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Nu närmar sig sommaren
Det är lite då man som politiker
kan få gå på grönbete och ladda
batterierna. Det behövs
säkert för alla av oss.
Vi har precis gjort färdigt
budgeten för kommande år,
en budget som nu ska upp till
fullmäktige för beslut.
Budgeten innehåller flera nya
konkreta uppdrag till nämnderna
om hur vi vill att de ska utveckla
sin verksamhet.
Tekniska nämnden måste förbättra
sin aktivitet mot klotter och nedskräpning, Skolnämnden måste säkerställa en jämlik fritidsverksamhet,
avseende kompetens, man måste
också utbilda kulturferiearbetare som
kan anställas under sommaren 2018.
Skolnämnden får också uppdraget att
genomföra kompetensutvecklande
åtgärder gällande genusfrågor. Kommunstyrelsen kommer heller inte
undan utvecklingsarbetet utan får
uppdrag att ta fram en stadgegemensam modell för intern klimatväxling
i kommunen. Kommunstyrelsen ska
också ta fram en handlingsplan för
att öka antalet heltider. Den innehåller också resurser till hemlagad mat
i hemtjänsten, ett löfte som vi gett
till medborgarna i vårt valmanifest.
Nu gäller det att se till att vi kan hålla
i den goda utveckling vi haft inom
verksamheterna de senaste åren, vi
måste se till att klara av att hålla i
och förbättra de nya ”verksamheter”
vi satsat på under mandatperioden
såsom gratis kollektivtrafik för pensionärer och elever i högstadiet till exempel, detta samtidigt som vi måste
möte volymökningarna inom skolan

och förskolan till exempel. Det är
ett ganska svårt jobb, men vi sitter
ju inte här för att vi tycker är enkelt,
utan för vi tycker att det är viktigt
med en god samhällsutveckling.
Nu går vi in i ledighet och sommar.
Men det politiska arbetet avstannar
ju inte helt, även om det minskar i
intensitet. Vi jobbar fortfarande med
en hel del långsiktiga frågor, dom
kan man alltid tänka på när man
ligger på stranden, eller i hängmattan. Det handlar om all verksamhet,
att vara i fas med utbyggnadstakten.
Vi har inte haft en sån här utbyggnadstakt i Mölndal på överskådlig
tid och då gäller det att ställa om
planeringsprocesser så det inte upplevs för ryckigt av våra invånare, det
är ett ganska tufft och komplicerat
uppdrag. Vi jobbar ju dessutom med
tillfälliga lösningar för våra nya medborgare som sedan ska övergå i att bli
något helt annat, det är en icke helt
okomplicerad process.
Jag är glad över att få leva och leda
i den tid som vi nu har framför oss.
Även om uttrycket är lite utslitet så
är ”Underbara dagar framför oss” nå-

got som ligger i våra händer. Mina,
Stefans, Oves, Pernillas, Tomas,
Patriks, Sven-Oves, Rashas, Solveigs,
Bernts, Kåres, Guns, jag kan fortsätta uppräkningen, men ni vet alla
vilka ni är som tillsammans gör skillnad. Ni måste orka, jag måste orka.
Hösten kommer inte bli lättare, eller
enklare, än våren. Tvärtom! Då går
vi in i valrörelse. Först för kyrkovalet,
sen ska vi utse kommande mandatperiods riksdagsledamöter, fullmäktigeledamöter och regionföreträdare.
Så vi har inte bara underbara dagar
framför oss, utan också utmanande
dagar framför oss. Men det vackra
i det är att avgörande ligger i våra
händer, det är vi som påverkar hur
underbara dagarna ska bli framöver.
Det tycker jag är så fantastiskt, det är
ju därför jag håller på med politik,
att tillsammans med er andra få påverka framtiden och göra den underbar för oss alla.
Låt oss nu få en välbehövlig sommarvila så att batterierna laddas ordentligt för till hösten så kommer vi alla
att behöva göra vårt yttersta för att vi
och våra medborgare ska ha underbara dagar framför oss.

Glad och vilsam sommar önskar
jag er!

Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Låt inte kyrkan bli en bakåtsträvare i samhället
För alla människors lika värde, för jämställdhet och
för att Kommunals medlemmar inom kyrkan ska få
vettiga arbetsgivare – därför ska du rösta i kyrkovalet!

samhället i stort. Vi ser nu hur vissa använder kyrkan och
religionen som ett slagträ för att flytta tillbaka toleransen
och respekten för varandra tillbaka till mörkare tider.

Många kallar valet till Svenska kyrkan ”det bortglömda
valet”. Mycket få utnyttjar sin rösträtt, vilket gör att det
behövs förhållandevis få röster för att omvälvande saker
ska ske inom kyrkan. Även om många av oss sällan besöker
en kyrka finns det ändå anledning att fundera över vilken
kyrka vi vill ha? Vill vi fortsätta ha en kyrka som

Låt inte kyrkan ska inte ta rollen som bakåtsträvare i samhället. Skulle Sverigedemokraternas inflytande öka inom
den svenska kyrkan kan vi räkna med att vindarna skulle
vända och blåsa kyligare på både kyrkans anställda och på
dem som söker sig dit för att få stöd. Andra mindre partier
med starkt värdekonservativa och intoleranta värderingar
satsar på att använda kyrkan som språngbräda in i den politiska värmen. Låt dem inte göra det, utan gå till vallokalen
och välj en politiker eller ett parti som du har förtroende
för och som låter den här viktiga institutionen fortsätta att
utvecklas i en positiv och öppen riktning.

– hjälper en människa i nöd, oavsett var hen kommer ifrån?
– välkomnar människors olikheter och låter alla visa sin
kärlek, oavsett om man tillhör olika eller samma kön?
– aktivt arbetar för kvinnors och mäns lika värde och aktivt
tar ställning för kvinnliga präster?
– arbetar för heltider, vettig arbetsmiljö och kollektivavtal
för de anställda
Det här är sådant som vi i Sverige har vant oss vid och
uppskattar. Men se upp! Vi ska inte ta några av dessa normer och värderingar för givet. Olika intresseorganisationer
har arbetat hårt och länge för att uppnå jämställdhet och
lika rättigheter för alla människor, både inom kyrkan och i

För det är det som kyrkovalet handlar om. De politiker
som är högst ansvariga i Svenska kyrkan bestämmer allt det
här. Jag hoppas att du också tycker att det är viktigt och att
du använder din röst den 17 september.

Anna Skarsjö
Ordförande Kommunal Väst

Jeanette Johansson,
Elpida Georgitsi
Kommunal sektion Mölndal

Solidaritetsbordet

AK medlemmars bidrag till LO fackens solidaritetsbord gör nytta i dubbel bemärkelse.
Några bidrar med prylar och andra betalar. Hittills har bidragen gått till Hembygdsföreningens ”Kaj Johanssons 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.
Jonny Blomgren, LO facken Mölndal

Kyrkopolitik nu
Nu i höst är det två händelser som är viktiga inom
Kyrkopolitiken. Dels är det biskopsval i Göteborgs
Stift, dels är det det vanliga kyrkovalet 17 september.

Biskopsvalet
Stiftet omfattar i stort Västra Götaland och delar av Halland och påverkar på så sätt flera partidistrikt. Biskopen är
den som anger inriktningen på det kyrkliga livet och det är
det som gör att det är viktigt att ha ett Socialdemokratiskt
synsätt. De konservativa krafterna samlas i vissa delar av
Göteborg. Det har varit lätt i den uppdelning som sker i
Göteborg att man sökt tjänster där sina trosfränder är. Politiskt styrs dessa grupper av nomineringsgruppen POSK.
Biskopsvalet går till ungefär som Melodifestivalen. Det är
olika valomgångar. Och olika röstberättigade. De röstberättigade är i Mölndal 20 elektorer som fördelas mellan nomineringsgrupperna (partier i kyrkan). efter förra valresultatet
och dessutom 17 präster och diakoner. För Lindome är
elektorerna 7 och 7 präster och diakoner. De som är möjliga som elektorer är de som utses att stå på listorna. Och
partiet nominerar. Problemet är att valet sker på dagtid
och man måste kunna vara ledig. 22/8,18/10 och ev 8/11.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. Den 22/8 är
första valomgången och kan fortsätta upp till 3 gånger tills

någon kandidat får mer än 50 % av rösterna.18/10 är det
stora valet. Då har vi inom Stiftet även valtekniskt samarbete med Centerpartiet. Mp, Öppen Kyrka, Fisk (Liberalerna)Tillsammans har man 4 kandidater som kommer att
lanseras. Det vi står för är:
– en öppen och välkomnande kyrka
– en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
– en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.
Biskopen har ifrågasatt den sista punkten och vill flytta
över arbetsgivaransvaret till Stiftet då han anser att vi kyrkopolitiker inte klarar av det på församlingsnivå.
Vi Socialdemokrater har ju lång erfarenhet många från
fackligt arbete, att ha varit chefer och att leda organisationer. Ju fler sossar ju bättre blir det.

Kyrkovalsarbete
Det är viktigt att alla partimedlemmar som är medlemmar
går och röstar och därför kommer vi att ringa alla medlemmar. Vi kan tyvärr ej se på våra listor om du är medlem i
kyrkan eller ej så, ha överseende.
Rösta i kyrkovalet! Det är viktigt för det stora sociala arbete
som görs av många i Kyrkan. Glad sommar!

Jan-Erik Lindström

Kyrkopolitisk ledare

Projekt mellan Mölndal stad och Chipata (Zambia)
Projektets inriktning är att stärka
ungdomars inflytande i sin vardag.
Det här var tredje resan till Chipata
för staden och andra för mig. Den
här gången var jag mer avslappnad
och bekväm i min roll då jag varit
där innan och lärt mig hur de och
deras system funkar.
Det gäng som åkte var vana sen innan men några var helt nya i projektet
vilket gav en bra blandning. Personal
från skolan, kultur o fritid, stadsledningsförvaltningen, en jobbskuggare
och 2 politiker. 13 stycken i sin helhet.
Projektet har verkligen haft framgång
nere i Chipata och de tar de beslut som
fattas gemensamt på största allvar. På
kulturcentret för ungdomar möttes vi
av en sjö av nya intryck och fick uppfattningen att de är på en helt ny nivå i
sitt arbete. De visade upp olika danser,
sporter, konst, hantverk och argumentationsprestationer där de lär ungdomar att argumentera politiskt. Ett område där vi har mycket att lära av dem
är just argumentationsteknik.
De två skolor vi samarbetar med är
också mycket engagerade och arbetet
fortskrider efter de planer vi satt. Den
ena skolan ligger före och det beror på
att vi bytt en av våra skolor och att rektorn på skolan i Chipata plötsligt och
olyckligt gick bort tidigt i vår. Den skolan har Fässberg som vänskola nu och
arbetet tog ny fart vid vårt besök. Vi
utmanade även Chipata i fotboll som
blev en match med tre från Mölndal,
resten tjänstemän o politiker från Chipata. Vi mötte ett ungdomslag från
ungdomscentret som startats efter vårt
förra besök. De fick tröjor som någon
fixat från Balltorps ff. Nästan som ett
derby. Matchen var väldigt lyckad förutom att jag tror min kropp fortfarande är tjugo och fick en muskelbristning
i vaden som gjorde mig lite rörelsebe-

gränsad några dagar. Det var värt det
och alla vet hur sport enar.
Min egen insats i projektet var att som
delegationsledare hålla i det formella
som började med flaggceremoni som
alltid när vi är där och även gjorde sist
i Mölndal. Man hissar varandras nation och kommunflagga och sjunger
respektive nationalsång. Första morgonen frågade borgmästaren mig om jag
kan vara med honom på ett officiellt
möte. Mötet handlade om humanitära
frågor kopplat till kvinnor o barn som
är utsatta vid födsel och annat som rör
ämnet. Där var ministrar, hövdingar,
region eller distriktsrepresentanter.
Kommunstyrelserepresentanter från
distriktet och berörda organisationer
som läkare, sos barnbyar och andra.
Där fick jag sitta på podiet vilket visar
hur viktigt de tycker vår närvaro är. De
här frågorna är på riktigt där även om
de är jätteviktiga här hemma så känner
jag mig lite bortskämd i diskussionerna.
Senare i veckan besökte vi en krigarstam som lång tid tillbaka invandrat
från Sydafrika. På väg dit plockade bussen upp en talesperson från stammen
och han förklarade hur vi skall bete oss
vid mötet med hövdingen. Ingen får
tilltala honom utan får prata med talespersonen. Man måste även stå upp när
hövdingen äntrar rummet och uttala
YO GERE! Som är samma som Hell
eller ers kungliga höghet. Vi fick också
till oss att hövdingar i Zambia är kungliga enligt konstitutionen och parlamentsbeslut. De är 72 st. och den vi
besökte är den tredje mest inflytelserika
i landet. Väl där visades palatset upp
som var en enplans betongbyggnad
likt vilken skola som helst. Vi visades
in i byggnaden och jag blev anvisad en
stol på ena sidan näst efter talespersonen närmast hövdingen. Sen skulle det
fyllas på i rangordning som brukligt i

Nomineringar och motioner
Vi vill redan nu flagga för de nomineringsstopp
som väntar oss under hösten.
29 oktober 2017:				
Nomineringar till Riks- och Regionsfullmäktige
31 januari 2018:
Nomineringar till Kommunfullmäktige
26 november 2017:
Nomineringar och motioner till Distriktskongressen 2018

Zambia. Resten blev anvisade att sitta
på en bastmatta på golvet mittemot
hövdingstolen. Det var nu allt tog en
vändning som ingen kunde förutspå.
Hövdingen kom in och alla sa ”yo
gere” varav han sa det samma. Talespersonen pratade om byn o stammen
och när han var färdig lämnade jag över
ett tyg vi köpt på IKEA som present
och Chipata stad lämnade över en egen
present. Det här lämnades till talespersonen som gav dessa vidare till hövdingen och hans säkerhetspersonal. Jag
fick håll ett tal om att vi var tacksamma
över att få besöka hövdingen och att
vi är glada över det samarbete vi har.
Då frågade talespersonen om hövding
ville säga något som för övrigt varit helt
tyst innan. Han reser sig då och ber oss
vänta och går ut ur byggnaden varav
vi väntade en ganska lång tid och alla
undrade vad som händer. Till slut kom
han in igen och gick fram till mig med
en krona som han satte på mitt huvud
och började berätta om hur mycket
Sverige betytt och betyder för Zambia
då vi haft bistånd och utbyten där sen
lång tid tillbaka. I det ögonblicket förstod jag inte vad som faktiskt hände
utan det var fint sagt och inte mer än
det. Han förklarade att vi var färdiga
och nu talade han direkt till mig som
jag inte heller reflekterade över då.
Efteråt fick jag veta att utsetts till hövding och ingår i den kungliga familjen
i Zambia. Ni vet vad jag tycker om
monarki och vad det står för så jag får
ta det med en nypa salt och spika fast
fötterna i marken. Det här kan däremot innebära att jag får förplikterser
och ett större inflytande i frågor internt
i Zambia.
Nu är sagan slut för den här gången!

Stefan Gustafsson
Kommunalråd

Arbetarkommunens styrelse har
nu valt ut en valledning
inför arbetet med Riks-, Region-, och Kommunalval
2018.
Hasse Nygren, Jan-Erik Lindström, Pernilla Övermark,
Patrik Karlsson, Marie Östh Karlsson, Stefan Gustafsson
och Tomas Angervik.
Valledare för Kyrkovalet är Jan-Erik Lindström.
Pernilla Övermark, Ordförande

Avsändare: Socialdemokraterna Mölndal
Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal
Redaktion: Pernilla Övermark
Ansvarig utgivare: Pernilla Övermark
Tips, idéer eller insändare: sap.molndal@gmail.com eller tel 031-27 60 66
Nästa manusstopp 28 augusti 2017.

Mölndals Arbetarekommun

Mötesdeltagare, 1:a majfirare i Mölndal!

18 juni kl 16.00
(Styrelsen sammanträder efter medlemsmötet)
Viran, Folkets Hus, Mölndal
Budgetpresentation Marie Östh Karlsson och
Stefan Gustafsson
Fika serveras. Välkommen!

En dag då vi tillsammans står upp för frihet, jämlikhet och
solidaritet. Vi visar att vi inte är beredda att stå med mössan
i hand bocka och be. Vi visar att vi litar till varandra och till
den kraft solidariteten ger oss. Vi visar att det går att förändra samhället, ja hela världen!

Det är arbetarrörelsens högtidsdag i dag.

Medlemsmöte

Många av oss har träffat människor med egna erfarenheter.
Min far som är 79 år berättar med stolthet och med ett gott
leende på läpparna hur han har haft det och vilka förbättringar det blivit för honom när välfärden byggts ut, hur trygg
han till exempel känner sig med sjukvården. När sjukvården
behövs som mest så fungerar den som bäst. Ambulans och
sjukvård går hand i hand och räddar liv tillsammans. Idag
är jag orolig för att jag inte kommer vara lika stolt och trygg
som min far när jag är 79 år. Sverige är än idag ett anständigt
samhälle. Svensk ekonomi är bättre än på länge.
– Tillväxten är hög.
– Fler går till jobbet.
– Vår regering sätter investeringar och välfärd före skattesänkningar.
Den Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas. Kollektivavtalen är ryggraden i Svensk arbetarrörelse och den Svenska
modellen LO´s - medlemmar skall ha bra arbetsvillkor och
rimliga lö ner. Den stora frågan i avtalsrörelsen gäller hyvlingen av timmar. Arbetsgivaren tar bort timmar så man tjänar mindre. Vi tänker inte backa! Våra medlemmar har rätt
till sin del av kakan! Nu blickar vi framåt! LO:s 14 förbund
skall stå enade. Partivänner! Egentligen är det enkelt:
• Klyftorna skall minska
• Skatten skall fördelas rättvist
• Välfärden är till för alla
• Alla ska ha ett jobb att gå till

Lindome S-förenings
Medlemsmöte

6 september kl 19.00 (styrelsen samlas 18.15)
Dotegården 41, Lindome
Fika serveras. Välkommen!

S-Kvinnor Mabel
Sommaraktivitet

10 juni kl 12.00
Mölndals Museum
Anmälan till Rasha Sandén. Välkommen!

Fässberg S-förening
Medlemsmöte

5 september kl 18.30
Folkets Hus, Mölndal
Fika serveras. Välkommen!

Detta gör vi tillsammans! Detta gör vi med facklig-politisk
samverkan.

Veteranernas S-grupp

Tack ska ni ha!

Medlemsmöte

Återkommer till hösten.

10/6
		
18/6
		
5/9
		
6/9
		
11/9
		

S-kvinnor Mabel, sommaraktivitet kl 12.00
Mölndals Museum
Arbetarekommun, medlemsmöte kl 16.00
Folkets Hus Mölndal
Fässbergs S-förening, medlemsmöte kl 18.30
Folkets Hus Mölndal
Lindome S-förening, medlemsmöte kl 19.00
Dotegården 41 (styrelsen 18.15)
Arbetarekommunen, medlemsmöte kl 18.30
Folkets Hus Mölndal
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Möteskalender 2017

Jonny Blomgren

Ordförande LO Mölndal

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:
– 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

