
Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Under påsken så var jag med goda 
vänner i Skåne på en konstrunda. 
Fantastiskt att se så mycket krea-
tivitet i olika former av så många 
olika människor, och allt på en 
liten yta i Skåne.

Jag tänker på ramar... 
En ram är ofta hård och bestämt, 
men innehållet kan var mjukt, form-
ligt och olika användbart för betrak-
taren och användaren.

I Kommunfullmäktige jobbar vi 
också med ramar och skapar inne-
håll, och det är alltid ett spännande 
arbete. Hur kommer det att gå, vad 
kommer medborgare, anställda och 
andra tycka och vad blir det för re-
sultat? 

Och nu är den här! Årsredovisning-
en. Rykande färsk. Behandlades på 
Kommunfullmäktige den 19 april. 
Kvittot på hur det blev 2016.

Det går bra. Det går bra för Sverige 
nu. Ekonomin är stark, sysselsätt-
ningen ökar och arbetslösheten sjun-
ker. Det tror jag att alla kan ställa sig 
bakom, oavsett politisk tillhörighet. 
Det ger landet bättre förutsättningar 
att möta kommande samhälleliga ut-
maningar, inte minst i den oro som 

övriga Europa och Världen befinner 
sig i.

Den Svenska modellen levererar! 
Och nu vet vi att också Mölndal kla-
rar utveckling och nya utmaningar.
Vi har tagit ett jättekliv in i framti-
den, vi växer i befolkning och vi byg-
ger som aldrig förr.

Några händelser under 2016. SCA 
första stora etableringen i Stadskär-
nan, Fässbergsgymnasiet har blivit 
en modern grundskola och inte mins 
den stora utmaningen i att bygga bo-
städer för våra nyanlända medbor-
gare.

Några kommande händelser 2017 
att ser fram mot är, ett nytt modernt 
stadsbibliotek och en ny idrottshall i 
Lindome. På sikt ett nytt badhus och 
så småningom en helt ny stadsdel i 
Forsåker och en ny modern köpstad i 
Kållered. Och vem vet, en ny järnväg.

Härliga framtid! Stadens verksam-
heter och bolag är också med på 
resan. I årsredovisningen kan du se 
siffror på hur det ekonomiskt har 
fördelat sig, bakom dem  så ligger 
det många beslut och insatser från 
oss politiker och tjänstemän.

Att styra med siffror kan te sig en-
kelt... 1+1=2 eller 4-2=2. Man vill 
ha ett resultat och gärna en bra ba-
lans. Här kan man använda mallar 
och olika uträkningsmodeller för att 
komma rätt. Men att styra med mål 
för att få till ett bra verksamhetsinne-
håll som vi vill ha för de siffror som 
vi bestämt kan vara knepigare.

Målen skall diskuteras, sättas utvär-
deras och göras om utifrån nya per-
spektiv och behov. Det är ett stän-
digt förändringsarbete som inte går 

att sätta in i en mall, för det kommer 
aldrig att passa för alla. Ekonomi och 
budget bygger på dialog. Politiken 
beställer och verksamheten utför. 
Då måste man hela tiden prata med 
varandra. Öka förståelsen och utbyta 
erfarenheter, tänka kort och tänka 
långt. När du läser årsredovisningen 
så ser du att Mölndal levererar. Vi lä-
ser om mycket och bra verksamhet. 
Det går bra för skolan, för omsorgen, 
för kulturen, för näringslivet och 
föreningslivet.

Det finns några knutar, men de  
finns där för att lösas. Ett evigt stän-
digt förbättring- och utvecklingsar-
bete återigen. Vi anstränger oss alla 
för att bli en bra helhet. Det verktyg 
som Majoritet Mölndal använder sig 
av för att ta vara på utmaningarna, 
göra verkstad och forma framtiden 
är vår programförklaring. Ett tydligt 
gemensamt dokument, antagit av 
fullmäktige. Målstyrning när den är 
som bäst!

Majoritet Mölndal har bestämt sig för 
att anta utmaningar och lyckas. Bear-
beta, mejsla och göra rätt. Göra vårt 
bästa Möjliga Mölndal Varje Dag!                                   

Hårda ramar, mjukt innehåll!
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Att vara en del av en folkrörelse är att vilja 
förbättra – tillsammans

Solidaritetsbordet
AK medlemmars bidrag till LO fack-
ens solidaritetsbord gör nytta i dubbel 
bemärkelse.

Några bidrar med prylar och andra 
betalar. Hittills har bidragen gått till 
Hembygdsföreningens ”Kaj Johans-
sons minnesfond” (950 kr i november 
2016) Och till ”Syrian Women´s 
Network (SWN) via Palmecentrets 
projekt (435 kr i januari 2017)

Till förra mötet fick vi in saker som 
böcker och en TV. Riktigt kul! Tack 
för era bidrag! Solidaritetsbordet 
kommer att finnas med vi alla möten. 
Så ha kontanter med er på fickan. 
Kom också gärna med förslag på vart 
bidragen skall gå nästkommande 
möten.

Karin Vedlin                                                                                                                                          
LO facken Mölndal

Studiebesök med S-Veteranerna

Så här vackert formulerade Olof 
Palme sig om hur folkrörelsear-
betet och dialogen med männ-
iskor måste gå först, före annat 
när han avslutade partikongres-
sen 1975:
”Vi ses igen, kamrater! Vi ses i Fol-
kets hus, i studiecirkeln, vid möten i 
arbetarekommun och i facket. Vi ses 
igen i futten på byggarbetsplatserna, 
under rasten klockan 9:15, någon-
stans mellan mackan och kortleken, 
en stunds politik. Vi ses igen efter 1 

timma och 48 minuter när Gunnar 
Sträng avslutat en kort inledning på 
en distriktskongress.

Vi ses igen i valstugan, dessa den 
svenska sågverksindustrins kutter-
smycken, vid bråten av valsedlar och 
broschyrer, med ivriga människor 
som frågar och skall få svar.

Vi ses igen i portgången med packen 
av broschyrer. Du tar uppgång A och 
jag tar uppgång B. Framför Konsum, 
i planteringen, på torget, i hörnet 

mot Storgatan, vid fabriksgrinden 
klockan 7 en kulen morgon, i Stock-
holms city på tunnelbanestationen 
med glesa turer och 70-kort.

Vi ses på Götaplatsen med facklorna 
och fanorna och sången, när folket 
kommer från varven och verkstäder-
na. Vi ses igen, kamrater, någonstans 
i skärningspunkten mellan dröm-
men och slitet, i människornas möte 
till prövande samtal och gemenskap. 
Vi ses igen, kamrater.”

Ta nu chansen och följ med oss på besöket! Vi träffas 
den 18 maj kl 10.00 på baksidan av Folkets Hus för en 
gemensam färd till Högsbo.

Anmälan gör Du till: 
Hans Pettersson  0703-75 96 47 eller 
Ann-Marie Ebbesson  0703-09 79 69

Du är hjärtligt välkommen!

Vid vårt möte den 18 maj kommer vi att göra ett 
studiebesök på Gerdas Gård – ett äldreboende 
som drivs som intraprenad inom stadsdelsförvalt-
ningen.  Det innebär att de boende och personalen 
gemensamt beslutar om verksamheten och ansvarar 
för sin ekonomi.

På listan över de boendes bedömning av trivsel och 
möjlighet till inflytande ligger Gerdas Gård högt. 
Många kommuner besöker hemmet för att ta del av 
erfarenheterna där.



Valrörelse och Medlemsvärvning och Valvinst!

Du är välkommen att 
fira 1:a maj 
med Socialdemokraterna 
och LO i Mölndal
Start kl 11.00 på Alberts Torg, Mölndals Centrum

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande 
i Göteborg är årets huvudtalare.

”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas” 
är parollen för årets första maj. Det handlar om striden för schysta 
villkor, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Jan-Erik Lindström, kyrkopolitiker från Mölndal kommer 
att hålla ett kyrkopolitiskt tal. Höstens kyrkoval närmar sig!

LO Mölndal medverkar i talarstolen.

När jag möter nya medlem-
mar får jag ofta frågan ”Hur kan 
jag engagera mig?” Svaret blir 
att engagemanget kan handla 
allt från att vara stödmedlem, 
funktionär på medlemsmöte till 
att bli statsminister. 

Vi har många olika skeden i våra 
liv. Och vi kan engagera oss olika 
mycket. Skola, jobb, barnaår och 
mycket mer. Det avgör hur mycket 
tid vi kan lägga på politiken. Sedan 
beror allt på hur mycket man vill få 
fram av det vi tror på.

Att engagera sig ideellt i Arbe-
tarekommunen är ett bra sätt att få 
delta i en fantastisk folkrörelse. En 
folkrörelse som ligger i grunden för 
vårt parti. Detta engagemang är en 
förutsättning för att vårt parti ska ha 
en stadig och stark grund att stå på.

Sedan har vi allt det andra. Val-
rörelse och Medlemsvärvning och 
Valvinst! Detta når vi endast ge-
nom att kämpa tillsammans. Till-
sammans! När valet är över startar 

besättning av nämnder och bolag 
och då behövs kamrater som är 
beredda på att ta dessa uppdrag. 
Som kan föra vår politik ut i för-
valtningar och bolag. En otroligt 
hedersam uppgift där vi kan påver-
ka och ansvara för medborgarnas 
liv och vardag. Det är en fantastisk 
möjlighet att få vara med att forma 
ett samhälle i linje med vår politis-
ka övertygelse.

Politiken har flera olika nivåer. 
Själv tycker jag att kommunalpo-
litiken är det roligaste som finns. 
Så intressant att få delta i. Den lig-
ger så nära oss alla. Dialog  med 
medborgare, olika samhällsaktörer, 
duktiga tjänstemän och politiker-
vänner med mycket erfarenheter. 
Det är ju detta som sedan kan re-
sultera i ett närsamhälle vi alla kan 
leva och trivas i.

Naturligtvis handlar allt om 
lämplighet för varje uppdrag. 
Lämplighet ska dock inte förväxlas 
med erfarenhet. För någonstans är 
vi alla nybörjare. Och mer erfarna 

kommunalpolitiker stöttar de nya. 
Vi kan nominera kamrater vi tror 
på. Och vi kan nominera oss själva. 

Ibland får man göra nya val i li-
vet. Och då pratar vi om det. Det 
viktigaste är att vi visar respekt och 
ansvar för uppdraget. Närvaro och 
kommunikation med kamrater och 
ordförande är viktigt. Det är då vi 
framstår som trovärdiga och pro-
fessionella.

Eftersom det är viktigt att få en 
bredd på den politiska kartan vill vi 
ha aktiva kamrater ur alla samhäl-
lets hörn. Det är först då vi får ett 
tryggt samhälle där vi alla kan bo, 
leva och må bra.

Du behövs i verksamheten!

Pernilla Övermark     
Ordförande
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Möteskalender 2017 
  1/5 1:a majfirande på Alberts torg, kl 11.30
 11/5 Mölndals Arbetarekommun, medlemsmöte kl 18.30
  Folkets Hus, Mölndal 
 18/5 S-veteranerna, medlemsmöte kl 10.00
  Folkets Hus, Mölndal
 31/5 Fässbergs S-förening, Årsmöte, kl 18.30
  Folkets Hus, Mölndal
  7/6 Lindome S-förening, Medlemsmöte, kl 19.00
  Dotegården 41 (styrelsen 18.15)

✂

Veteranernas S-grupp 
Medlemsmöte  
18 maj kl 10.00 (OBS! Tiden)
Vi samlas på baksidan av Folkets Hus för gemensam 
färd till ”Gerdas Gård” Anmälan krävs.
För info, Läs artikel.
Du är välkommen!

Mölndals Arbetarekommun 
Medlemsmöte
11 maj kl 18.30  
Viran, Folkets Hus, Mölndal
Tillbakablickar från Partikongressen
Fika serveras

S-Kvinnor Mabel 
Medlemsmöte  
Återkommer med tid
AK-expeditionen, Folkets Hus, Mölndal

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

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:

Lindome S-förenings
Medlemsmöte 
7 juni kl 19.00 (styrelsen kl 18.15)
Dotegården 41, Lindome
Fika serveras.

– 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

Rättelse!
I min artikel i förra numret av Kommunkontakt stod uppgifter om Rune Tedfors vinster på välfärdsföretag, som 
inte är helt säkra. Jag vill ändra formuleringen till följande, som också finns på versionen på hemsidan: Rune Ted-
fors startade år 2000 John Bauergymnasierna. Under åren 2005–2008 delade bolaget ut 190 miljoner till aktieä-
garna. I samband med komplicerade köp och försäljningar under åren före konkursen 2013 tjänade Tedfors, som 
då ägde 44 % av det nya bolaget, c:a 200 miljoner.

Maj Keidser


