokraterna 
lade ner sina röster och därmed banade väg för Alliansens 
nedläggningslinje. Denna politik gick Alliansen inte till val på 
och nämnde den inte heller i sitt samverkansavtal efter valet. 

Men en bred opinion av kommuninvånare ville annorlunda, 
och centern, som innehar ordförandeposten i Socialnämnden, 
pressades av opinionen till att ändra sig. Varvid Socialnämndens 
majoritet nu beslutat att stoppa nedläggningen av Mariagården 
och intagningsstoppet gällande äldreboendet Lugnet i Broaryd. 

Hade inte folket reagerat kraftfullt hade både Mariagården 
i Smålandsstenar och Lugnet i Broaryd upphört som särskilda 
boenden! Men kampen måste fortsätta. Finansieringen till 
Socialnämnden är inte klar.

Vi vädjar till opinionen att trots denna delseger hålla garden 
uppe så att den underfinansierade socialnämnden tilldelas de 
resurser de behöver. 

 Enligt samstämmiga uppgifter i Gislaveds kommun finns ett 
överskott för år 2020, inte på 102 som det tidigare rapporterats-
om, utan på 133 miljoner. Mycket på grund av statliga pandemi- 
pengar. 

Visst står kommunen inför stora investeringar åren framöver 
men att inte i detta läge även tillföra rejäla medel till den stän-
digt underfinansierade socialnämnden vore direkt oförskämt.

 Gislaved är en geografiskt spretande kommun med tre stör-
re tätorter och en rad mindre samhällen. I en sådan verklighet 
är det viktigt att kommunal service även finns på mindre orter. 

Detta ger legitimitet och acceptans gentemot kommunen i 
ett vidare och större perspektiv även om det kostar något mer 
än om viktig verksamhet centraliseras till en eller två orter i 
kommunen.

KOMMUNISTISKA PARTIET GISLAVED

 Covidsmittan har inneburit stora trage-
dier. Mitt i eländet finns det dock en sak 
på lokalt plan som varit positiv. Det är att 
kommunala resor med dussintals delta-
gare som exempelvis resor till Bryssel, 
Almedalen och Kiruna fått stryka på foten. 
Låt det förbli så, även ifall coronan släpper 
sitt grepp. Skall det åkas så är det upp till 
de enskilda partierna att stå för notan 
– inte den kommunala kassan. 

Under förra mandatperioden 2015-2018 
hade koalitionen mellan Moderaterna och 
Socialdemokra-
terna en förnuftig 
linje i det att man 
liksom andra 
småkommuner i 
Småland avstod 
från att för dyra 
pengar närvara 
på Almedalsveckan. I sammanhanget 
svarade kommunalrådet Marie Johansson 
(S) på Radio Jönköpings fråga den 16 maj 
2017,  att hon inte tror att Almedalen är rätt 
forum om man vill marknadsföra sin egen 
kommun. 

”– Det är otroligt mycket människor. Det 
vill till att du har ett väldigt bra och intres-
sant budskap om du ska få ett genomslag 
där, säger hon.” 

Tyvärr ändrade sig de tre ledande kom-
munalråden två år senare och reste med 
15 andra till Almedalen 2019. Däribland 
dåvarande kommundirektören Aronsson. 

I kommunens årsredovisning står det att 
”De 18 personer som åkte till Almedalen 
från Gislaveds kommun tog del av drygt 
200 seminarier och skapade 100 nya 
kontakter.” Vad blev det av med dessa 
kontakter kan man fråga sig?

Skulle coronan släppa så 
måste policyn framöver 
ändå vara mycket restrik-
tiv vad gäller kommunala 
resor, typ Almedalen.  

Inga fler
onödiga resor!

Tre glada kommunalråd 
på Almedalsveckan 2019.

ERIK
ANDERSON (K)
Kommunfullmäktige- 
ledamot, Gislaved

OPINIONEN
RÄDDADE
MARIAGÅRDEN
OCH LUGNET!

Vill du komma i kontakt med oss?
 Mejla kpgislaved@yahoo.se eller ring 0702-82 27 63


