Kommunistiska Partiet Gislaved

Ett riktigt arbetarparti, val 2018

Bojkotta folkomröstningen
om simhallsplacering!
Anderstorp

Smålandsstenar

Ställ inte Gislaved,
Anderstorp och andra orter mot varandra!
Beslutet om folkomröstning är en manipulativ
åtgärd.

De styrande i Gislaved upphörde med att driva två av tre
simhallar i Gislaved trots alla
vallöften 2014. Nu vågar den
styrande koalitionen inte ta i
frågan utan föreslår en
folkomröstning istället.
I samband med valet 2014 sade
vare sig socialdemokraterna
eller moderaterna ett knyst om
att lägga ner simhallar i kommunen. Tvärtom skrev socialdemokraterna i sitt valprogram
för 2014 att simhallarna skulle
rustas upp : ”Det innebär att en
satsning på renovering och underhåll måste göras framförallt
på sim- och sporthallar.”
Dessförinnan hade kommunalrådet Palmgren (m) året
innan på facebooksidan ” Vi
som vill ha oförändrad tillgång
till Anderstorps simhall” den
26 april 2013 lovat följande:
” Samtliga 3 simhallar kommer
kvarstå!”
Dessa vallöften sveks.

Bra att ”bypolitik” tidigare
undvikits
Trots andra politiska stridigheter i Gislaveds kommun

har det rått en viss konsensus
mellan centralorten Gislaved
och andra orter, som exempelvis simhallar i de tre största
orterna. Vilket varit bra, för att
undvika negativa ”bypolitiska”
stridigheter.

Att ha fler än två alternativ
på en valsedel är manipulativt

Genom att lägga till en tredje
punkt ”Inget av alternativen”
försöker man få upp valdeltagandet till över 50 procent för att ge
politisk legitimitet åt den manipulativa folkomröstningen.

tolkningsproblem i framtiden.”
I fullmäktiges debatt öppnade
just kommunalrådet Marie Johansson (s) för öppen tolkning
från den sittande majoriteten
av kommande valresultat.
• Bojkotta folkomröstningen om
simhall!
• Bevara och rusta upp de befintliga simhallarna i Gislaved
och Anderstorp!
• Bygg bassäng i
Smålandsstenar!

• Ställ inte ort mot ort – nej till
”bypolitik”!
• Välj Kommunistiska Partiet i
kommunvalet!

Erik Anderson

gruppledare i fullmäktige
Kommunistiska Partiet

Även borgare medger manipulation med tre alternativ
I liberala Göteborgsposten
kommenterade ledarskribenten
Fredrik Ternfeldt redan den 1
december 2005 om ofoget att
ha fler alternativ än två på en
valsedel.
Under rubriken ” Dribbla inte
med folkomröstningar” skriver
man: ”I den mån kommunala
folkomröstningar skall hållas
måste alternativen vara klara
och entydiga – ja eller nej./…/ Att
ha flera olika ja och nej-alternativ är bara försök att dribbla
bort väljarna och skapar svåra

I frågor där vi anser kommunens styrande handlar fel lovar
vi att även i fortsättningen vara
en ettrig och ihärdig
oppositionsröst.
Därför behövs Kommunistiska
Partiet i fullmäktige.

Erik Anderson (K)
1:a namn på vallistan

Rösta på Kommunistiska Partiet i Gislaved – För en radikal oppositionsröst

Kommunisterna enda parti
som protesterade mot
inskränkning i strejkrätten

Mygel kring valspärr
mot småpartier
I riksdagen har man bestämt
att spärra ut mindre småpartier, ute i kommunerna
genom en tvåprocentsspärr.
För Gislaveds del betyder
det att den faktiska spärren
för att komma in i fullmäktige ökar från c:a 270 röster till
c:a 380.

Strejkrätten är hotad

Svenskt Näringsliv har fått med
sig regeringen och de stora förbundens fackliga pampar.
Arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson säger att det är
nödvändigt med inskränkning.
Det säger hon om Sverige där
antalet strejker är så få att de
får plats på ena handens fingrar.
Hon använder konflikten i
Göteborgs hamn som förevändning. Men fakta är ju att under

2017 strejkade hamnarbetarna
exakt åtta timmar.
Medan arbetsgivarna gick i
konflikt med bl.a. lockout i hela
371 timmar.
När Ylva Johansson besökte
Smålandstenar i februari var
kommunisterna på plats utanför möteslokalen med en flygbladsaktion som uppmanade
Ylva Johansson att dra tillbaka
förslaget.

Därför är det i årets kommunval extra viktigt att du
med hjärtat till vänster väljer
kommunisterna så att myglarna får ett svar och att det
finns en oppositionell röst i
fullmäktige som står fri från
kommunalråd, kommunchef
och kapitalintressen.

Det är uppenbart att riksdagspartiernas representanter i
fullmäktige vill få bort oss i
Kommunistiska Partiet från
fullmäktige. Med en en 2-procentsspärr hoppas de kunna
spärra ut oss.
Vi garanterar en röd
oppositionsröst. Rösta (K)

Claes Arlid (K)

kandidat till fullmäktige

Rösta (K) – En röd nagel i ögat på borgare och pampar

Nej till maktfullkomligheten hos
kommunens toppolitiker Rösta (K) i kommunvalet
Förra året beslutade tre partier:
moderaterna, socialdemokraterna och centern i Gislavedshus
styrelse, att under förödmjukande former driva bort AB
Gislavedshus dåvarande VD
Stanley Guldmyr, eftersom han
hade haft lite andra åsikter om
bland annat huset Malmgatan 17
i Smålandsstenar. En sakfråga
som han senare i sak fick rätt i.

Men den som var mest drivande
i denna affär var den auktoritäre kommunchefen Malin Aronsson.
Endast undertecknad som
kommunisternas representant
ställde kritiska frågor i fullmäktige kring formerna för
avskedandet.
En ersättare för socialdemokraterna avgick i protest och

(K) kräver kollektivavtalskrav
vid kommunal upphandling!
I samband med att kommunen köper tjänster och varor är det
viktigt att det finns svenska kollektivavtal hos de företag som
levererar till kommunen.
Under våren har arbetsmarknadsreportern Thomas Lundh på VN
rapporterat hur utländsk arbetskraft gick för löner betydligt under
genomsnittet i samband med ett kommunägt tillbygge i trakten. När frågan om svenska kollektivavtalskrav, i samband med
kommunal upphandling, diskuterades i Gislaveds fullmäktige var
moderaterna och Sverigedemokraterna SD helt mot, trots att det
finns kommuner som antagit sådana krav över partigränserna.
SD säger ofta att man är ”Sverigevänner” samtidigt som man
är mot att svenska kollektivavtalskrav skall gälla i kommunal
upphandling.

sade att ”detta är värre än Bjerkborn-tiden”.
Förra sommaren fick Guldmyr upprättelse som tillförordnad chef för Värnamos kommunala bostadsbolag och senare
vid årsskiftet som fast chef.
Således har Gislaveds kommun med kommunalrådet
Marie Johansson (s) i spetsen
lyckats driva bort en kompetent

VD till grannkommunen Värnamo. Värnamo kommun är bara
att gratulera.
Återigen kan det konstateras
att (K) behövs i fullmäktige
som en röst mot mygel och
maktspel.
Rösta (K) i kommunvalet

Erik Andersson

Gruppledare för (K) i fullmäktige

Det behövs en ny, röd och
uppkäftig arbetarrörelse
Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson och Sven
Wollter turnerade i landet och besökte också Gislaved.
Mötet var mycket välbesökt .

Rösta (K) i Gislaved

Rika kommuner måste ta
sitt ansvar för flyktingar

Vi i (K) anser att flyktingmottagandet skall fördelas jämnare.
Även rika kommuner och regioncentra måste ta sitt ansvar.
Undantag finns men det är i
huvudsak fattigare landsbygdskommuner som i förhållande
till sin folkmängd och ekonomi
tar emot fler flyktingar och nyanlända än vad betydligt rikare
kommuner gör.

Dessutom säger vi:
• Bort med rufflarna i flyktingbranschen.
• Förstatliga flyktingmottagandet.

För en rättvis flyktingpolitik
Rösta (K) i Gislaved

(K) säger nej till skattesänkning
Den styrande koalitionen i
kommunen mellan socialdemokraterna, moderaterna och
miljöpartiet vill sänka kommunalskatten med 14 öre till 21,99.
Det var märkligt att höra på
senaste budgetdebatt hur de lokala socialdemokraterna tog på
sig den moderata skattesänkartröjan och lika energiskt som
moderaterna propagerade för
skattesänkningens välsignelser.

Vi i Kommunistiska Partiet
menar att dessa miljoner som
dras undan den kommunala
kassan behövs inom vården
med en åldrande befolkning och
i skolan för att säkra undervisningen.
Kommunisterna röstade mot
förslaget om skattesänkning.
Vi säger nej till skattepopulism. Pengarna behövs inom
vård och skola.

Fakta
Gislaveds kommun har inte samma förutsättningar som kommuner med något rikare befolkning och kan inte tävla med
exempelvis Halmstad i skattesats.
Staten måste ta ett helhetsansvar för att utjämna
skillnaderna i skattesats mellan rika och fattiga kommuner.

Sänk kommunalrådens löner
Den 28 december intervjuade
VN om min syn på politikerlöner. Tidningen hade noterat att
Gislaveds heltidsanställda politiker hade högre löner än vad
grannkommunerna Vaggeryd
och Gnosjö har.
En vecka efter valet 2014
beslutade samtliga partier utom
kommunistiska Partiet att höja
politikerlönerna till en nivå
som är nästan lika höga som
riksdagsersättningen.

Som ett absolut minimikrav bör
lönerna återgå till det system
som var innan beslutet 2014 och
som är 5000 lägre i månaden för
de två ledande kommunalråden.
Kan Vaggeryd ha det så kan
även Gislaved.
Med löner på 62.000 kr i månaden har man ingen koppling
till hur vanligt folk har det.

Erik Anderson K)
1:a namn till fullmäktige

Fakta
Genom att alla partier i Gislaveds kommunfullmäktige (utom
Kommunistiska Partiet) godkände att politikerlönerna knyts till
vad Riksdagens arvodesnämnd beslutar om årliga höjningar.
Sedan Riksdagens arvodesnämnd skapades på 1990-talet har
politikernas arvorden chockhöjts. 1999 var arvodet för en riksdagsledamot 38 000, ungefär det dubbla av en genomsnittlig
arbetarlön. 2017 var arvodet 65 400. Riksdagens arvodesnämnd
höjer lönen återigen i oktober. Kommunistiska Partiet vill att
löneutvecklingen för politiker skall knytas till lönerörelsens
utfall istället.

(K) stoppade olagligt beslut i
Gislaveds fullmäktige
Gislaveds kommun får
inte ensidigt gynna
privata byggintressen
och missgynna allmännyttan i samband med
nybyggnationer.
Det slog förvaltningsrätten
i Jönköping fast i en dom 14
november efter att Kommunistiska Partiet överklagat ett
beslut som togs i kommunfullmäktige i oktober 2016.
Tyvärr begrep inte de andra
partiernas representanter sig
på kommunallagens bestämmelser om likabehandling
mellan kommunmedborgare.
Undertecknad förlorade med
röstsiffrorna 48-1 på yrkandet att subventioner skall
gälla inte bara privata bygga-

re utan även skattebetalarnas
eget bostadsbolag AB Gislavedshus och HSB-byggen.
Mitt överklagande vann i
förvaltningsrätten.
Det är beklagligt att jag som
vanlig arbetare tydligen vet
mer om kommunallagen än en
högavlönad kommunchef med
en månadslön på närmare 90
000, eller kommunalråd med
löner på 62 000 i månaden.

Erik Anderson K)
1:a namn till fullmäktige

Rösta (K) i kommunvalet!

Här våra fem främsta kandidater:
Fr. Vä: Claes Arlid, Kerstin Elg, Kent Heijel
Nedre raden: Curt Vang, Erik Anderson

Samhällsinformation till alla
hushåll i Gislaved

Kommunkommunikatör

– i vems intresse?

Värnamo Nyheter rapporterade
att kommunchefen Aronsson
planerade tillsätta en ny chefstjänst som ”kommunkommunikatör”.
Vi från kommunistiska partiet är skeptiska till ytterligare en
chefstjänst på kommunen.
Runt om i landet tillsätter
kommuner så kallade ”kommunikatörer” som är ålagda
att säga precis det de styrande
politikerna och kommundirektörerna beordrar dem att säga
och inget mer.

Vill politiker säga något till
väljarna kan de göra det direkt.
För det behövs ingen ”kommunkommunikatör.”
Kommunistiska Partiet yrkade avslag på budgetdebatten i
maj månad på tillsättandet av
en ny tjänst som ”kommunkommunikatör”.
Kommunalrådet Marie Johansson (s) ansåg i debatten att
man måste ha en ”kommunikatör” som berättar ”hur bra det
går i kommunen.”

(K) VALPROGRAM
I KORTHET Val 2018
• Mer pengar till vården och skolan!
– Nej till skattesänkning!
• Behåll simhallarna i Anderstorp och Gislaved!
• Bygg en ny bassäng i Smålandsstenar!
• 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Börja inom vård och omsorg där vårdtyngd
och sjukskrivningar är som störst.
• Svenska kollektivavtal skall gälla vid
upphandling!
• Sänk politikernas löner!
• Ingen ny tjänst som kommunkommunikatör på
kommunhuset!
• Nej till utförsäljning av allmännyttan
• Avgiftsbefriad och utbyggd kollektivtrafik
– för miljöns och rättvisans skull
• Stoppa miljonrullningen till stafettläkare
– Fasta anställningar, trygg vård, trygga jobb

Aronssons planerade nya kommunikatörstjänst, kostar två
tjänster i inom vården
Tillsättandet av den nya kommunikatörstjänsten är ett exempel på ökad
byråkrati och ökat avstånd mellan de
styrande och befolkningen.
Den nya tjänsten kunde istället blivit
två tjänster inom omsorgen.

6 timmars arbetsdag
med bibehållen lön
Runt om i vårt land införs det
försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Tyvärr har de styrande i vår
kommun hittills avvisat detta
och ligger därmed långt efter
denna självklara och demokratiska utveckling.
Börja inom vård och omsorg
där framförallt kvinnor arbetar. De sliter idag mycket hårt,

till låga löner och sen ”belönas”
de med skamlöst låg pension.
Detta måste få ett slut.
Under nästa mandatperiod
kommer vi i (K) att öka trycket
för detta rättvisekrav.
Tillsammans med de vårdanställda kan vi lyckas.

Rösta (K) i Gislaved

Kan andra kommuner och även
privata verksamheter införa 6
timmars arbetsdag med bibehållen lön, så kan vi göra det
även i Gislaved. Det är dags nu!

Kerstin Elg (K)

kandidat till fullmäktige

1:a maj 2018:
(K) finns hela året, inte bara under valrörelsen.
Vi vill att vanliga människor engagerar sig
för socialism och rättvisa.

Kommunistiska Partiet Gislaved

Här når du oss
kpgislaved@yahoo.se
kpgislaved
www.kpgislaved.nu
070 282 27 63

Kom och prata politik med oss!
Vi finns på Gågatan i Gislaved
varje lördag!
Även efter valet i motsats till alla
de andra partierna som bara står
där för att vinna din röst
för att sedan försvinna när valet
väl är över.

