
Rädda jobben och välfärden
På ett år har arbetslösheten i Växjö kommun ökat med 77,6%. Just är nu 7,1 % av arbetskraften 
i kommunen heltidsarbetslösa. Bakom siffrorna finns 3768 kommuninnevånare som går utan 
arbete.  Varslen  och  neddragningarna  fortsätter.  Exempelvis  har  Thorsman  har  varslat  35 
personer och Coop Lager 90 personer. 

Borgarstyret i fullmäktige motarbetar aktivt åtgärder för nya jobb. Kommunen får 61 miljoner 
kronor extra för att minska krisens verkningar, att lägga till de redan 300 miljoner kommunen 
tidigare lagt på hög, men trots öronmärkning för krisbekämpning läggs pengarna nu på hög på 
samma gång som man skär ner på verksamheterna. 

Nedskärningar  på  fem miljoner  är  beslutade  för 
gymnasieskolan under nästa år.  Samtidigt  är  re-
noveringsbehovet  stort  i  flera  av  kommunens 
skolor, såsom Bergundaskolan och Lillestadskolan. 
Men  här  vill  politikerna inte  skjuta  till  pengar 
eftersom  antalet  ansökningar  om  att  få  starta 
friskolor  ökar. Fyra nya vill  man öppna nästa år 
och  politikerna  ser  det  som viktigare  att  gynna 
dessa vinstdrivande skolor än att rusta upp våra 
gemensamma. Idag betalar  kommunen drygt 80 
miljoner kronor årligen till vinstdrivande friskolor.
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Samtidigt som servicen försämras gör man allt för att konkurrensutsätta det offentliga, vilket 
många  gånger  resulterar  i  högre  kostnader  för  kommuninnevånarna.  Attendo  Cares 
övertagande av ett gruppboende i Ingelstad gav till exempel kommunen merkostnader på cirka 
330 000 kronor om året; pengar som skulle kunnat användas till att förbättra omsorgstagares 
och anställdas villkor istället för att göda vårdkapitalister. 

Även landstinget skär ned. Psykiatrin hotas med besparingar på 20 miljoner kronor, att lägga 
till  de  redan  orimliga  30  miljoner  som  det  skars  ned  med  förra  året.  Samtidigt  snålar 
landstinget inte på pensioner åt sina politikerpampar. Landstingsrådet Paul Johansson (C), som 
haft denna post i 12 år, går i pension vid 62 års ålder och får för detta 35 000 kronor i månaden 
i 14 år framöver. När politiker gynnar sig själva saknas uppenbarligen inte pengar.

Dags att lyssna på kommunisterna
  OFFENTLIGT MÖTE:

Rädda jobben och välfärden
Torsdag 19/11 kl. 18.30
 Viktoriasalen, IOGT-NTO, 

Vattentorget
Tal av Robert Mattiasson, 

Kommunistiska Partiets 
arbetsplatsutskott

Mot aktieägarnas vinstintresse samt nedskärningar och arbetslöshet sätter vi en politik 
för  arbete,  solidaritet  och  rättvisa  –  en  politik  för  det  gemensamma.  Staten  och 
kommunen måste stimulera efterfrågan genom investeringar. I Växjö måste skolan och 
omsorgen få mer pengar och man bör satsa på att bygga nya kommunala hyresrätter 
samt renovera det befintliga beståndet. I riket bör vi dela på de jobb som finns genom 
att införa sex timmars arbetsdag och A-kassan måste tillbaka till 90%. Vi har många 
idéer om vad man borde göra, därför bjuder vi in dig till  ett möte för att diskutera 
krisen; dess orsaker, verkningar samt vad man bör göra åt den. Välkommen den 19 
november till Viktoriasalen på IOGT vid Vattentorget!
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