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En nagel i ögat 
på högerkrafterna
Det är nu 32 år sedan Kommunistiska Partiet
kom in i fullmäktige efter att ha arbetat hårt
några år innan med möten, medlemsvärvning-
ar och flygbladsutdelningar. Vi står på Gågatan
i Gislaved varje lördag och pratar med folk
även mellan valen. Under dessa år har vi varit
en nagel i ögat på högerkrafterna i kommunen
som inget hellre önskar än att slippa oss i full-
mäktige. Men så länge som vi har förtroende
från radikala arbetare och andra med hjärtat
till vänster kommer vi enträget att kämpa och

markera mot alla former av högerpolitik. 
Kommunistiska Partiet har i kommunalvalen

de senaste årtiondena blivit det naturliga valet
för vänstersinnade i kommunen. Därför önskar
vi förnyat förtroende av er i kommunalvalet,
för att garantera en fortsatt röd röst i kommun-
fullmäktige. Kommunistiska Partiet behövs i
fullmäktige! 

Så vilka frågor har vi drivit och kommer att
driva?  I detta valblad får du information om vår
politik i ett antal frågor som rör vanligt folk. 

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

GISLAVED

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 
helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 
någon annan kandidat än de som står nedan.

0471 06534
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Till hushållen i Gislaveds kommun



För fungerande vård och     

dEn sTyRandE koaliTionEn mellan borgarna
och Miljöpartiet tvingades på budgetmötet
i november att dra tillbaka en halvering av
kommunens trygghets- och nattpatruller
som tidigare föreslagits. 

De tvingades dessutom att riva upp ned-
läggningen av äldreboendet Östergården i
Anderstorp. Till saken hör att det var en
enig socialnämnd som hade lagt nedlägg-
ningsförslagen vilket innebar att även So-
cialdemokraterna hade underkastat sig de
budgetramar som den styrande alliansen
med Miljöpartiet hade satt upp. 

Personal från nattpatrullerna hade kon-
taktat fullmäktigeledamoten Curt Vang
och bett Kommunisterna att agera vilket
gjordes genom en skarpt skriven interpel-
lation till moderata kommunalrådet Niclas
Palmgren. 

Men innan själva budgetdebatten drog

igång meddelande den styrande alliansen
mellan borgarna och Miljöpartiet att man
hade ändrat sig och dragit tillbaka försla-
gen om nedläggning av äldreboendet Ös-
tergården och halvering av personal i
kommunens trygghets- och nattpatruller.  

Vi kommunister anser att det är allmän-
hetens, kommunalarnas och pensionärsor-
ganisationernas förtjänst att detta stoppa-
des. Kommunistiska Partiet företrädde ak-
tivt deras åsikter i fullmäktige. 
H Vi är mot en politik som försämrar
tryggheten för äldre och funktionshindra-
de. För de berörda kommunalarna i trygg-
hets- och nattpatrullerna samt i pensio-
närsorganisationerna gäller det att hålla
garden uppe efter valet då frågan på nytt
kommer upp under nästa år.  
H Håll dessutom garden uppe inför avise-
rade nedskärningar på Gislow Dagcenter!

vi HaR TidiGaRE i vÅRa flygblad tagit upp hur
förre ägaren på företaget Familjeläkarna
med tre mottagningar i Gislaveds kom-
mun, fört ut miljoner kronor till ett bolag
utomlands som inte går att spåra. Allt be-
talat med våra skattepengar som en följd
av det så kallade vårdval som införts i lan-
det. 

Men det är inte det enda vårdföretag här
i trakten som rör sig i en gråzon. 

I början av året kunde Värnamo Nyhe-
ter rapportera om Lundagården i Breda-
ryd, som även har Gislaveds kommun som

kund. Sedan några år äger riskkapitalföre-
taget HG Capital Lundagården.  Genom
ett antal andra bolag är man registrerad i
skatteparadiset Luxemburg där man
knappt behöver betala skatt, även detta
helt lagligt enligt gällande regler. 

Tycker du att vårdföretag skall använda
våra skattepengar för avancerad skattepla-
nering? 

Det tycker inte vi. 
H Vi anser att vård och omsorg skall fi-
nansieras, ägas och drivas gemensamt, via
offentlig sektor, med full insyn! 

i samband mEd KomHem-reformen, där
kommunen tog över landstingets del av
hemsjukvården, gjordes en skatteväxling
mellan landsting och kommun varvid
pengarna för hemsjukvård överfördes till
kommunerna. 

Men den lokala alliansen, inkluderan-
de dess lokala stödparti Miljöpartiet,
tyckte på fullmäktiges möte den 24 okto-
ber förra året att detta är något man kan
pungslå vårdtagarna på ytterligare en
gång. 

Alltså, först skatteväxling där överfö-
randet en gång betalats av landstingets
pengar och som lök på laxen ett uttagande
av vårdavgifter när den numera lokalt diri-

gerade hemsjukvården brukas av de lång-
tidssjuka.

Det inte så länge sedan man här i landet
släppte ekonomiska brottslingar, då bor-
garklassen efter ett EU-beslut tyckte att
skattebrottslingar inte kunde ”dubbelbe-
straffas” om dessa efter upptäckt tvingats
betala in en straffavgift som en följd av sin
skattebrottslighet.

För det fina folket gäller en lagstiftning,
men för fattiga och sjuka är det helt legalt
att ta ut dubbla avgifter – så ser bor-
garklassens etik ut.  

Vi kräver: 
H Upphäv beslutet om taxor och avgifter i
hemsjukvården! 

RÖsTa pÅ kommunisTiska paRTiET • www.kpGislavEd.nu

Skatteplanering hör
inte hemma i vården 

Inga avgifter 
i hemsjukvården!

Nu vann motståndet 
– se upp efter valet!

Nej till höjd 
pensionsålder!
REGERinGEns uTREdaRE vill höja åldersgrän-
sen för garantipension (pensionsåldern)
från nuvarande 65 till 66 år. 

Att höja pensionsåldern i en tid då vi har
hög ungdomsarbetslöshet och en allmän
arbetslöshet på åtta procent är cyniskt. 

Men den största skandalen är ändå att
den unisona propån om höjd pensionsålder
bygger på falska premisser och obarmhär-
tigt slår mot arbetarklassen. Premissen sä-
ger att pensionsåldern med matematisk ex-
akthet är knuten till medellivslängden; ef-
tersom vi lever längre måste vi jobba
länge. Punkt slut. 

Det är falsk matematik. Produktivitets-
utvecklingen gör att den så kallade pen-
sionsbördan minskar, trots att antalet pen-
sionärer blir fler. De som arbetar klarar
med råge att försörja fler pensionärer. 

Hela idén med borgarnas och sossarnas
pensionsframstötar är att arbetare som
grupp skall få en ännu mindre del av pen-
sionskakan. För det är så systemet funge-
rar. Den som tvingas gå i förtid för att
kroppen eller själen inte klarar mer, som
de flesta arbetare, får hålla tillgodo med en

lägre pension. Medan den som kan sitta av
ett år eller två extra kommer hyggligt un-
dan pensionssänkningspolitiken. Det är en
dubbel klassorättvisa. Eftersom medel-
livslängden i arbetarklassen är lägre än i
över- och medelklass. Lite tillspetsat kan
man säga att arbetare får betala för att det
finare folket lever längre. 
H Nej till höjd pensionsålder!
H Ge ungdomar och arbetslösa jobb istäl-
let! 

visste du att …
…pensionskostnaderna har minskat
från 8,6 till 7,5 procent av bruttona-
tionalprodukten (BNP) mellan 1995
och 2011, trots att antalet ålderspen-
sionärer under samma period ökat
med 283320 personer.  

Utklipp ur Värnamo Nyheter 23 januari 2014. Artikeln beskriver hur skattepengar går
till Lundagården, som ägs av riskkapitalister som placerar vinsterna i skatteparadis.

HäRmEd REsERvERaR vi oss på det skarpaste mot fullmäktiges beslut den 24 oktober 2013
att införa taxor och avgifter inom hemsjukvården.

När landstinget hade ansvar för hemsjukvården uttogs inga avgifter. I samband med
den så kallade KomHem-reformen kom det till en skatteväxling mellan landsting och
kommun där Gislaveds kommun budget-tekniskt kompenserades med råge för sitt över-
tagande av hemsjukvården. Dessa summor ligger i budgetpost som ekonomisk kompen-
sation för att kommunen skall kunna fortsätta med ett avgiftsfritt system, men som nu
kommer att användas till andra ändamål, varav några ytterst tvivelaktiga.

Att ändå införa taxor och avgifter trots ovan nämnda kompensation är närmast att be-
trakta som stöld av ekonomiska medel från gamla och sjuka, varav en del lever med
mycket begränsade ekonomiska resurser. I andra sammanhang hålls kommunerna i yt-
terst strama tyglar genom att delen riktade statsbidrag ökar på bekostnad av delen all-
männa bidrag. Genom beslutet om avgifter i hemsjukvården har det skapats ett farligt
prejudikat inför framtiden. Vi tar å det kraftigaste avstånd mot beslutet.

ERIK ANDERSON
för Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp i Gislaved

Reservation i fullmäktige mot avgifter



      en bra hemtjänst

undER mandaTpERiodEn väckte
Kommunistiska Partiet en
motion mot bakgrund av att
majoriteten, dvs borgarna
och Miljöpartiet, röstade för

att införa LOV. Det innebär att privata fö-
retag nu kan ta över hemtjänsten. 

Vi är emot denna utveckling. Vi vill ha
en kommunal, väl fungerande hemtjänst
med ambitionen att ge de anställda en god
lön och rätt till heltid samt en känsla av att
hinna med vård-
tagarna. Det är i
detta läge vi tyck-
er det är dags att
ställa följande
krav på upphand-
lingen för att sä-
kerställa att kom-
munala pengar
inte ”skummas
av” och hamnar i
privata fickor på
orättmätiga grunder. Vi vill därför att det i
upphandlingsreglerna skall skrivas in att:

• en redovisning skall göras av hur före-
tagets vinst används

• en redovisning av att kollektivavtal
följs samt att det finns meddelarfrihet och
försäkringsskydd för de anställda

• att företagets bakgrund skall värderas
inför eventuellt uppdrag 

Vi ville att vår motion skulle bifallas.
Men, bland mycket annat, hävdade man i
svaret på motionen, att det inte går att stäl-
la krav på att företag skall betala lön enligt
kollektivavtal. Detta känns anmärk-
ningsvärt när man i TCO:s och SSR:s tids-
skrifter kan läsa följande: ”Genom projek-
tet Vita jobb ska Malmö stad ställa sociala
krav i samband med upphandlingar. Det
innebär bland annat att företag som anlitas
av kommunen ska tillämpa kollektivavtal
och inte använda svart arbetskraft. Företa-
gen ska också ta emot långtidsarbetslösa
och lova att inte föra ut pengar till skatte-
paradis. De styrande socialdemokraterna
ser många fördelar med modellen…”

Frågan blir naturligtvis: Varför kan man
i Malmö besluta om att kollektivavtal
skall gälla vid upphandlingar medan det är
helt omöjligt i Gislaved? Nyligen kunde
vi läsa om hur Ängelholm ”rear ut vikarier
för 100 kronor. Ängelholm kan de när-
maste åren få vikarierande förskollärare
för 100 kr i timmen.” Det var ett beman-
ningsföretag som på detta iögonfallande
sätt eftersträvade lönedumpning. Maximal
vinst, lurendrejeri och lönedumpning är
tre signum för privatiseringsivrarna.

För ett tag sedan kunde man i Dagens
Samhälle läsa att ”Umeå vill veta hur
vinster används. Inför en ny upphandling
av LOV-företag passade socialnämnden
på att lägga till ett krav om vinstredovis-
ning. Sedan tidigare ställs krav på medde-
larfrihet och kollektivavtal och motsva-
rande försäkringsskydd för de anställda.”

Detta går tydligen alldeles utmärkt i
Umeå, men i Gislaved är det omöjligt.
Visst är det märkligt.
H Vi säger nej till privatisering i vården!
H Vi vill att kommunen skall kräva att kol-
lektivavtal skall finnas på de företag som
levererar varor och tjänster till Gislaveds
kommun!  

CURT VANG
kommunfullmäktigeledamot, Kommunistiska Partiet

”Människovärde eller 
marknadsvärde” var temat för

Kommunistiska Partiets 
kampanj för en bättre vård 

– mot privatiseringarna.

”

Avskaffa
LOV!



i ETT uppmäRksammaT debattinlägg i Svenska
Dagbladet dömer professorer och ledamöter
vid Kungl. Vetenskapsakademien ut den ny-
liberala skolpolitiken jäms med fotknölar-
na. De konstaterar att det ”fria skolvalet” in-
te har lett till några positiva resultat för ele-
vernas studieresultat. Tvärtom har det lett
till ”ökad segregation och minskad likvär-
dighet i skolsystemet”. 

De enda som tjänat på den nuvarande
skolpolitiken är de stora och av riskkapita-
lister ägda skolkoncernerna som kan om-
vandla skattepengar till vinster i skattepara-
dis. 

Den nyliberala skolpolitik som både soci-
aldemokratiska och borgerliga regeringar
drivit igenom är extrem även med interna-
tionella mått mätt. 

”Med undantag av ett system som intro-
ducerades i Chile under general Pinochets
styre, finns inget annat allmänt finansierat
skolväsende som tillåter att skolor drivs av
privatägda vinstdrivande bolag”, skriver
dessa ledamöter vid Kungl. Vetenskapsaka-
demien i sin svidande kritik av den nylibe-
rala skolpolitiken. 

Förstörelsearbetet mot den svenska sko-

lan har pågått länge. Det började med Soci-
aldemokraternas kommunalisering av sko-
lan vilket lade grunden för friskolerefor-
men. 

En begynnande marknadsanpassning och
segregering av skolan skedde under tolv so-
cialdemokratiska regeringsår. Efter höger-
alliansens valseger 2006 har den negativa
utvecklingen förvärrats ytterligare – med
nya steg mot en sorteringsskola som skapar
segregation och orättvisor. 

Det är hög tid för en annan skolpolitik.
I stället för en nyliberal sorteringskola

krävs en demokratisk enhetsskola – en sko-
la med lika förutsättningar för alla barn.

Etablerandet av friskolor där ägarna tar ut
så mycket pengar som möjligt för att sedan
gå i konkurs är många. Och vilka är det som
får reda upp i röran? Jo, kommunerna!   
H Ryck upp det nyliberala experimentet
med rötterna! 
H Riv upp friskolereformen och återinför en
statlig enhetsskola, lika för alla barn och
med lika rätt till en allsidig utbildning! 
H Nej till friskoleeländet! 
H Vi kräver kommunal vetorätt mot 
etablerandet av friskolor! 

Ja till en statlig och jämlik enhetsskola! 
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För en bra skola – skrota fr

Ett exempel från Gislaved
undER sEnasTE mandaTpERiodEn ville friskolan Karl-Oskar etablera sig i Gislaved och fick av
Skolverket tillstånd för 475 elever, vilket med automatik skulle ha lett till nedläggning av
minst en kommunal skola i Gislaveds tätort. Samtidigt som vd:n värvade elever till sin
skola vädjade han till elever och föräldrar att stå kvar i kön till den kommunala skolan, vil-
ket satte kommunens skolplanering i ett besvärligt läge.  

Men privatägda Karl-Oskarskolan kunde inte lösa lokalfrågan då de inte ville äga vare
sig skollokaler eller fastigheter som man skulle ha verksamhet i, därför lade man ner sina
planer i Gislaved. Svaret på frågan varför friskoleföretaget inte ville äga några byggnader
var enkel; det skulle bli svårare att dra från orten när galoscherna inte passar och profiterna
inte är tillräckligt stora. Det var så Prolympiaskolan i Värnamo gjorde när elevunderlaget
inte blev tillräckligt stort. 

För att inte tala om den röra som John Bauerskolans konkurs ställde till med för  kom-
muner i länet som fick gå in och återigen röja upp i rötan – allt medan de tidigare ägarna
gjort miljonvinster. 
H Kommunal vetorätt mot etablerandet av friskolor!        

Friskolesystemet och det fria skolvalet måste avskaffas för att en skola där alla elever ges samma möjligheter ska kunna bli verklighet.



En RappoRT fRÅn skolvERkET ger oss från
Kommunistiska Partiet rätt i vår kritik av
högerutvecklingen och segregeringen inom
svensk skola sedan 1990-talet – en utveck-
ling som kommer att påskyndas genom re-
geringens reaktionära åtgärder i riktning
mot att återinföra det gamla parallellskole-
systemet. Ett orättfärdigt system som suc-
cessivt avvecklades under efterkrigstiden
och som såg sina sista dagar 1972 då en-
hetsskolan fick genomslag i Sverige. 

I en rapport skriver Skolverket: ”Skol-
verket identifierar en viss förskjutning i det
svenska skolsystemet i riktning mot segre-
gering”. 

Rapporten skriver att svensk och interna-
tionell forskning visar att betydelsen av so-
cioekonomisk bakgrund är betydligt starka-
re på skolnivå än på individnivå. Ju mer ho-
mogen elevsammansättningen är desto star-
kare blir effekten av social bakgrund. 

”Forskningen har identifierat faktorer
som uppstår på skolnivå och klassrumsnivå
i form av kamrateffekter och lärarförvänt-
ningar som har starka samband med elever-
nas resultat. 

Det finns även forskning som tyder på

kamrateffekter och lärarförväntningar för-
stärker varandra och så kallas sammasätt-
ningseffekter uppstår.” 

Alltså, genom en sammanhållen skola
gynnas resurssvaga elever genom re-
sursstarka elevers närvaro i klasserna.  Ett
positivt förhållande som tas bort när segre-
gering ökar och när elitklasser införs. 

Genom borgarnas sorteringsskola kom-
mer den utveckling som Skolverkets rap-
port kritiserar att accentueras. 

Varför ska en framtida ingenjör läsa tre
gånger så mycket svenska som en framtida
elektriker eller undersköterska? I ett delta-
gande samhälle måste skolan garantera alla
de grundläggande kunskaper som behövs
för att delta på lika villkor i samhället. Des-
sa förutsättningar raseras i och med högerns
gymnasiereform. Då kan vi inte tala om en
likvärdig skola längre. Genom att försämra
möjligheterna till val i framtida livet genom
att slussa in elever på program som inte ger
högskolebehörighet kan vi knappast tala om
en likvärdig skola.

Högern tar strid mot folkbildning och ar-
betarklassens rätt till kunskap. Låt oss be-
kämpa en sådan utveckling.    

i dEbaTTEn om Centerns fram-
tidsprogram för två år sedan
kom en viktig fråga i
skymundan som handlar om

hur Sveriges gemensamma skatteresurser
skall fördelas. 

Mycket av Centerns programgrupps
förslag kom från dess ungdomsförbund
CUF som redan för drygt sex år sedan
drog upp linjerna. På sin blogg från den 15
maj 2006 skriver Annie Lööf att man skall
”ta bort det kommunala skatteutjämnings-
systemet och införa lokala skattebaser.”

Dessa tankegångar vidareförs i pro-
gramkommissionens förslag där det står:
”Därför behöver både skattebaser och
lagstiftning regionaliseras eller kommuna-
liseras.”

Samma tankegångar finns bland Stor-
stockholms moderater och handelskam-
maren i samma stad.  

Ett förslag som i praktiken innebär att
det kommunala skatteutjämningssystemet
skrotas, vilket skulle påverka Gislaveds
kommuns ekonomi i en mycket negativ
riktning. 

Sverige har ett kommunalt skatteutjäm-
ningssystem för att råda bot på de värsta
obalanserna mellan rika och fattiga kom-
muner. Skatteutjämningssystemets regel-
verk är omfattande och går inte att förkla-
ra i en handvändning, men låt oss ge ett
exempel. Kommuner som Gislaved och
Gnosjö och hundratals andra kommuner
tappar befolkning – unga flyttar efter stu-
dier till storstadsregioner inklusive Stor-
stockholm.

Under barnens uppväxt har kommuner
ute i landet stått för förskola, grundskola
och gymnasium. Men när den färdigutbil-
dade eleven drar till Stockholm och börjar
tjäna pengar och betala skatt är det inte va-
re sig Gislaved eller Gnosjö som får del av

dessa skattepengar. Istället är det en kom-
mun i stockholmsområdet som plockar
russinen ur kakan, medan kommuner ute i
landet står där med en sned befolknings-
struktur med relativt många äldre och få
yrkesverksamma.

Därför finns ett återförande av skatte-
medel från Storstockholms rika kommu-
ner samt statliga bidrag för att råda bot på
dessa obalanser, och det är därför skat-
teutjämningssystemet finns. Hade inte
detta skatteutjämningssystem funnits så
hade kommunalskatten i Gislaved varit 5
kronor högre!   

Detta system kompenserar dock inte
landsortskommunerna fullt ut och regerin-
gens åtgärd häromåret att tillföra ett antal
mycket rika kommuner i stockholmsom-
rådet en miljard kronor som en del i en
uppgörelse kring nytt regelverk är beklag-
ligt. Denna miljard hade kunnat användas
ute i landet till de kommunala kärnverk-
samheterna istället.

Men med olika högerkrafters krav att
skrota skatteutjämningssystemet och infö-
ra federala skattebaser syftar man till att
bryta ned ett nationellt sammanhållet
system, ett skattefederalt system som hög-
ermänniskor förespråkar, där Storstock-
holms kommuner skulle bestämma utan
statlig inblandning, skulle innebära att en
landsortskommun som Gislaved skulle gå
miste om en kvarts miljard kronor på års-
basis, allt medan de rika kommunerna i
Stockholm plockar russinen ur kakan. 

Vi säger: 
H Skydda det kommunala skatteutjäm-
ningssystemet! 
H Förstärk systemet och kompensera
landsbygdskommunerna full ut!  

ERIK ANDERSON
kommunstyrelseledamot, Kommunistiska Partiet

     riskolesystemet

”
Fördela skatten
rättvist över Sverige

Högern raserar skolan

Erik Anderson talar på 1 maj.



För ett livfullt centrum och  

undER sEnaRE ÅR har orolig-
heter pågått av och till i stor-
städernas förorter. 

Ungdomar har satt bilar i
brand, attackerat polis och brandmän med
stenar samt tänt eld på bilar och olika loka-
ler.  De områden som drabbats förenas i att
det sociala utanförskapet är stort, arbets-
lösheten är hög och nedskärningarna
många. 

Det är en situation som förklarar men
inte försvarar huligandåd. 

Som fältarbetare inom socialen i 22 år
kan jag konstatera att lilla Gislaveds kom-
mun i grunden har många sådana
storstadsproblem, fast i miniatyr. Många
ungdomar har hamnat utanför skydds-
systemen och hänvisas till 2980 kronor i
månaden i aktivitetsstöd och jag känner att
många ungdomar behandlas illa av sam-
hället. Man bollar runt med många ungdo-
mar utan att ge dem vettiga alternativ.
Klassklyftorna ökar i samhället som ett re-
sultat av den politik som förts sedan 1990-
talets början av både borgare och socialde-
mokrater.    

Av reportagen från kravallerna framgår
det att de berörda områdena tidigare har
drabbats av stängda ungdomsgårdar. 

Vi anser att fritidsgårdar skall ligga där
folk bor så att de kan vara tillgängliga ock-
så för de yngre ungdomarna. Vi anser ock-
så att fritidsverksamhet inte skall ses som
en förlängning av skoldagen utan som en
egen verksamhet, därför bör fritidsgårdar-
na överföras från barn- och utbildnings-
nämnden till fritidsnämnden. 

Som svar på de senaste årens ungdoms-
oro så måste alla progressiva samlas kring

krav på offentliga arbeten åt arbetslösa
ungdomar, bortbyggande av trångboddhet
där sådan finns och ge ungdomsverksam-
het ordentliga resurser.   

KARI SOININEN
fältarbetare sedan 22 år

dE sEnasTE ÅREn HaR en och samma privat-
person lagt bud på Gislavedshus i syfte att
köpa upp hela det kommunala bostadsbo-
laget. 

Men kommunens styrande har klokt
nog avvisat dessa förslag då personen i
fråga varit så oseriös att även den öppna
högern avvisat dessa inviter. 

Nu diskuteras det istället huruvida
Gislavedshus borde avbolagiseras för att
istället övergå till kommunal förvaltnings-
organisation. En inriktning som Kommu-
nistiska Partiet stödjer. 

Genom EU:s regelverk hindras kommu-
nerna att hjälpa kommunalt ägda aktiebo-
lag, då det enligt EU:s regelverk utgör en
konkurrenshämmande åtgärd gentemot
privata hyreshusägare.  

Därför hindras i praktiken Gislaveds
kommun av EU:s regelverk att föra någon
vettig bostadspolitik. Som exempelvis att
hjälpa till på traven i att bygga servicelä-
genheter för äldre.

Genom EU-byråkratins regler hindras
de facto kommunerna att driva en egen
bostadspolitik, då alla initiativ i den rikt-

ningen stämplas som ”illojal konkurrens”.
Detta  trots att alla vet att allmännyttan of-
tast har större kostnader genom större
omflyttning och att det ställs krav från det
så kallade näringslivet att allmännyttan
skall hålla ett antal tomma lägenheter till-
gängliga för näringslivets rekryteringsbe-
hov. Tomma lägenheter som belastar bud-
geten. Det är krav som de privata hy-
reshusbolagen slipper undan. 

Genom att avbolagisera Gislavedshus
och föra över det kommunägda bostadsbe-
ståndet direkt till kommunen kan man
undvika EU:s regelverk kring kommunalt
ägda bostadsbolag och kommunen kan
åter föra en egen bostadspolitik, om än in-
om vissa ramar. Som exempelvis att hjälpa
till på traven med servicelägenheter utan
att EU:s regelverk lägger sin våta hand
över dessa planer. 
H Vi säger ja till tankegångarna att 
överföra det kommunala bostadsbolaget
till en kommunal förvaltning!
H Kommunerna måste tillåtas föra en
egen bostadspolitik!
H Nej till EU:s nyliberala regelverk!     
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TEkniska nämndEn, mEd borgare och social-
demokrater, tog under nästan kuppartade
former ett beslut om att tillåta biltrafik
över det som måste betecknas som Gisla-
veds centralaste punkt, nämligen ytan och
området och korsningen vid Klocksta-
peln.  

Ärendet är nu överklagat och ligger i
skrivande stund hos länsstyrelsen i Jönkö-
ping för prövning. Men oavsett hur läns-
rätten bedömer frågan hur ärendet togs
upp i tekniska nämnden ur juridisk syn-
punkt så är det fel politik att tillåta biltrafik
över det som i praktiken är den centralaste

punkten i Gislaved.  Människor och invå-
narna behöver det offentliga rummet och
en igenkännbar centralpunkt i Gislaved tä-
tort. 

Skall man arbeta för ett levande
centrum i området kring klockstapeln så är
biltrafik genom området ingen lösning.
Hjälp i stället till att få exempelvis fram
fler barnfamiljer till området, anlägg nå-
gon typ av lekplats för barn på lämplig yta
i området istället!   
H Vi säger nej till biltrafik genom området
vid Klockstapeln!
H Slå vakt om det offentliga rummet! 

Stoppa biltrafiken
vid Klockstapeln!

Sälj inte ut 
Gislavedshus!

”

Ge ungdomar 
verkliga alternativ

Kommunistiska Partiet säger nej till att tillåta biltrafik vid Klockstapeln.

Kari Soininen



     bra arbetsvillkor

Gemensamt uttalande mellan Lettlands
Socialistiska Parti och Kommunistiska
Partiet, Sverige: 
Lettlands Socialistiska Parti och Kommu-
nistiska Partiet, Sverige, fördömer och be-
kämpar gemensamt alla försök att skapa
splittring och oenighet bland svenska och
baltiska arbetare i Sverige. Vi kräver att
svenska kollektivavtal ska utgöra grunden
för löner i Sverige, oavsett vilket land ar-
betarna kommer ifrån.

Laval/Vaxholmsdomen (C-341/05) från

EU-domstolen i Luxemburg hotar kollek-
tivavtalen.

Vi arbetarpartier i Lettland och Sverige,
kräver svenskt kollektivavtal för allt arbe-
te utfört på svenskt territorium.

• Nej till lönedumpning!
• Arbetare i alla länder – förena er!

Sergej Christolubov,  
Lettlands Socialistiska Parti

Erik Anderson, 
Kommunistiska Partiet, Sverige

klasskillnadERna växER med rekordfart i
Sverige. Det behövs förändringar i dagens
Sverige, där 1 procent av befolkningen
äger 40 procent av förmögenheterna, sam-
tidigt som välfärden trasas sönder för de
grupper som redan har det allra sämst! Låt
oss se hur det är i Gislaved.

Vi har fått en samhällsatmosfär som ac-
cepterar att människor far illa. Forskning
visar att 532000 människor kastats ut i ar-
betslöshet och sjukdom. Av dessa hamnar
mängder av människor i mycket svåra
ekonomiska situationer som utförsäkrade.
I dag är mer än var tredje arbetslös och
sjuk per definition fattig.

I kommunerna har det i brist på sats-
ningar på dessa grupper vuxit upp stora ar-
betsmarknadsorganisationer som exem-
pelvis i Gislaved. Där har man en verk-
samhet med olika former av uppdrags- och
legoverksamhet för runt 100 personer.
Dessa arbetar heltid och har i de allra fles-
ta fall Fas 3-ersättningar, aktivitetsstöd för
personer upp till 24 år samt vanligt aktivi-
tetsstöd för övriga åldersgrupper. Detta in-
nebär att dessa människor arbetar heltid,
åtta timmar varje dag, för en månadslön på
3000 kr upp till runt 6000 kr. Detta kan
rimligtvis inte vara ett humant sätt att be-
handla människor på.

dET äR illa noG att facken för-
svagat Las och turordnings-
reglerna genom sin feghet
och anpassningspolitik, men

den öppna borgerlighetens attacker mot
arbetarklassen är rent skamlig och upprö-
rande.   Centerns Annie Lööf från Värna-
mo vill pressa tillbaka de fackliga rättighe-
terna årtionden bakåt. Drastiskt sänkta
ungdomslöner, förslag om att skrota Las
(lagen om anställningsskydd) och om att
inskränka fackliga rättigheter har varit
några av förslagen från centerhåll.  Cen-

terns allianspartner Folkpartiet är inte bätt-
re, FP skrek om inskränkningar i strejkrät-
ten så fort det förbereddes för sympa-
tistrejker för tågarbetarna på Öresundstå-
gen/Veolia.  Högerkrafterna inom allians-
partierna blir arrogantare och aggressiva-
re. Medan sossarna är för flata. 

En röst på Kommunistiska Partiet är en
politisk protest mot den antifackliga offen-
siv som kommer från borgerligheten. 

KERSTIN ELG
fabriksarbeterska och kandidat till fullmäktige    

”

undER sToRT jubEl antog alla
andra partier den så kallade
LIS-planen som innebär en
uppluckring av strandskyd-

det. Klokt nog avfärdade länsstyrelsen de
värsta avarterna där man menade att ett an-
tal sjöar i Gislaveds närhet inte är att be-
trakta som landsortssjöar utan istället är att
betrakta som tätortsnära sjöar som inte har
med landsbygd att göra.

Det är uppenbart att det finns ekono-
miska intressen i att försöka sälja tomter
nära vattnet, i synnerhet vid just tätortsnä-
ra sjöar. Samtidigt säger man i policydo-
kument att hela kommunens yta skall be-
traktas som ”Staden Gislaved” varvid man
rycker undan sin egen retorik kring så kal-
lad landsbygdsutveckling i nära sjölägen.  

Kommunisterna vill slå vakt om det ge-
nerella strandskyddet, som förbjuder upp-
förande av byggnader närmare än 100 me-

ter från strandlinjen. 
Med det finns ytterligare en aspekt, som

de ekonomiska intressenterna kring säljan-
det av sjönära tomter inte pratar så högt
om. Det är uppenbart att mänskligheten
går in i en period av extremare vädertyper,
åt båda hållen, dels värmeböljor men även
häftigare regn. Ökade regnmängder med-
för en större variation i vattenstånd. Det är
därför olämpligt och ekonomiskt oförsvar-
bart att bygga nära stränderna med på sikt
översvämmade källare och förstörda hus
som följd.   

Meteorologen Lennart Wern från SMHI
säger i Skånska Dagbladet: ”Man bör nog-
grant tänka igenom var man placerar sitt
hus. Det skall inte ligga för nära vatten-
drag, sjöar eller hav och bör heller inte lig-
ga lågt så att vatten riskerar rinna in.”  

Jorden kommer givetvis inte gå under
om sju dagar, men all forskning tyder på

extremare väder på sikt. De politiker som
under stort jubel, fattar kortsiktiga beslut
som uppmuntrar till bebyggelse nära vat-
ten riskerar att bära ett tungt ansvar i fram-
tiden. Kortsiktigt pengabegär om att sälja
tomter vid nära sjölägen får inte gå före ett
långsiktigt tänkande. 

Dagens strandmiljö är en resurs, som är
ett resultat av 1975 års strandskyddslag.
Det är kortsiktigt att förstöra denna resurs
för att som oftast välbärgade människor
skall få tillgång till nära sjölägen . 
H Vi kräver att alla beslut kring 
upphävandet av generella strandskyddet
skall upp till kommunens högsta beslutan-
de organ, Kommunfullmäktige, för beslut
och godkännande! 
H Försvara det generella strandskyddet!  

KENT HEIJEL

kandidat till fullmäktige    

Avskaffa Fas 3 
– erbjud riktiga jobb

Stärk arbetsrätten!

”
Försvara strandskyddet!

nej till lönedumpning!

Byggnads protesterar för att svenska kollektivavtal ska gälla.

Kent Heijel

Kerstin Elg



kontakta 
kommunistiska partiet
Saknar du valsedlar eller vill du
veta mer om vår politik? 
Ring oss på tel 0371-13697.

i samband mEd inTERnaTionElla kvinnodagen
den 8 mars i år knivskars deltagare i en fe-
ministisk demonstration i Malmö. Förö-
varna tillhörande nazistiska Svenskarnas
Parti hade dessförinnan varit och slagits på
den nuvarande EU-stödda regeringssidan i
Ukraina.

Kommunistiska Partiet i Gislaved sam-
lade några dagar efter knivattacken till en
manifestation där det nazistiska knivvåldet
mot den feministiska demonstrationen för-
dömdes.    

Talare var Curt Vang och Erik Ander-
son.

I modern svensk tid har närmare 20 per-

soner dödats av nazistiskt våld i vårt land,
sade Erik Anderson och tog upp en rad ex-
empel som mordet på fackföreningsman-
nen Björn Söderberg, morden på poliserna
i Malexander och det brutala mordet på Jo-
hn Hron samt morden på svarta och hbtq-
personer.

Ändå säger Säpo i ett uttalande den 8
mars att nazisternas resor till Ukraina inte
utgör något hot. Samma kväll, på interna-
tionella kvinnodagen, anfaller ett gäng na-
zister, nyss hemkomna från Ukraina, en
grupp feminister i Malmö.

Media tonar ner de ideologiska inslagen
i attacken och vägrar se sambandet mellan

Svobodas framgångar i Ukraina och hur
det stärker de svenska nazisternas självför-
troende och kampvilja.

Mordförsöket i Malmö måste fördömas.
Nazistiskt knivvåld får aldrig accepteras.

Därför är det glädjande att tusentals
människor samlats runtom i landet för att
visa sin avsky mot nazismen. Sedan över-
fallet i Kärrtorp har vi äntligen börjat se
större folkliga protester mot rasismen i
Sverige. 

Vi i Kommunistiska Partiet välkomnar
breda folkliga protester, det är så och en-
dast så rasisterna kan marginaliseras och
tryckas tillbaka.
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Fördöm det nazistiska våldet!

Betala inte EU-propagandan!

För ett solidariskt Sverige

www.proletaren.se

vaRfÖR skall kommunEn betala för resor till
Bryssel när de enskilda partierna kan göra
det? 

Under innevarande mandatperiod beslu-
tades att anslå 178112 kronor för studiere-
sa till Bryssel. Undertecknad röstade som
ensam ledamot i kommunstyrelsen mot
beslutet och förlorade med röstsiffrorna
13-1. Tidigare under mandatperioden hade
ytterligare anslagits 105000 för så kallad
EU-utbildning. Även det beslutet reserve-
rade jag mig emot.

Undertecknad hyser en allmän misstro
mot förment neutrala experter på EU. Des-
sa”experter” är ofta en del av det EU-eta-
blissemang som de för skattebetalarnas
pengar ”objektivt” skall informera lokala
politiker och tjänstemän i Gislaved om.

Hela upplägget kring kommunstyrel-
sens resa till Bryssel stank av tjänsteman-

nastyre i en allmänt underdånig inställning
gentemot EU-byråkratin och de olika lob-
byorganisationerna. 

I besöksprogrammet som allanspartier-
na, Socialdemokraterna och Miljöpartiet
antog i skön förening, med undertecknad
som enda opponent, stod att man träffade
svenska lobbyister.

Men varför träffade man då inte de anti-
lobbyister i Bryssel som med små ekono-
miska medel försöker bekämpa lobbyis-
men. Finns inte dessa föreningar och orga-
nisationer i de andra partiernas glassiga
värd nere i Bryssel? 

Man skall givetvis följa med vad som
händer i Bryssel, undertecknad besöker
staden varje år och träffar även partier som
sitter i EU-parlamentet. Dock inte på någ-
ra kommunala skattebetalares pengar.
Dessutom har medlemmar i mitt parti till-

sammans med andra EU-motståndare be-
sökt Bryssel och genom arrangören, Fol-
krörelsen Nej till EU, besökt kontor och
representanter både från Nej och Ja-sida. 

Min uppfattning är att det är upp till de
enskilda partierna att resa till Bryssel,
dock inte för några direkta kommunala
skattepengar. Gislaveds kommun betalar
ut en bit över 800000 i kommunalt par-
tistöd. Dessutom får de andra partierna bå-
de statsstöd och landstingsstöd, så man har
ekonomiska resurser att för egen del betala
resor till Bryssel. Undertecknad avstod
som enda ledamot i kommunstyrelsen och
följde inte med på någon kommunalt di-
rektfinansierad resa till Bryssel. 

ERIK ANDERSON
Kommunstyrelseledamot

H Tidningen Proletären ger dig varje
vecka nyheter och analys ur ett arbe-
tar- och vänsterperspetiv. Billigare att
prenumerera nu!

ROLETÄREN Organ för Kommunistiska Partiet Grundad 1970
Nr 24 12-18 juni 2014
20 kronor

Proletärer i alla länder, förena er!

Röda röster 
i kommunvalet

SID 18

Att bli av med Reinfeldt 
vore en mental befrielse

LEDAREN”

Mot bemanning
på byggkongress
– PÅ BYGGENA SER VI HUR DET skapas ett un-derproletariat med sämre villkor än osstillsvidareanställda, säger Ulf Nilsson,plåtslagare och kommunist som ingår iRegion Västs delegation till Byggnadskongress. Där kommer han bland annatatt driva frågan om förbud mot beman-ningsföretag.

SID 8-9

”Inga rasister 
på skolorna”

ELEVER DEMONSTRERAR UTANFÖR riksdagenmot att nazistiska partier tillåts besökaskolor. Nätverket Inga nazister på våraskolor tänker fortsätta sin kamp mot ra-sism och för alla människors lika vär-de.

SID 10

Fi väljer S 
i EU-parlamentet
EN OTIPPAD VÄLJARVÅG BAR IN Feministisktinitiativ i EU-parlamentet och straffadeModeraterna och Folkpartiet. Väl därväljer Fi att sätta sig i den socialdemo-kratiska gruppen som har ett tätt sa-marbete med de konservativa där Moch Fp ingår.

LEDARSIDAN

STREJKVILJAN HAR STÄRKTS BLAND TÅGARBETARNA på Veo-lia sedan arbetsköparna i Almega haft fräckhetenatt kräva nya försämringar för de anställda. Redan till midsommar kan strejken utvidgas tillatt bli än mer verkningsfull sedan Seko varslat om

total strejk vid pendeltågen i Stockholm och Krö-satågen i Småland. Första LO-förbund att sympa-tivarsla är Elektrikerna.

SID 6 OCH LEDARSIDAN

INFÖR TUSENTALS SALVADORANER OCH GÄSTER FRÅN 100 ländersvor Salvador Sánchez Cerén presidenteden. Därmedhar El Salvador för första gången en president som ti-digare var kommendant för den marxistiska FMLN-gerillan.

Kommunistiska Partiets Patrik Paulov, som var enav de inbjudna gästerna, rapporterar från ett land därkampen mot fattigdomen står i centrum.

SID 12-15

Tågstrejken
trappas upp

När gerillan vann makten

Kommunistiska Partiet i Gislaved håller torgmöte för att protestera mot nazisternas attack mot deltagare i en feministisk demonstration i Malmö.


