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Nu finns chansen att rösta in 
Vänsterpartiet i Markaryds 
kommunfullmäktige! Tyvärr 
har vi inte varit represen-
terade under flera mandat-
perioder. Men det går att 
råda bot på. Markaryds kom-
mun behöver vänsterkrafter 
som kan driva rättvise-
frågor; jämställdhet mellan 
kvinnor och män, jämlikhet 
mellan grupper och individ-
er, klimat- och miljöfrågor. 
Vi ska också bevaka an-
vändningen av kommunens 
resurser, skattebetalarnas 
pengar, så de går till männis-
kors behov av vård, omsorg 
och utbildning i första hand. 

Vänsterpartiet föreslår att 
de första stegen för sex 
timmars arbetsdag med 
bibehållen lön tas under 
kommande mandatperiod. 
Låt oss starta med ett par 
utvalda arbetsplatser inom 
äldreomsorgen. Där job-
bar företrädesvis kvinnor, 

ofta på deltid för de ork-
ar inte med heltid, något 
som påverkar livsvillkoren 
som pensionen negativt in i 
evigheten. – Det blir för dyrt, 
brukar män med makt avfär-
da kortare arbetstid. – Men 
har vi råd med att medar-
betare inte orkar fram till pen-
sionen, får arbetsskador och 
har höga sjukskrivningstal? 
Nej, säger vi. Det är slöseri 
med mänskliga resurser och 
med friskare arbetsplatser 
påverkas vården och om-
sorgen positivt. Stress och 
stressrelaterade sjukdomar 
är inte bra för samhället i 
stort. Det är brist på utbil-
dad vårdpersonal i Sverige. 
Med intresseväckande och 
modigt beslut om sex tim-
mars arbetsdag på några 
arbetsplatser får Markaryd 
gott rykte och lättare att 
rekrytera. Det är vår överty-
gelse.
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Här är våra förslag för en 
bättre Markaryds kommun
Genomföra försök med sex timmars arbetsdag på utvalda
arbetsplatser inom äldreomsorgen

Markaryds kommun ska vara en bra arbetsgivare och se till 
att anställda, t.ex. lärare, har bra arbetsvillkor. Det underlät-
tar rekryteringen

Förskola/skola ska ha behöriga pedagoger

Fullmäktige ska sändas i webbTV, inte bara i radio

Alla tendenser till tystnadskultur inom kommunledningen
ska motverkas

Planeringen ska förebygga för små lokaler för förskola/skola. 

En växande kommun kräver fler platser inom utbildningen 
och inom äldreomsorgen

Vänsterpartiet Markaryds 
kandidater till kommunfullmäktige

1. Susanne Borgström 
2. Christer Persson
3. Ronnie Leander
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