
Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Nu har Majoritet Mölndal i kommunfullmäktige beslutat att 
Mölndal stad ska ansöka om att bli diplomerade som Fairtrade 
City. Diplomeringen riktas till kommuner som engagerar sig för 
rättvis handel och etisk konsumtion.

För att kunna ansöka behövs en 
tydlig och mätbar politisk mål-
sättning för stadens konsumtion 
av rättvist handlade produkter. 
Staden behöver också utse en 
samordnare och göra en invente-
ring av hotell, restauranger, caféer 
och liknande som säljer Fairtrade-
märkta produkter. För flera pro-
dukter ställer stadens organisa-
tion redan idag krav på Fairtrade 
eller liknande. Det rör sig bland 
annat om arbetskläder, livsmedel, 
snittblommor och kaffe. 

När ärendet behandlades på kom-
munstyrelsen var det tydligt att 
den samlade oppositionen, Al-
liansen och SD, var helt ointres-
serade av frågan. Istället ville man 
verka för en rättvis handel genom 
befintliga strukturer. Hur detta 
skulle gå till var det ingen som 
berättade utan man nöjde sig med 
att yrka avslag.

När Mölndal diplomeras kan vi 
glädjande konstatera att vi är i 
gott sällskap. Tillsammans med 
städer som London, Bryssel, San 
Francisco, New Koforidua, Ku-
mamoto, Wellington, Helsing-
fors, Köpenhamn och Oslo gör vi 
skillnad för odlare och anställda 
i länder med utbredd fattigdom 
genom att välja Fairtrade och rätt-
vis handel.

Vidare så har vi beslutat att vi 
årligen ska delta i Earth Hour. 
Earth Hour är även det en ma-
nifestation för en bättre miljö. I 
realiteten innebär det att vi upp-
manar våra medborgare att släcka 
ner alla ljuskällor under en tim-
ma lördagen den 25 marsmellan 
klockan 20.30 och 21.30. Visst är 
det fantastiskt att världens länder 
har enats om att hejda den glo-
bala uppvärmningen? 

Men det räcker inte med ord, nu 
krävs handling! Och det är här du 
är viktig. Var med och bli inspi-
rerad till klimatsmartare vanor, 
hjälp till att ställa om Sverige till 
förnybar energi och lär dig mer 
om varför maten du äter och pry-
larna du köper påverkar utsatta 
människor och miljöer långt bort. 
Det handlar om att göra det både 
i det lilla och i det stora. Men man 
måste alltid börja med sig själv.

Och som om inte detta var nog, 
vilket det förmodligen aldrig kan 

Fairtrade City och lite till... bli när vi kämpar för miljön, så 
har vi snart vår hållbarhetsvecka 
i Mölndal. Den 22-29 april fylls 
hela veckan med aktiviteter och 
föreläsningar etc. Både i Stadshu-
set och i Folkets Hus kommer vi 
att vara aktiva. Fram för allt kom-
mer vi Socialdemokrater att fin-
nas i Folkets Hus på måndagen 
för att berätta om hur vi jobbar 
för en bättre miljö. Hela Majori-
tet Mölndal kommer att finnas på 
plats i Stadshushallen under ons-
dagen. Det ska bli roligt att se om 
oppositionen är lika negativa till 
detta som man varit till Fairtrade 
City och Earth Hour?

Jag är glad för att vi kan föra upp 
dessa frågor på dagordningen, 
även om det handlar om begrän-
sade åtgärder i Mölndal. Men det 
som är viktigt är att visa på att 
alla kan vara med och bidra. Det 
är helt nödvändigt för att kunna 
rädda vår miljö.

Jag hoppas att ni alla känner av 
att våren är i antågande, för oss 
politiker innebär det budget och 
verksamhetsdiskussioner. Det är 
inte så illa det!

Vi ses i verksamheten
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I september i år är det kyrko-
val. Då skall vi Socialdemo-
krater gå till val till kyrkofull-
mäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet i Svenska kyrkan.  

Men kyrkovalet utgör också star-
ten på valrörelsen inför det All-
männa valet 2018 då regerings-
makten står på spel. Kyrkovalet är 
alltså dubbelt viktigt både för att 
öka partiets inflytande i Svenska 
kyrkan och som träning inför va-
let 2018. Här i Lindome behöver 
vi Dig som Socialdemokrat i kyr-
kovalet både som röstande och 
som nominerad på Fullmäktige-
listan. Vi behöver bli fler att anta 
utmaningen att ställa upp som 
nomineringsgrupp i det kom-
mande valet som går av stapeln 
den 17 september 2017! 

”Jag är inte religiös”, kanske Du 
tänker, även om Du är medlem i 
kyrkan. Ett uttryck för den svens-
ka folkkyrkan är just att den är 
öppen för alla, oavsett hur långt 
man har kommit på trons väg. 

Att vara undrande eller tvivlande 
inför olika kristna frågeställningar 
är alltså inget hinder för att värna 
helheten och andra delar av det 
som Svenska kyrkan står för, ex-
empelvis den diakonala verksam-
heten, kyrkans sociala insatser 
eller att värna det kulturarv som 
finns i de kyrkliga byggnaderna 
eller alla de kulturarrangemang 
som sker i vårt land. Inte många 
tänker på att just Svenska kyrkan 
är den största arrangören av kul-
turprogram i Sverige. 

Att vara förtroendevald i Svenska 
kyrkan är ett uppdrag som också 
ger möjligheter att påverka sam-
hällutvecklingen om man så vill. 
Ta inte minst de senaste årens 
flyktingar som kommit till vårt 
land där Svenska kyrkan här i 
Mölndals stad ställt upp för allas 
lika värde och varit en viktig sam-
verkanspart med kommunen.  

De politiska skillnaderna inom 
kyrkan är i vissa frågor märkbara. 
Allt ifrån att man från vissa håll 

Solidaritets-
butiken!
LO-Facken har startat en in-
samling till förmån för UNH-
CR. Tanken är att AK-medlem-
mar tar med sig en sak/saker till 
AK:s medlemsmöte, där den 
sedan säljs till självkostnads-
pris. AK:s kassör skickar sedan 
pengarna till UNHCR.

Så till nästa medlemsmöte vore 
det trevligt om ni tar med nå-
gon pryl som ni känner att ni 
kan avvara. Det kan vara allt 
från grytlapp, bok eller barn-
leksak.

LO-facken Mölndal styrelse 
genom Jonny Blomgren

Bli Kyrkopolitiker du med! söker arbeta för en elitistisk kyrka 
där den gudstjänstfirande försam-
lingen ser sig som den viktigaste 
gruppen.  Vi Socialdemokrater 
arbetar ju istället för en öppen 
folkkyrka där alla medlemmar 
och ickemedlemmar inkluderas 
i församlingens uppdrag att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning, 
diakoni och mission. 

Det finns krafter i vårt samhälle 
som vill förvandla kyrkan från 
folkkyrka till elitkyrka och där-
med stänga ute flertalet som inte 
tycker som dom, vilket i sin tur 
kan sluta med att de allmänna 
valen inom kyrkan försvinner? 
Därför är vår önskan till dig som 
Socialdemokrat, ställ Dig till för-
fogande som kandidat i de kyrkli-
ga valen!  Förhoppningsvis blir vi 
en grupp här i Lindome som kan 
göra skillnad och bli en god kraft 
att räkna med i Lindome försam-
lings fortsatta verksamhet under 
de kommande fyra åren!

Välkommen att vara med i det  
arbetet! 

Stig-Ove Dahlgren (S) 
Kyrkopolitiker

Socialdemokraterna på Sociala medier
Här finns vi:

Hemsida  
http://www.socialdemokraterna.se/molndal

Facebook 
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.molndal/

Twitter
https://twitter.com/smolndal1

Periscope 
Vi heter @smolndal1 på Periscope

Youtube 
https://www.youtube.com/user/SapMolndal
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Periscope: Vi heter @smolndal1 på Periscope 
 Youtube: https://www.youtube.com/user/SapMolndal 

Socialmediepolicy 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort rasistiska och andra stötande kommentarer. 
Vi försöker i dessa medier: 
– 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. 
Vår externa sociala mediepolicy är officiell och uppdateras löpande. 

Revidering av programförklaringen

Solidaritetsbutiken!
LO-Facken har startat en 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 sjävkostnadspris. AK:s kassör skickar sedan 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 eller barnleksak.

LO-facken Mölndals styrelse genom Karin Vedlin

Tomas Angervik, Mediaansvarig

Nu är det dags att revidera vår 
programförklaring. Vi är nu 
mitt i mandatperioden och vår 
programförklaring har gällt lite 
över ett år. Nu ska den revideras.

 Det är ett arbete som kommer att 
ledas av det som kallas fem-grup-
pen som består av kommunalrå-
den, samt representanter från V och 
KD. Revideringsarbetet kommer 

att förankras i ordförandegruppen, 
fullmäktigegruppen och också hos 
respektive partis medlemmar. Jag 
räknar med att vi under september 
och oktober kommer att ha med-
lemsmöten där vi får möjlighet att 
diskutera programförklaringen.

 Ambitionen är att vi ska kunna 
ta den reviderade programförkla-
ringen i samband med budgeten i 

fullmäktige i november. Program-
förklaringen är det dokument som 
pekar ut de mål vi har med politi-
ken under mandatperioden och är 
därför en viktig ledstjärna i Majori-
tet Mölndals vardagliga arbete med 
att politiskt styra Mölndals stad.

Marie Östh Karlsson
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De senaste veckorna har jag 
läst Kent Wernes bok, Den 
stora omvandlingen, om pri-
vatiseringen och marknadise-
ringen av välfärden. Jag blev 
närmast chockad av två saker: 
Det första är de enorma sum-
mor som enskilda personer 
har tjänat på vinster i äldre-
omsorg, hemtjänst, förskolor 
och skolor. 

På 1990-talet startade privatise-
ringen av välfärden. På 2000-talet 
kom omstruktureringen av väl-
färdsföretagen och försäljningen 
till stora riskkapitalbolag. Idag är 
det 10 stora bolag som äger 36 % 
av den privata andelen av välfär-
den. 8 av de 10 största koncerner-
na ägs av riskkapitalbolag.  

Under år 2012 delades 104 mil-
jarder skattekronor ut till pri-
vata bolag inom välfärden. Inom 
omsorgen är det Attendo och 
Carema, numera Vardaga, som är 
störst, inom skolvärlden domine-
rar Academedia, inom sjukvården 
Capio, inom personlig assistans 
Humana. Årlig omsättning 2012:  
Attendo 4,8 miljarder, Capio 6 
miljarder och Academedia 5,1 
miljarder.            

Vinst får man genom en i genom-
snitt lägre personaltäthet i företa-
gen, färre fasta tjänster, lägre an-
del utbildad personal. Eftersom 
man tidigare köpte företagen med 
hjälp av s.k. ägarlån med höga 
avdragsgilla räntor, så betalade 
man ingen eller mycket liten bo-
lagsskatt. Men de stora vinsterna 
har ägarna av riskkapitalbolagen 
gjort, när dom under de här åren 
köpt och sålt företagen. 

Några exempel: Attendo har bytt 
ägare tre gånger under 2000-talet.

Vid försäljning till ett brittiskt fö-
retag år 2005  fick tidigare ägar-
na Gustav Douglas och Melker 
Schörling 1,2 miljarder att dela 
på. År 2006 köptes Attendo av IK 
Investment Partners (ägare Björn 
Savén). Barbara Bergström, grun-
dare av Internationella Engelska 
skolan gjorde 2012 en vinst på 
690 miljoner när hon sålde sko-
lan till Academedia. 

Rune Tedfors startade år 2000  
John Bauergymnasierna. Han tog
ut 190 miljoner i vinst under åren 
2005–2008, tjänade sedan 360 
miljoner plus ytterligare miljoner 
vid olika försäljningar före kon-
kursen år 2013. 

Det andra som chockade mig var 
hur vi socialdemokrater starkt 
bidrog till den här utvecklingen. 
Flera ledande s-politiker var un-
der 80-och 90-talen positiva till 
tanken på vinstdrivna privata 
företag inom välfärden och flera 

Nu är det dags att göra något åt 
vinsterna i välfärdssektorn!

är det fortfarande. S-regeringen 
hade planer på att vidta åtgärder 
mot vinsterna men det enda som 
blev av var stopplagen mot försälj-
ning av akutsjukhus till vinstdri-
vande företag. Det var efter utför-
säljningen  av St Görans sjukhus 
till Bure 1999. Men man förutsåg 
inte utvecklingen av koncernerna, 
riskkapitalbolagen och de oerhör-
da vinsterna eller prioriterade inte 
den frågan. 

Självklart anser jag att vinstdrivna 
riskkapitalbolag ska bort från väl-
färden. Men kanske är det ett bra 
förslag att ta det i omgångar och 
börja med skolan. 

Jag uppmanar våra kongressom-
bud att inte kompromissa för 
mycket utan se till att vi kommer 
ett stort steg framåt under den 
här kongressen. 

Maj Keidser    
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Möteskalender 
16/3  S-veteranerna, medlemsmöte kl 10.30
  Folkets Hus Mölndal

19/3  Mölndals Arbetarekommun, årsmöte kl 16.00
  Folkets Hus Mölndal

10/4  Mölndals Arbetarekommun, medlemsmöte kl 18.30
  Folkets Hus Mölndal

20/4  S-veteranerna, medlemsmöte kl 10.30
  Folkets Hus Mölndal

26/4  Lindome S-förening, årsmöte kl 17.00
  Dotegården 41, Lindome

31/5   Fässbergs S-förening, årsmöte. kl 18.30
  Folkets Hus, Mölndal

✂
Veteranernas S-grupp 
Medlemsmöte     
16 mars kl 10.30
Folkets Hus, Mölndal vån 3
Stefan Gustavsson informerar: Så bygger vi för äldre i 
Mölndal.   
Kaffe serveras. Ta gärna med en kompis.
Välkomna!

B

Fässberg S-förening
Medlemsmöte  
31 maj kl 18.30
Folkets Hus, Mölndal
Fika serveras.

Mölndals Arbetarekommun 
Årsmöte
19 mars kl 16.00
Viran, Folkets Hus, Mölndal
Val av styrelse, revisorer och valberedning.

Lindome S-förening
Medlemsmöte 
26 april kl 19.00 (styrelsen kl 18.00)
Dotegården 41, Lindome
Fika serveras

Mölndals Arbetarekommun 
Medlemsmöte
10 april kl 18.30.  
Viran, Folkets Hus, Mölndal
Fika serveras.

S-Kvinnor Mabel 
Medlemsmöte
Tid?
AK-expeditionen, Folkets Hus, Mölndal  
Välkomna

Socialmediepolicy 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort rasistiska och andra stötande kommentarer. Vår externa sociala 
mediepolicy är officiell och uppdateras löpande.

Vi försöker i dessa medier:

Veteranernas S-grupp 
Medlemsmöte     
20 april kl 10.30 
Folkets Hus, Mölndal vån 3
Kaffe serveras. Ta gärna med en kompis.
Välkomna!

– 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


