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Gislaved i botten bland 
Sveriges skolkommuner

   Gislaveds kommun ligger på en föga smickrande 
270:e plats bland landets 290 kommuner i Lärar-
förbundets undersökning ”bästa skolkommun”.
   Vår kommun ligger sämre till än samtliga våra 
nio grannkommuner och i hela Jönköpings län är 
Gislaved rankad som nummer 13 av 13 kommuner. 
   Det ska inte spela någon roll vilken kommun 
man bor i, alla barn och unga ska ha likvärdiga 
förutsättningar. Därför jobbar vi i Kommunistiska 
Partiet för att införa en statlig enhetsskola och 
att friskolesystemet och det fria skolvalet ska 
avskaffas.   
   Fram till 1989 av skolan statlig. Men efter 
kommunaliseringen och friskolereformen har 
eleverna fått olika förutsättningar beroende på 
vilken kommun de bor i. Detta märks tydligt i vår 
kommun. 
   2014 rankades Gislaveds kommun på plats 
157 och år 2019 på plats 162 bland landets bästa 

skolkommuner. Att på bara två år tappa över 
100 placeringar kan inte beskrivas som något 
annat än ett haveri och ett svek mot våra 
barn och ungdomar.  

Röd Front 1 maj  Gågatan kl 11.00
Fira arbetarklassens egen dag tillsammans med oss i Kommunistiska Partiet.
 

     Fred – För nedrustning och alliansfrihet
     Arbete – Försvara Las och strejkrätt
     Välfärd – Befria välfärden från marknaden
Tal av partiets vice ordförande, Gislavedsbördige Jan-Åke Karlsson  
och av fullmäktigeledamoten Erik Anderson.
Jörgen Johansson underhåller ihop med våra ungdomskandidater 
i valet; Pontus Bergstrand och Fingal Anderson Edvardsson.
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Varför lever inte socialnämnden 
upp till sitt beslut? 

   
   På socialnämndens i december 2020 antogs följande yrkande: ”att soci-
alnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa en mer generös beslut-
spraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid biståndsbe-
dömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskildes 
egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av vidtagna 
åtgärder ska ske till nämnden senast under mars månad 2021”
   Men enligt en rad samstämmiga uppgifter har detta beslut inte verk-
ställts,  trots att det gått mer än ett år sedan beslutet fattades. 
   På socialnämndens möte den 6 april 2021 beslutade man följande: ”So-
cialnämnden lägger informationen om riktlinjer kring biståndsbedömning 
till handlingarna.” Alltså verkställdes inte fattat beslut enligt andras och min 
mening. 
   På kommunfullmäktiges möte den 27 januari i år ställde undertecknad en 
formell fråga till kommunrevisionens ordförande gällande detta ej verk-
ställda beslut. Svaret undertecknad fick av revisionens ordförande Nena 
Stamenkovic (s) var enligt det justerade protokollet följande: ”Revisionens 
ordförande Nena Stamenkovic (S) svarar att revisionens syn på saken är att 
alla beslut som fattas i nämnderna ska verkställas.” 
   Det är uppenbart att socialnämndens beslut från den 15 december 2020 
inte har verkställts utan endast lagts undan som en informationspunkt på 
socialnämndens möte den 6 april 2021. Inte en endaste ledamot i social-

nämnden yrkade något annat, vilket är anmärkningsvärt. 

   Enligt många andras och min mening är detta en obstruktion av ett 
formellt fattat beslut. 
   I ett brev till kommunen i mars kräver samtliga 16 lokala pensio-
närsorganisationer i Gislaveds kommun att kommunen återgår till de 
mildare bedömningsregler för att komma in på Särskilt Boende eller 
biståndsbedömt trygghetsboende som fanns fram till 2018.  
   Vi kräver att socialnämnden skall leva upp till sina beslut angåen-
de mildare bedömingsregler för att få komma in på särskilda boen-
den och att man lyssnar på de 16 pensionärsorganisationerna. 

Erik Anderson (K) 
Kommunfullmäktige-

ledamot

Jan-Åke Karlsson

    

     Efteråt fika i kommunhusets cafeteria.
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Motion: Medmänniskor sysselsatta i 
Daglig Verksamhet, omsorgen/LSS

   På kommunfullmäktiges möte i somras ställde vi frågor 
om huruvida Gislaveds kommun uppmärksammar dem som 
varit sysselsatta i 25 år i kommunens Daglig Verksamhet, 
omsorgen/LSS; hur de uppvaktas och får en gåva i likhet 
andra med anställda och förtroendevalda i kommunen.
   Svaret som gavs av kommunstyrelsens ordförande Ca-
rina Johansson (c) var att detta inte görs då denna grupp 
inte har någon formell anställning i kommunen. 
   Vår uppfattning och vårt yrkande är att regelverket då 
skall ändras så att även denna grupp av medmänniskor 
skall uppvaktas med samkväm och medföljande gåva i 
likhet med vad formellt anställda och förtroendevalda har 
efter 25 år.
   Denna fråga handlar om lika människovärde och vår 
förhoppning är att denna motion inte avvisas på rent 
formalistiska grunder.

Kommunistiska Partiet, Gislaved

Krav på kollektivavtal i kommunens 
upphandlingar

   Ordning och reda på arbetsmarknaden kräver att det finns 
svenska kollektivavtal. Detta borde vara ett krav vid Gislaved 
kommuns upphandlingar. 
   Det här har vi i Kommunistiska Partiet drivit i många år och 
och först nu efter sex års väntan och förhalning har kommun-
fullmäktige tagit upp vår motion som lyder ”att påbörja en 
utredning att vid kommunal upphandling kräva att svenska 
kollektivavtal finns hos firmor och företag som levererar varor 
och tjänster till Gislaveds kommun.”  
   Gislaveds kommun köper tjänster och varor från olika före-
tag för hundratals miljoner och ett regelverk kring kollektiv-
avtalskrav i samband med upphandling är en viktig åtgärd i 
strävan för ordning och reda på arbetsmarknaden. 
   På fullmäktiges januarimöte kom äntligen vårt motion upp 
till handling efter sex års väntan. Vårt krav röstades igenom 
med röstsiffrona 26 - 22, äntligen kommer det utredas krav 
påsvenska kollektivavtal i Gislaveds kommuns upphandling-
ar!

   Kommunistiska Partiet behövs i kommunfullmäktige! 

Erik Anderson (K) 
Kommunfullmäktige-
ledamot

”Stärk anställningsskyddet.
  Ta bort alla lagar och regler 
  som hindrar oss från att få 
  ett fullgott skydd på våra     
  arbetsplatser.
  Utveckla LAS istället 
  för att försämra för 
  oss arbetare!”

Ja till fred - Nej till krig
   Rysslands angrepp på Ukraina är ett olagligt krig som 
strider mot folkrätten. Den enda rimliga lösningen är att 
Ryssland avbryter sina militära aktioner och att parterna 
sätter sig vid förhandlingsbordet. Sverige har tyvärr genom 
beslutet att skicka vapen till Ukraina förstört chanserna att 
spela en medlarroll i en sådan process. 
   Riksdagens beslut att skicka pansarskott till kriget bryter 
mot en lång tradition i svensk utrikes- och säkerhetspolitik 
med alliansfrihet i fred och neutralitet i krig.

Ryssland måste avbryta sina militära operationer 
Inga svenska vapen till Ukraina 

Sverige ska vara alliansfritt - Nej till Nato

Povel Johansson
partiordförande


