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Tillfällig seger om Mariagården och Lugnet.
Men kräv av partierna att de redogör för fram-
tidsplaner angående äldreboendena i Hestra, 

Smålandsstenar och Broaryd innan valet! 
 

   Genom kommunens politik mot äldreboendena Mariagår-
den i Smålandsstenar och Lugnet i Broaryd riskerar man en 
splittring i kommunen mellan tätorten Gislaved och de min-
dre orterna. Även om en seger vunnits i det att man stoppat 
nedläggningarna så är i skrivande stund inte finansieringen 
klar och innan den är klar kan man inte säga att kampen är 
vunnen.     
   Ett överhängande hot mot den kommunala servicen i södra 
kommundelen riskerar att skapa en motreaktion gentemot 
viktiga satsningar i Gislaved. Man kan läsa en del inlägg 
både i VN och sociala medier att det planerade simhallsbyg-
get i Gislaved ifrågasätts eftersom de styrande satt social-
nämnden under hård press och att budgetsummor främst 
borde gå till socialnämnden för att finansiera bl.a. Mariagår-
den och Lugnets bevarande framför nybyggnation av simhall 
i Gislaved. 
   Genom den styrande alliansens politik mot den södra kom-
mundelen riskerar man få en ”bypolitisk” splittring i kommu-
nen där satsningar inne i Gislaved kommer att ifrågasättas 
från de mindre orterna. 
   Undertecknad har suttit med i kommunfullmäktige i 39 år 
och det har varit många duster där genom åren men i stort 
har den rena bypolitiken lyst med sin frånvaro. Men genom 
en oklok politik från Alliansens sida riskerar vi få en olycklig 
utveckling med bypolitiska undertoner. 
   Det är av största vikt att den underfinanisierade social-
nämnden får de resurser den behöver och att äldreboenden 
som Mariagården och Lugnet, men även Hestragården får de 
ekonomiska resurser som behövs för att finnas kvar. 
   Sker inte detta kommer vi få en olycklig utveckling där en 
nödvändig satsning som simhallen i Gislaved att konstant 
ifrågasättas från medborgare på andra 
orter. För att hålla samman kommunen 
måste det finnas en övervägd 
balans orterna emellan. 

   Erik Anderson (K) 
   Kommunfullmäktige-
   ledamot  

   Tack vare att Kommunistiska Partiet sitter i kommunfullmäktige ger det oss möjligheten att 
motionera och ställa förslag. På fullmäktiges decembermöte fick partiet igenom förslaget om 
väntsalar för kollektivresenärer på orterna Anderstorp och Hestra. 
   En annan viktig motion vi lagt handlar om kontanthantering och den personliga integriteten 
som vi lade fram på decembermötet och som i stort handlar om skydd för kvinnor. 
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Ge den underfinansierade 
socialnämnden mer resurser

   På kommunfullmäktiges oktobermöte konstaterades i 
uppföljningsrapporter ett mycket kraftigt underskott i en av 
kommunens viktigaste verksamheter, socialnämnden.  
    Trots detta lägger den nya mastodontkoalitionen bestå-
ende av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ett bud-
getförslag för 2022, (som dessutom stöddes av Sveri-
gedemokraterna vad gäller socialnämndens budget) en 
ren snålbudget gentemot den kroniskt underfinansierade 
nämnden. 
    Att socialnämndens budget är medvetet underfinansie-
rad medgav även Moderaternas nya kommunala koali-
tionspartner, Socialdemokraterna, via sitt kommunalråd 
Marie Johansson under budgetdebatten. 
   Budgetobalansen för socialnämnden är tänkt att lösas 
med nedskärningar i verksamheten i enlighet med den 
beställda konsultrapport som är en ren politisk partsinlaga 
beställd av de styrande och som kommunens skattebetala-
re får stå för.

   Kravet på överskott i kommunernas budget på 2 procent 
(för Gislaveds del på mellan 35 - 40 miljoner) är statens 
redskap att pressa ur luft som inte finns i den kommunala 
verksamheten. Detta ”tvingar” politikerna att ”lösa” bud-
getobalansen med nedskärningar i viktig verksamhet. 
   Kommunistiska Partiet anser att vi måste kraftigt reduce-
ra detta ”överskottsmål” och använda de pengar vi faktiskt 
rår över. Vi behöver en verksamhet i balans med löne- och 
arbetsvillkor som gör det möjligt för de anställda att stanna 
kvar och att nyrekrytera till viktiga verksamheter.
   Kommunistiska Partiet föreslog därför en förstärkning av 
socialnämndens budget med 20 miljoner kr över liggande 
förslag men blev tyvärr nedröstad.
   Viktigt att notera är att av de hundratals miljarder som 
”staten levererat” i pandemins spår har bara en bråkdel av 
dessa kommit kommuner och regioner till del. Stödet har 
dessutom varit temporärt, när det istället skulle ha perma-
nentats för att ge förutsättningar för kommunerna att leva 
upp till en mer värdig verksamhet.

 De styrande underfinansierar    
 budgeten och röstar emot vårt 
 förslag om att förstärka social- 
 nämndens resurser.
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Rekrytera i närområdet till kommunala chefstjänster!
   De senaste åren har ett flertal chefer av olika anledningar lämnat sina tjänster i Gislaveds kommun. Det är inte hållbart med 
chefer som kommer och går. Den kommunala verksamheten behöver stabilitet och inte slösa resurser på återkommande 
rekryteringsprocesser. Därför borde det i den nya rekryteringspolicyn för Gislaveds kommun skrivas in i policyn att om det står 
och väger mellan sökande där erfarenhet och kvalifikationer är helt lika så ska kommunen i första hand rekrytera dem som är 
bosatta i närområdet. Långa pendlingsavstånd för medarbetarna bör undvikas. 
   Det här yrkade vi i K i vår återremiss på fullmäktigemötet i december, men även här blev vi förvånande nog nedröstade av 
majoriteten. Det här handlar inte om någon ”inskränkt lokalpatriotism”, men kommer det erbjudanden om en annan anställning 
betydligt närmare hemorten så nappar man ju på det betet, som vi sa i talarstolen när vi förde fram förslaget.

Motion angående möjligheten att betala med kontanter
   Allt fler betalar sina varor och tjänster via digitala överföringar, medan kontantbetalningarnas procentandelar numera är ensiff-
riga av handelns och servicenäringarnas omsättning. Det finns givetvis en rad fördelar med kontantlöst som exempelvis mins-
kad rånrisk gentemot handlare och personal. Men myntet (om uttrycket tillåts) har en baksida där fler och fler verksamheter blir 
kontantlösa under det något finare ordet ”kontantfritt”. 
   Men rätten att vara anonym måste finnas och i debatten kring kontanternas vara eller inte vara har det framförts några tunga 
argument som varnar för en rad negativa konsekvenser ifall möjligheten att betala kontant upphör. En av farorna är den personli-
ga integriteten och rätten att vara anonym. 
   I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 15 juni i somras under rubriken ”Kvinnor drabbas när kontanterna försvinner” 
skriven av kriminologen Mia Wiklund vid Malmö universitet. 
Underrubriken lyder ”Utvecklingen mot ett samhälle utan kontanter kan få svåra konsekvenser för kvinnor som drabbas av ekono-
miskt våld.” 
   Wiklund konstaterar att ekonomiskt våld är ett rätt okänt begrepp. ”Kontrollen utövas ofta genom att personen inte får ha 
egna konton, kort, koder eller andra uppgifter som behövs för att kunna hantera och utföra betalningar. Tillvaron styrs på så sätt 
av den kontrollerande partnern /…./ För en kvinna som blir utsatt för ekonomiskt våld gäller det, liksom vid fysiskt våld, att ha 
en strategi för att överleva. / …./ Kontanter kan i detta sammanhang vara helt avgörande. Då kan hon utan digitala spår smyga 
undan egna pengar och köpa de saker hon behöver till sig eller barnen.” 
   Debattören menar att utifrån detta perspektiv så är Sveriges väg mot ett kontantlöst samhälle ytterst oroande. 
   I ett liknande debattinlägg från i februari i år framför ovan nämnda debattör ungefär samma  argumentation tillsammans med 
förre rikspolischefen Björn Eriksson. 
   Även om mycket av detta  är en riksfråga på högre nivå än Gislaveds kommuns lokala är undertecknads uppfattning att 
kommunfullmäktige bör rekommendera det kommunfinansierade näringslivsbolaget Enter att i sina dialoger och diskussioner 
med de lokala handlarna och näringsidkarna  informera om denna problematik när man helt tar bort kontanthantering. 

Erik Anderson  
Kommunistiska Partiet


