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Nytt vapen, ny politisk organisation!
När fullmäktige i oktober tog beslut om ett nytt stadsvapen var det inte utan diskussion. Jag kan ibland
bli förvånad över vilka frågor som verkligen berör. Detta var uppenbarligen en sån fråga. Stadens kommunikationsenhet har under en längre tid jobbat med att ta fram en ny grafisk profil som stämmer
överens med vår vision 2022. Det arbetet är således sprungit ur den medborgardialog som skedde i
samband med framtagandet av vision 2022. Den nya grafiska profilen omfattar även en justering av vårt
stadsvapen där skäran försvinner och det raka band över skölden ersätts av ett mer vågliknande band i
vilken också kvarnhjulet är nersänkt. En något modernare variant av vårt stadsvapen.
Beslutet orsakade den längsta fullmäktigedebatten i år där vi kunde
konstatera att SD, V och MP ville
behålla det gamla vapnet och övriga partier så det modernare förslaget som det bästa. Således så antog
fullmäktige ett nytt stadsvapen. Det
fanns dock enstaka politiker på båda
sidor som avstod från att delta i beslut. Jag vet inte varför man inte vill
ta ställning i en sån här fråga, uppenbarligen, av debatten att döma,
så ansåg många att det var ett viktigt
beslut.
Jag har också sett att det skapat
diskussioner i sociala medier. Många
tycker att vi som politiker är korkade
som vill ändra på vårt stadsvapen. Jag
tror det är viktigt att vi som politiker
vågar hålla tag i det som vi tror på
och tycker är viktigt. För mig som
Kommunstyrelsens ordförande, som
har sett hela arbetet bakom den nya
grafiska profilen och det nya stadsvapnet, har det varit viktigt att förmedla det engagemang som lett fram
till den nya grafiska profilen och det
nya stadsvapnet. Redan 2014 startade arbetet med den nya grafiska
profilen. Jag ser nu ett nytt modernt
stadsvapen, som hänger ihop med en
modern framtoning som också återspeglas i den vision som fullmäktige
antog för några år sen.
Ja, som ni märker så finns det en
hel del att säga om detta, men nu byter vi spår. Men vi ska hålla fast vid
framtiden. I slutet av oktober så star-

tade dialogen mellan de politiska partierna om en ny politisk organisation
för Mölndals stad. Det är Arbetsgivar- och Organisationsutskottet som
fått uppdraget av Kommunstyrelsen
att undersöka möjligheterna till en
förbättrad politisk organisation efter
valet 2018. Det startade med en dialog där samtliga nämnd och bolagspresidier var inbjudna. Det kommer
att fortsätta med en remiss till samtliga politiska partier som under november får möjlighet att göra inspel
i frågan. Tanken är att ha ett förslag
om ny politisk organisation framme
under hösten 2017. Så alla ni medlemmar som har synpunkter, ta med
dom till planeringskonferensen som
vi har i arbetarekommunen den 12
november.
Det är mycket som händer runt
om i vår stad just nu. Ni märker att
det byggs på många ställen, allt detta
har naturligtvis varit föremål för
många och långa politiska diskus-

sioner innan beslut. Och vi fortsätter
dessa diskussioner. Jag träffar varje
vecka intressenter som vill etablera
sig i Mölndal. Med bostäder eller
med arbetsplatser. Mölndal är hett
helt enkelt. Självklart rider vi på en
högkonjunktur och på vårt fantastiska läge. Men jag vet, och hör också,
vilka positiva omdömen som vi får.
Både som politiker och bland tjänstemän. Och det kamrater, det har
inte med högkonjunktur eller läge
att göra. Det har med den politiska
majoriteten att göra och med det förhållningssätt vi har. Vi möter människor i dialog, i diskussion, med ett
framtidsfokus och är lösningsorienterade. Det är skillnad mot den
tidigare majoriteten som mest såg
svårigheter och baksidor med det
mesta. Låt oss hålla tag i detta. Jag
är övertygad om att det är ett framgångskoncept.
Jag hoppas att vi ses på planeringskonferensen den 12 maj, då får vi tid
att fortsätta arbetet med att utveckla
både partiet och staden.

Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Dags för
planeringskonferens!
Medlemmarna bjuds in till planeringskonferens
den 12 november kl. 10.00 i Folkets Hus,
Mölndal! Vi har en ”valtät” tid framför oss.
Kyrkoval, EU-val och riksdagsval.
Tanken är naturligtvis att vi inte bara satsar på att få majoritet. Målet måste vara att vi satsar på att få en ”stor” majoritet. Där vi sätter dagordning för svensk politik. Vi ska
vara det parti som uppfattas ha bäst politik vad det gäller
skola, jobb och migration. Vi ska ha ett starkt ekonomiskt
förtroende. Det är av största vikt att vårt parti/arbetarekommun präglas av öppenhet, samarbete och respekt för
varandra. Att man får komma till tals och ges möjligheter
att påverka. En god organisation är nyckeln till framgång.
Och studier ligger till grund för en god verksamhet. Det
bildar oss, sammanför oss och ger oss möjlighet till goda
samtal. Och vi kan genom studierna ta oss tillbaka till
folkrörelse och ideologi.
Vi ska satsa på att få många nya medlemmar. Men också
göra det gynnsamt för dem att engagera sig. Otroligt
mycket goda erfarenheter och kunskaper väntar på oss.
Arbetarkommunen har mängder av klokhet igenom alla de
nuvarande medlemmar som är och varit engagerade över
tid. Vi ska ta vara på varandra. Vårt parti ska vara ett parti
där människors engagemang växer. Politiken har under
kort tid förändrats kraftigt. Och här måste vi hänga med.
Utvecklingen är i gång. Arbetet med att ”framtidspartiet”
inleddes redan 2012. Målet är att utveckla Socialdemokraterna. Vi kan använda traditionella framgångskoncept.
Bara vi kan göra det relevant för samhället idag.

Solidaritetsbutiken!
LO-Fackens insamling till förmån för UNHCR. Tanken
är att AK-medlemmar tar med sig en sak/saker till AK:s
medlemsmöte, där den sedan säljs till självkostnadspris.
Därefter skickas pengarna till UNHCR.
Så till nästa medlemsmöte vore det trevligt om ni tar med
någon pryl som ni känner att ni kan avvara. Det kan vara
allt från grytlapp, bok, barnleksak el dyl.

LO- Facken/ Karin Vedlin

VIKTIG INFORMATION
till alla medlemmar!
Distriktsstyrelsen har beslutat att du som medlem ska
kunna få hjälp med ”omröstning till Partikongressen” 		
i Arbetarkommunen.
Detta kommer att ske den 10 november, samt
22 november, på Arbetarkommunens expedition
Folkets Hus, Göteborgsvägen 19, Mölndal.
Vid båda tillfällena gäller det kl. 18.00–19.00 .
Vid frågor ring: 0763-22 00 98

På planeringsdagen den 12 november kommer vi ha
diskussioner och workshops med olika teman. Organisation, politik och kommunikation. Hur kan vi organisera
vår lokala verksamhet och politik? Hur kan vi organisera
oss i det nya distriktet? Och hur kan distriktet stå bäst till
förfogande för oss? Motsvarar vi medlemmarnas förväntningar? Studier, studiebesök, utåtriktade aktiviteter mm
Du är viktig!
Dina åsikter är viktiga! Och du är välkommen till
planeringsdagen den 12 november kl 10.00 i Folkets
Hus Mölndal.

Pernilla Övermark

Ordförande

OBS! Nominera
kamrater eller dig själv
Samtliga punkter nedan, skall vara Arbetarekommunens
styrelse tillhanda senast 27 november 2016.

• Nomineringsstopp till Distriktsstyrelsen (nya DS.)
• Motionsstopp till Distriktskongressen (2017)
• Förslag på nominerade ombud till Distriktskongressen 2017 och höstmöte 2017. (samma lista)
• Nomineringsstopp till Kyrkovalet 2017. (ej lokala
listor)

En budget är på väg!
Nu har vi tagit budgeten nästan ända fram till
Kommunfullmäktige. Vi har haft den i budgetberedningen och i Kommunstyrelsen. Det vi jobbar
med nu är detaljbudgeten för 2017 samt den ekonomiska planen för 2018 –2019. I våras så tog vi
beslut om dom ekonomiska ramarna för 2017 och
det är nu vi gör detaljbudgeten för dessa ramar.
I det förslag som vi nu lämnat till fullmäktige så håller vi
fast vid ramarna trots att vi ser en ekonomisk försämring
för planåren 2018 och 2019. Vi tycker det är viktigt att de
förutsättningar vi gav nämnderna i våras ligger fast. Men det
är klart att med de satsningar vi nu gjort så kommer en tid
när det gäller att hålla i och hålla ut. Det innebär att resultat
för det sista av planåren i dagsläget är väldigt tunt. Vi ser
dock att vi under ett antal år haft goda resultat vilket gör att
vi kan ligga lite lägre något enstaka år. Det är dock inget vi
kan göra i längden utan vi måste redan under nästa år jobba
med att förbättra resultaten för de kommande planåren. Vi
har i vårt budgetförslag räknat med en del av den byggbonus
som staten utlovat som motprestation till att kommuner
bygger bostäder. Det kan göra att resultatet förbättras något
ytterligare för 2017.

När det gäller budgetens investeringsdel så är det inga
stora förändringar. Det som är viktigt, och som vi gärna
framhåller, är att vi ser ut att kunna ha den nya idrottshallen
i Lindome färdigställd under 2018. Vi ser däremot att
investeringsvolymerna riskerar att öka under kommande år,
inte minst med tanke på att vi står inför byggandet av en ny
simhall. Det är möjligt att vi kan hitta en annan lösning, än
en ren investeringslösning från stadens sida, men det är för
tidigt att säga ännu.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att vi låter lagt kort
ligga för 2017, vi ser ett försämrat resultat för planåren 2018
och 2019. Stora investeringsbehov närmar sig i rask takt.
Några av dom i en sån takt att det inte är otroligt att dom
kan landa i valrörelsen som valfrågor.
Men där är vi inte ännu! Jag återkommer med en utförligare
text om budgeten i nästa Kommunkontakt och på hemsidan
när den är antagen i fullmäktige.

Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande

Socialdemokraterna på Sociala medier Socialmediepolicy
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Vi förbehåller oss rätten att ta bort rasistiska och
andra stötande kommentarer. Vår externa sociala
mediepolicy är officiell och uppdateras löpande.
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– vara öppna och ha en positiv attityd
– vara transparenta och tillgängliga
– använda bilder och filmer för att illustrera
våra budskap
– undvika ironi och sarkasm
– inte medverka till spekulationer
– inte sprida vidare information som är uttalat
intern.

Tomas Angervik, Mediaansvarig
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Mölndals Arbetarekommun
Medlemsmöte

Måndag 5 december kl 18.30
Viran, Folkets Hus, Mölndal

Veteranernas S-grupp

(Obs! Fler tider i ”Möteskalender”)
Torsdag 17 november kl 10.30
Folkets Hus, Mölndal vån 3.
Vi diskuterar dagsaktuella frågor. Kaffe serveras.
Ta gärna med en kompis. Välkomna!

S-kvinnor (Mabel) Mölndal
Medlemsmöte

Onsdag 7 december kl 19.00
Folkets Hus Mölndal exp.
Denna kväll sätter vi ihop en arbetsgrupp för utåtriktat
verksamhet Kvinnodagen den 8 mars 2017.

Lindome S-förening
Medlemsmöte

(Obs! Fler tider i ”Möteskalender”)
Onsdag 30 november kl 19.00 (styrelsen kl 18.15)
Lokal: Dotegården 41
Styrelsen hälsar alla välkomna!

Möteskalender 2016 & 2017

✂

12/11 Planeringsdag kl 10.00
Folkets Hus, Mölndal
17/11 S-veteranerna, medlemsmöte kl 10.30
Folkets Hus, Mölndal
30/11 Lindome S-förening, medlemsmöte kl 19.00
Dotegården 41, Lindome
5/12 Arbetarekommunen, medlemsmöte kl 18.30
Folkets Hus Mölndal
7/12 S-kvinnor, medlemsmöte kl 19.00
Folkets Hus Mölndal
15/12 S-veteranerna, medlemsmöte kl 10.30
Folkets Hus Mölndal
18/12 Lindome S-förening, Grötmöte. kl 17.00
Lindome
18/1 Lindome S-förening, medlemsmöte kl. 19.00
Dotegården 41, Lindome

