
Vi har nu haft vår workshop där 
vi jobbat med vårt valmanifest. 
Jag fick ju möjligheten att prata 
om vår programförklaring som 
vi skrev tillsammans med de 
övriga partierna i majoriteten 
när vi drog igång efter valet 
2014. Den programförklaringen 
innehåller ju flera av de frågor 
som vi hade med i vårt framtids-
kontrakt.

Det är ju vid dessa tillfällen, när 
man ska sammanfatta vad vi gjort, 
som jag upptäcker att vi faktiskt 
levererat jättemycket till medbor-
garna. Förutom rent konkreta saker 
som fria resor i kollektivtrafiken, 
sporthall i Lindome, nytt stadsbib-
liotek och mängder av byggstarter 
av bostäder, så har vi lyckats att 
får verksamheterna i staden att gå 
mer i takt med varandra. Vi har 
ökat dialogen mellan politiken och 
tjänstemännen. Vi har öppnat upp 
för gemensamma lösningsdiskussio-
ner. Vi har förbättrat arbetsklimatet 
och smörjat systemet så att gnisslet 
mellan politik och verksamhet har 
förbättrats och nästan tystnat. 

Vi har dessutom gjort detta samti-
digt som vi lyckats hålla ekonomi 
i balans, med tydliga överskott. Vi 
har gjort det i en tid där vi tagit oss 
an det största flyktingmottagandet 
på decennier. Med utmaningar som 
bostäder, utbildning och sysselsätt-
ning för de som är nyanlända. 
Det är klart att jag känner en stor 
stolthet över vad vi under den här 
mandatperioden lyckats uträtta.

Lika mycket som jag känner stolt-
het, lika mycket känner jag nu oro 
över att detta skulle kunna slås bort 

på bara några veckor. OM olyckan 
är framme och vi har en moderat-
ledd majoritet i staden efter valet, i 
värsta fall en majoritet som regerar 
med stöd av Sverigedemokraterna. 
Jag minns hur det såg ut när jag 
tillträdde som Kommunstyrelsens 
ordförande. Stadens verksamheter 
styrdes av krav på ekonomiska resul-
tat, inte av mål. Frågor som miljö, 
arbetsmiljö var helt oprioriterade. 
Dialog mellan medborgare, förvalt-
ning och politik var obefintlig. Nya 
ideér och inspel från förvaltningar 
och tjänstemän togs emot med stor 
skepsis och med attityden att vi vet 
vad vi har, det är nog bättre och 
tryggare att fortsätta så. Stor del av 
utvecklingsmöjligheterna spolades 
bort, gyllene tillfällen missades och 
jag upplevde att de som hade nya 
ideér, bra tankar, tappades bort. Tro 
mig, jag såg så många tappade sugar 
under den tidigare mandatperioden 
och detta vill jag inte uppleva igen. 
Det gagnar verkligen inte Mölndals-
borna.

Därför är den kommande valrörel-
sen jätteviktig. Jag hoppas verkligen 
att ni alla medlemmar ställer upp 
och jobbar i valrörelsen. Vi har 
idag ledande positioner i de flesta 
nämnder. Många av oss Socialdemo-
krater har fått förtroendet att leda 
nämnder och styrelser i staden, detta 
gör vi tillsammans med flera andra 
partikamrater. Vi har dessutom en 
bra ekonomisk ersättning för de 
uppdragen. Då tycker jag att vi kan 
ställa höga krav på engagemang i 
politiken, i debatten, i möten med 
medborgarna, i dörrknackning, i 
skrivandet av debattartiklar, i synlig-
görandet av vår politik. Det är ju 
därför vi valts till våra uppdrag, för 

att vi vill synliggöra vår politik, bi-
dra till att förändra samhället, delta i 
samhällsutvecklingen. Varje gång vi 
avstår från detta så tas det utrymmet 
av någon annan, någon annan får 
möjlighet att stjäla det utrymmet, 
att nå fram till medborgaren, att få 
med insändaren i tidningen, eller 
vad det nu kan vara. Och vi når inte 
ut med vår politik på det sätt som 
annars hade varit möjligt. Vi måste 
ta den chansen kamrater. Vi måste 
jobba stenhårt i valrörelsen, från och 
med nu fram till valet. Jag vill inte 
se allt det som vi lyckats utveckla, 
förändra och utveckla under den 
senaste mandatperioden raseras bara 
fört att vi inte jobbade tillräckligt 
hårt, debatterade för lite, inte skrev 
den där insändaren, inte svarade 
på medborgarnas frågor eller gav 
tusan att knacka dom där sista 20 
dörrarna för att vi kände oss nöjda 
med dom dörrar vi knackat. Det 
håller inte. Nu måste vi alla jobba, 
alla hjälpas åt. Att anmäla sig till 
kommande valarbetarutbildningar 
eller After worken den 16 mars är 
ett bra steg på vägen. Kom igen nu 
kamrater! Nu tar vi i – tillsammans.

Nu har vi startat resan mot en valrörelse

Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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Aylin Fazelian, 26, 
från Mölndal är på 
väg mot Riksdagen!
Aylin är föreslagen på andra 
plats på listan efter Kenneth G 
Forslund. Håller valberedningens 
förslag så kommer Aylin att ta 
plats i Sveriges Riksdag efter valet 
i höst. Riksdagslistan fastställs 
den 8 april.

Nu är det dags att anmäla sig till 
Valarbetarutbildning!
Utbildningen vänder sig till dig som kommer att valarbeta under 
valrörelsen. OBS! Lilla valrörelsen startar redan 9 april. Då är det 
bra att vara förberedd och redo.

Det blir genomgång om våra aktiviteter och våra prioriterade områden. Ut-
bildning på Sappen, dörrknackning som metod och ringkampanj. Det blir 
också en lättare genomgång om sociala medier mm. Här stärker vi också 
vi-känslan i våra grupper.

Begränsat antal platser per gång. Det räcker att deltaga vid ett tillfälle.
Tisdagen 27/2 kl 18.00–20.00 eller söndagen 4 mars kl 17.00–19. 00.
Anmälan görs till sap.molndal@gmail.com eller tel 031-27 60 66.

Tomas Angervik, Valledare

”Att vara föreslagen på valbar plats 
känns dessutom så enormt hedrande 
– det är mer än vad jag någonsin 
kunnat drömma om. Jag är också 
ödmjuk inför den demokratiska pro-
cess som vi nu har framför oss Där 
våra medlemmar ska säga sitt kring 
valberedningens förslag på kom-
mande Distriktskongress den 8/4. 
Om det också blir våra medlemmars 
vilja att fastställa riksdagslistan enligt 
förslaget, så lovar jag att som riks-
dagsledamot outtröttligt kämpa för 
ett jämställt och jämlikt Sverige.”

Läs mer om Aylin på Arbetarekom-
mun Mölndals hemsida.

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 

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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Exklusivt medlemserbjudande!
Anmälan: sap.molndal@gmail.com
eller Pernilla Övermark 076-322 00 98

Fredag den 16 mars kl.19.00 
(direkt efter årsmötet)
I Festsalen, Folkets Hus Mölndal 
Vi bjuder på Italiensk buffé, 
kaffe å kaka
Öl och vin finns att köpa till 
självkostnadspris (kontant eller swish)

Quiz
Trubadur: Rastamouse
Dans
Vi kör så länge vi orkar! 
Ta chansen och få en 
riktigt trevlig kväll ihop 
med partivänner.



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 6 mars 2018.

Mölndals Arbetarekommun
Årsmöte
Fredag 16 mars, kl 17.00 
OBS! Årsmötet följs av Valdans/kickoff. Se artikel
Lilla festsalen, Folkets Hus Mölndal
Nu skall Kommunfullmäktigelistan fasställas och en 
styrelse väljas
Välkomna!

Veteranernas S-grupp 
Medlemsmöte  
Torsdag 15 februari, kl 10.30-12.00
Spinnare, Folkets Hus Mölndal
Kom och lyssna på Patrik Karlsson, ledamot i parti-
styrelsen
Du är välkommen!

Lindome S-förenings
Årssmöte 
Söndag 25 februari, kl 17.00
Dotegården 41, Lindome
Fika serveras. Väl mött!

Fässberg S-förening 
Medlemsmöte
Måndag 5 mars, kl 18.30
Spinnaren, Folkets Hus Mölndal
Välkommen!

Fässberg S-förening
Årssmöte  
Lördag 17 februari, kl 11.00
Spinnaren, Folkets Hus Mölndal
Gäst: Anna Skarsjö, ordförande i Kommunal Väst, 
samt aktiv inom (S) Göteborg
Varmt välkommen!

B

Kållered S-förening
Årsmöte 
Torsdag 15 mars, kl 18.00
Hyresgästsföreningens lokaler, 
Vommedalsvägen 92 Mölndal
Varmt väkommen! 

S-Kvinnor Mabel
Årsmöte  
Fredag 9 mars, kl 19.00. 
Odinsgatan 7, Göteborg.
Anmälan om deltagande görs till ordförande  
Rasha Riad Sandén på telefon 0736-19 56 22 eller 
över Facebook

Studier, alltid studietid…
Är du ny som medlem? Har du inte 
gått Medlemsutbildning 1 och/eller 2? 
Eller vill du kanske friska upp 
kunskaperna med att gå igen?
Kontakta Jan-Erik Lindström 
tel 0702-91 36 65


