Rösta på
Kommunistiska
Partiet i kommunvalet
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En verksamhet i balans

och på sociala medier ifrågasätts den nya simhallen
eftersom folk på mindre orter känner sig åsidosatta.

Under mandatperioden har Allianspartierna
tillsammans med Westbopartiet drivit igenom en
skattesänkning som drar undan 8 miljoner årligen
från kommunekonomin.

Kommunalråden och politikernas ageranden leder till
destruktiva bypolitiska motsättningar kommundelar
emellan – en mycket olycklig utveckling.

Kommunistiska Partiet röstade nej till denna
skattesänkning - den är ren skattepopulism!
Pengarna behövs för att kommunen ska kunna
genomföra sina åtaganden och ge invånarna den
vård och skola som de behöver.
Samtidigt som skatterna sänkts har stora partier
under mandatperioden ifrågasatt olika
äldreboenden. Det är hög tid för dessa partier att
nu, innan valet, deklarerar vilka planer man har för
kommunens äldreboenden!
Försöken att avveckla social service i kommunens
småorter får som motreaktion att viktiga
investeringar inne i tätorten ifrågasätts. I insändare

Den magra budget för socialnämnden som antogs av
Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna i november leder till
ekonomisk press och krav på nedskärningar.
Välfärden måste få de resurser den behöver. Mycket
av verksamheten är lagstadgad och kan inte sparas
på. Från de politiker som försvarar nedskärningarna
heter det att ”ekonomin måste vara i balans” – men
även verksamheten måste vara i balans.
Inga nedskärningar – ge socialnämnd och skolan
de resurser som behövs!
Stoppa bypolitiken – pengar finns till både äldreomsorg och simhall!

Inga fler utförsäljningar till
oseriösa företag

Anställ chefer från
närområdet

2016 sålde kommunen ut bostäder på
Krokusvägen, Månsgatan och Allégatan i
Anderstorp till privata bostadsbolaget Akka.
“Det känns jättebra” sa det då styrande
kommunalrådet Marie Johansson (S). Redan
då varnade Kommunistiska Partiet för en
försäljning, och vi var det enda parti som
reserverade sig mot beslutet - just eftersom
det inte fanns några garantier kring skötsel
och renovering av området. Nu har vi facit.

De senaste åren har ett flertal chefer 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. För att råda bot på
detta har Kommunistiska Partiet föreslagit att
det i rekryteringspolicyn för Gislaveds kommun
borde skrivas in att mellan sökande där
erfarenhet och kvalifikationer är lika så ska
den som är bosatt i närområdet har förtur.
Långa pendlingsavstånd för medarbetarna bör
undvikas.

Hyresgäster som hyr av bostadsbolaget Akka
i Anderstorp är missnöjda med service och
underhåll och har under valperioden i media
vittnat om att det var bättre på den tid då
bostäderna ägdes av kommunägda
AB Gislavedshus.
För Kommunistiska Partiet är det självklart att
det felaktiga beslut som fattades 2016 måste
återkallas. Därför vill vi att bostadsområdet i
Anderstorp som då såldes återförs till
kommunala Gislavedshus AB.
Vi kräver att misskötta bostadsbestånd
återförs till kommunen!
Inga fler tveksamma utförsäljningar
av allmännyttan!

Detta ödmjuka förslag blev förvånande nog
nedröstat av majoriteten i fullmäktige i
december 2021. Det här handlar inte om någon
”inskränkt lokalpatriotism”, utan ett konkret
förslag som kan lösa problemet.
Att medarbetare som har långt att pendla slutar
när det kommer kommer 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.
Långsiktighet och stabilitet i kommunens
verksamheter!
När det väger lika mellan kompetens ska
kommunen i första hand rekrytera chefer i
närområdet!

Efter sex år antog fullmäktige Kommunistiska
Partiets motion om krav på kollektivavtal i
samband med kommunal upphandling. Motionen
vann med röstsiffrorna 26-22 på fullmäktiges
januarimöte. Tyvärr försöker Allianspartierna
urvattna motionen så striden är inte
vunnen än.
En röst på Kommunistiska Partiet är ett
stöd för ordning och reda på
arbetsmarknaden.
Kerstin Elg
Träarbetare och kandidat till kommunfullmäktige

Stopp för mygel
och höga arvoden
En vecka efter valet 2014 beslutade alla andra
partier i Kommunfullmäktige att höja sina egna
arvoden. Nu har Gislaveds kommunalråd nästan
lika hög ersättning som riksdagsledamöter. Beslutet
innebar ökade kostnader för Gislaveds
skattebetalare på en miljon om året.
Kommunistiska Partiet var det enda parti som
röstade emot höjningen. Idag har Gislaveds ledande
politiker arvoden på över 60.000 kronor per månad.
Med sådana ersättningar saknar de koppling till hur
vanliga lönearbetare har det.
Ett första steg är att återgå till det system som gällde
fram till 2014 - då var ersättningarna kopplade till
utfallet i avtalsrörelsen.
Förutom att höja sin egna löner har ledande
kommunalråd använt den kommunala kassan för att
åka på bjudresor till Almedalen, Bryssel och andra
platser. Vill kommunens politiker resa till Gotland
eller ned till kontinenten får de gärna göra så - men
det ska inte bekostas av skattebetalarna.

Bra och rättvis integration
Kommunistiska Partiet anser att
flyktingmottagandet ska fördelas jämnare i landet.
Idag är det i huvudsak fattiga landsbygdskommuner
som, i förhållande till sin folkmängd och ekonomi,
tar emot flest flyktingar och nyanlända. Även rika
kommuner måste ta sitt ansvar.
Det handlar också om att de som kommer hit ska
kunna integreras. Många utlandsfödda arbetar i den
kommunala omsorgen. Vi har så stor personalbrist i
omsorgen att vi aldrig skulle klara av bemanningen
utan invandring. Av och till kan det bli språkförbistringar
mellan brukare och personal. Det måste åtgärdas.
Att kunna språket är nödvändigt för att integreras i
samhället. Kommunistiska Partiet har tidigare tagit upp
att Gislaved ska ge språkutbildning till
utlandsfödda anställda som arbetar i den
kommunala omsorgen. Den satsningen måste fortsätta!
Förstatliga flyktingmottagandet – för en rättvis
flyktingpolitik!
Utvidgad utbildning i svenska för anställda i kommunen!

Betald praktik på
yrkesprogrammen
Praktikanter får i nuläget inget betalt för det
arbete som utförs på praktikplatser, och arbetsgivarna kan därmed utnyttja praktikanter som
tacksam, gratis arbetskraft.
Inför betald praktik på yrkesprogrammen.
Gislaveds tre kommunalråd i Almedalen - på
skattebetalarnas bekostnad .

Kommunistiska Partiet är också mycket skeptiska
mot den kommunikationschefstjänst som kommunen
annonserat ut. Det är ett ofog som sprider sig att
kommunikatörer ska ersätta politikernas roll i
dialogen med invånarna. Kommunal information är
viktigt, men det ska inte användas för att låta
Gislaveds välarvoderade politiker sitta i skyddat bo.
Sänk kommunalrådens arvoden och ersättningar!
Stopp för nya bjudresor till Almedalen och
Bryssel - slösa inte med skattebetalarnas pengar!
Ersätt inte politiker med kommunikatörer!

Kostnadsfri
körkortsutbildning
För många unga är körkort en nödvändighet,
antingen för att kunna ta sig till jobb, skola, familj och
vänner eller som ett krav för att kunna söka vissa
jobb. Det kostar dock mycket att ta körkort och den
kostnaden slår olika hårt för olika familjer. Vi anser
att ungas möjlighet att ta körkort inte borde vara en
klassfråga, därför vill vi göra körkortsutbildning till en
frivillig, kostnadsfri del av gymnasieutbildningen.
Inför kostnadsfri körkortsutbildning på gymnasiet.

Eleverna har fått olika förutsättningar
beroende på var man bor i landet. I
lärarförbundets årliga ranking över ”bästa
skolkommun” har Gislaved
rasat och ligger sämre till än alla
grannkommuner. Därför har
kommunisterna röstat för att skjuta
ytterligare till 10 miljoner kronor till skolan.
Fingal Andersson Edvardsson
Student och kandidat till kommunfullmäktige

Med de mycket oroande
klimatförändringar som sker idag med
ökade översvämningar och skyfall är
det av största vikt att kommunen ser
över det ålderstigna dagvattennätet.
Med förtätningar av bebyggelsen,
asfalterade ytor och skövlingar av
gröna ytor mm är det av största vikt att
gamla dagvattennät åtgärdas innan ny
bebyggelse byggs.
Kent Heijel
F.d verktygsmakare och kandidat till kommunfullmäktige

Av och till kommer nedläggningshot
mot järnvägen mellan Värnamo och
Halmstad. Mycket hänger på njugghet
från region Halland. Läggs persontrafiken ner kommer sannolikt även
godstrafiken att försvinna.
Smålandsstenars metallindustrier tar
emot stora mängder stålämnen varje
dag. Istället för att dessa tunga
transporter går på lastbil borde de
överföras till järnväg.
Sture Lagerbratt
Boende i Reftele och kandidat till kommunfullmäktige

Kontanter behövs!
Kommunen ska både bygga
och äga sin simhall!
Angående den nya simhallen i Gislaved anser
Kommunistiska Partiet att man skall bygga först och
riva sedan. Behålls inte den gamla simhallen under
byggtiden riskerar kommunen att stå utan simhall
i flera år. Invånarna kommer få mindre service men
inte minst skulle ett sådant beslut påverka
simkunskapen negativt för barn och ungdomar.
Vi anser också att kommunen ska äga både sin
simhall och alla andra byggnader där man bedriver
kontinuerlig verksamhet. I debatten har Medborgarpartiets förstanamn Ruth Johannesson öppnat för att
privata intressen skulle äga den nybyggda simhallen.
Det anser vi vara helt fel eftersom kommunen i så fall
skulle binda upp sig på dyra hyreskontrakt till privata
intressenter. I längden är det alltid billigare för
kommunen att själva äga.
Tomas Werngren, vd för kommunens kreditmarknadsbolag Kommuninvest, konstaterade redan
2020 i Kommuninvests egen tidning Dialog: - “När
det gäller kommuner som säljer sina samhällsfastigheter och sedan skriver in sig som hyresgäster
för att man inte vill låna pengar, har jag än så länge
inte sett ett enda fall som har varit till fördel för
kommunen och dess invånare”. Kommunistiska
Partiet kan bara hålla med.
Bygg en ny simhall innan den gamla rivs!
Kommunen ska själva äga de fastigheter man har
verksamhet i - inte hyra i onödan!

Möjligheten att betala med kontanter måste finnas
kvar. Det handlar om tillgänglighet och trygghet. Vi
motionerar i kommunfullmäktige om att kommunens
näringslivsbolag ska informera lokala affärs- och
serviceverksamheter om problematiken med att helt
ta bort kontanthantering.
Att ta bort all kontanthantering från butiker,
restauranger och resecentrum skapar problem för
redan utsatta grupper. Flera av de personer som jag
träffar på socialtjänsten begränsas på olika sätt i det
kontantlösa samhället.
Det begränsar rörelseutrymme för kvinnor som
utsätts för våld i nära relationer. Att ha tillgång till
kontanter när ens ekonomiska transaktioner
kontrolleras av en förtryckande partner kan vara en
livsviktig strategi för att ta sig igenom och lyckas ta
sig ur relationen.
Det begränsar personer med funktionsnedsättningar till att leva ett självständigt liv. Jag
anser inte att det är värdigt att en i övrigt självständig
person ska behöva en god man bara för att hen har
svårt med kortköp eller att hantera digitala pengar.
Det begränsar äldre till att vara delaktiga i
samhällslivet. Det är inte värdigt att en äldre person
ska behöva hemtjänst till att handla bara för att hen
inte är trygg med kortbetalningar.
Det är viktigt att frågan drivs politiskt i kommunen
och att lokal handel och kollektivtrafik
uppmanas till att ta emot kontanter.
Emilia Haraldsson
Socionom och medlem i Kommunistiska Partiet Gislaved

Viktigt med en
röd motröst i
kommunfullmäktige
När dåvarande sökanden till ny kommundirektör
Malin Aronsson skulle anställas 2015 kom
frågan upp i kommunfullmäktige. Det rådde
allmän jubelstämning i kommunfullmäktiges
sessionssal inför beslutet som i förhand antogs
vara enhälligt.
Men undertecknad var tveksam då jag läst
handlingarna där den sökande skröt om hur
hon lagt ned kommunala verksamheter i Borås.
Med all respekt för den sökande som person
ville jag ändå ha en ny rekryteringsomgång
men blev i det närmaste idiotförklarad av
kommunalråd och gruppledare från andra
partier. Under irritation i salen från de andra,
yrkade jag på en ny rekryteringsomgång och
krävde votering. Förlorade dock med
röstsiffrorna 47-1 och en nedlagd. Alla facken
var emot anställningen men vad hjälpte det när
nästan hela fullmäktige var för.
Resten är historia där omdebatterade resor både
utomlands och till Almedalsveckan på Gotland
med mera gjordes för våra
skattepengar. Dessutom fick minst två chefer,
Mats Spånberg och Stanley Guldmyr gå, den
senare under ovärdiga former. I detta agerande
spelade även det socialdemokratiska
kommunalrådet Marie Johansson en roll som då
regerade med moderaterna. Likadant har det
varit i andra frågor där vi varit ensamma mot
övriga fullmäktige som vi skriver om här i bladet.
Om Kommunistiska Partiet inte finns i salen,
vem skall då opponera sig när liknande fall
dyker upp? Därför är det viktigt att du hjälper
till den 11 september så det fortsatt finns en röd
motröst i fullmäktige!
Erik Anderson
Tidningsbud och fullmäktigeledamot för
Kommunistiska Partiet

Kommentarer:
Ja till bårhus i kommunen
Pensionärsorganisationerna i kommunen kräver
att region och kommun ser till att det planeras
för ett bårhus i Gislaved. Som det är nu
transporteras avlidna fram och tillbaka mellan
Gislaved och Värnamo.
Kommunistiska Partiet stödjer
pensionärsorganisationernas krav och tog i
våras initiativ till ett möte mellan alla partier
utanför styrande Alliansen för att komma fram
till en lösning, som tyvärr inte besvarades av
socialdemokratiska kommunalrådet Marie
Johansson.

Vänta med att bygga ut
kommunhuset!
Använd istället gamla Johan Orreskolan i första
hand för kontor. I detaljplanen kring kommunhuset och Stationsallen finns reserverad mark
för utbyggnad av kommunhuset.
Kommunistiska Partiet ser hellre att man i första
hand använder gamla Johan Orreskolan för
kontor och administration.

Stöd Gislaveds
röda röst!
Förr räckte det med cirka 1,6 procent för att komma in i Gislaveds fullmäktige. Men riksdagen har sedan en
tid tillbaka bestämt att försöka spärra ut mindre, ofta oppositionella, partier ute i kommunerna genom en
två-procentspärr.
För Gislaveds del betyder det att den faktiska spärren för att komma in i fullmäktige ökade från cirka 270 till
380 röster.
Därför är det i årets kommunval extra viktigt att du med hjärtat till vänster röstar på kommunisterna så att
det finns en oppositionell röst i fullmäktige som står fri från kommunalråd, kommundirektör och kapitalintressen.
Om inte Kommunistiska Partiet finns i salen, vem ska då opponera sig när de andra partierna ofta håller varandra
om ryggen. Därför är det viktigt att du hjälper till den 11 september så det fortsatt finns en röd röst i fullmäktige!
RÖSTA PÅ KOMMUNISTISKA PARTIET!

Ta kontakt med oss!
gislaved@kommunisterna.org
070- 28 22 763 (ring om du saknar valsedel eller vill prata politik)
http://kpgislaved.nu

Kommunistiska Partiet

GISLAVED

