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Och ibland far tankarna iväg...
Hej vänner. Nu vill jag berätta
en sak för er om när vardagen
stannar upp mitt i steget...
”För en vecka sen fick jag en hyfsad
skatteåterbäring. Då opererades jag
på Östra sjukhuset med robotassisterad kirurgi. Operationen gick bra.
Två dagar senare kunde jag lämna
sjukhuset för att fortsätta rehabilitera
mig hemma. Fantastisk vårdpersonal, omtänksam, kunnig, och grymt
kompetent. Diverse undersökningar
innan MR röntgen + Narkos + Robot
+ Kirurger + 2 nätter inkl. Mat +
mediciner = cirka 1.500 kr.
Jag tycker att vi är lyckligt lottade som
har ett välfärdssystem som vi gemensamt betalar till. Från var och en efter
förmåga till var och en efter behov.
Kram om er
Så såg min statusuppdatering ut den
24 oktober på Facebook. När något
annorlunda händer, då tänker man
också annorlunda, säger annorlunda
saker och prioriterar annorlunda.
Perspektiv omvärderar händelser,
känslor, reaktioner och handlingar,
det blir väldigt uppenbart. Livet
liksom hejdar sig ett slag.
Sedan en tid tillbaka har jag fundera
mycket på vardagen. Min vardag,
som kommunstyrelsens ordförande
i Mölndal, medlem i ett parti, mitt
familjeliv, mina vänner och på samhället jag lever i. Hur har det blivit,
och hur har det varit? Har vi det så
bra som vi behöver, nej, vi skulle,
tror jag, kunna ha det mycket bättre.
Jag tycker såklart att som Socialdemokrat så är vi på helt rätt väg, vi
förvaltar och förädlar tidigare goda
gärningar för en gemensam framtida

välfärd, detta evighetsarbete...
Så borde politik vara varje dag. Bara
fokusera på det som är möjligt. Men
krafter finns i att ständigt vilja utsätta och ifrågasätta bra saker för att
göra sina egna nya tolkningar och
bedömningar.
Rädsla och okunskaper ställer till
problem, det skapas hot och våldsituationer som gör att vi inte orkar
hålla ihop. Vi vill backa in i vår
trygga sfär istället för att utmana oss.

Vi sätter grupper och sakfrågor mot
varandra, istället för att se samordningsfördelar på sikt. Att förbjuda
blir enkelt därför att hitta lösningar
kräver arbete och engagemang. Och
vi har ont om tid.
Vi använder uniformer, masker,
lagar och paragrafer när vi inte orkar
komma varandra tillräckligt nära för
att prata på riktigt. För att inte tala
om kränkningar, ett riktigt lågmärke
i sammanhanget.
Vi granskar på olika nivåer för granskandets skull, det blir ett sätt att ta
bort fokus från det riktiga bekymret.

Att vara misstänksam söndrar tillit.
Och tillit är ett måste i en dialog
människor emellan. Rädslan att
göra fel växer sig stor, när det egentligen borde vara så att det är genom
att göra fel, rätta till och göra om
är utveckling. Nu är risken stor att
inge vill göra något. Av rädsla.
Finns det ett facit, vem har i så fall
det? Finns det endast en sanning
och möjlighet...
Har vi ett verklighetsproblem eller
har vi problem med verkligheten?
I ett land som Sverige och i en stad
som Mölndal finns det bra förutsättningar för alla över tid. Så har det
också varit sedan länge, länge..
Vi måste vara modiga och lita på
varandra. Lyssna på beprövad erfarenhet och ta till oss det som nya
ögon ser. Att gemensamt bestämma
oss för det som är möjligt, inte alltid
det bästa för alla. Det finns sällan,
då vi styrs av så många olika behov.
Inte prata ner, beskylla utan att veta
eller utan tro på varandras förmåga.
Våga sluta konspirera och hålla sig
till sanningen.
Som politiker kan man vara populistisk ensamvarg eller en genuin lagspelare, jag föredrar det sistnämnda.
Ingen kan göra allt-men alla kan
göra något. Det vinner medborgare/
väljare, ja alla på. Så är det också
i familjen och bland vänner. Vi är
varandras förutsättningar, svaghet
och styrka. Vi hittar kraften i varandra om vi vågar lita...
Mina barn gör inte som jag säger
utan som jag gör i mina handlingar,
som dom sedan gör om till sina
handlingar.
Forts. sid 2

Så måste det få vara och jag är
oerhört stolt över dom. Glad över
skillnaden mellan våra olika generationer och hur dom tar sig an sina
utmaningar. Stolt över min stora
stjärnfamilj som finns över tid och
där det finns utrymme. Jag lyssnar
mycket och tycker om att vara med
barn, de är så kloka.
Så är det också med mina vänner,
som kommer och går efter behov
och förmåga, ett växelspel som är
likt en orkester. I basen tar vi höjd
för klingande toner, iblad spelar vi
falskt, men då övar vi lite extra för
att sedan göra succe gemensamt.
Ja, så här funderar jag i min vardag. Stolt glad och lycklig över så
mycket bra som händer. Men också
bekymrad över att vi inte kommer
att orka vänta på varandra. Att vi
inte skall orka ta oss tid att vänta på

nya människors vilja att bli en del
av vårt Sverige, och Mölndal, därför
att vi har bråttom och vill få gjort
saker fort. Att vänta, reflektera över
vad som faktiskt händer och se den
utmaningen, det hinner vi inte. Vi
skall snabbt ordna in oss i grupper,
strukturer och processer för att vi
ska kunna skilja oss åt. När vi trots
all bara är människor allihopa med i
stort sett samma behov.
Och ibland far tankarna iväg....
Tiden har gått och jag har fått nya
erfarenheter och sanningar som jag
bär med mig i min framtid.
Men vänner, det kan vara kallt och
hårt därute, inte för dig just nu
kanske men jag lovar det kan hända
även dig. Ta en extra fundering över
hur vi tillsammans skulle kunna göra
vardagen lite bättre imorgon jämförelsevis med idag. Det är ingen stor
uppoffring, men kan ge mycket till
någon annan.

Släpp hierarkier, makt och härskartekniker. Det kommer du också
att må bättre av. Jag gillar hösten,
då tänder jag ljus, förbannar inte
mörkret utan njuter det för att sedan
se våren komma med närande kraft.
Politik är att vilja, och jag vill.
Och ibland far tankarna iväg...

Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Hösten är
studietid
Har du inte gått
Medlemsutbildning
1 eller 2, kontakta mig.
Snart kommer
katalogen från ABF
hem till dig.
Ge dig själv tid till
en studiecirkel.
Det ger mycket.
Jan-Erik Lindström
0702-91 36 65

Tider för nomineringar och motioner
26 november 2017 Nomineringar och Motioner
till Distriktskongressen 2018.
31 januari 2018

Nomineringar till Kommunfullmäktige

15 februari 2018

Arbetarekommuns styrelse

För info: Valberedningen sammanställer nu listor
för region och riksdag. Dessa presenteras och fastställs på planeringsdagen/nomineringsmötet 11/11

Du är hjärtligt välkommen till
Arbetarekommunens planeringsdag
som denna gång kombineras med nomineringsmöte och planering av valarbetet.
Vi träffas i Viran på folkets Hus den 11 november
kl.10.00 och förväntas hålla på till ca kl 13.00.

Pengar i Mölndals stads budget till hyrcykelsystem
Namnet på Majoritet Mölndals budgetförslag är
en ”En gemensam välfärd för alla”. Ett namn som
förpliktigar att leva upp till. Budgeten omfattar
stora satsningar inom välfärdsområdet och försöker
verkligen ”fylla ut kostymen”. Läs mer om Majoritet
Mölndals budget här.
Kommunstyrelsens ordförande, Marie Östh Karlsson (S)
kommenterar budgetförslaget såhär:
• Den första dagen när vi tog över makten från Alliansen så bestämde vi oss för att vi verkligen skulle göra
skillnad för medborgarna. Det ska synas att det är en
Socialdemokratisk majoritet som leder staden. Det
har vi verkligen levt upp till. Förutom mer pengar till
förskola, skola och vård och omsorg har vi infört fria
resor för pensionärer och ungdomar i åk 7-9, vi har
startat bygget av ny sporthall i Lindome, nytt bibliotek är snart klart och i denna budgeten så kommer
nya satsningar, inte minst på ett nytt hyrcykelsystem,
säger Marie Östh Karlsson (S)
• Jag är både glad och stolt som både Socialdemokrat
och som Kommunstyrelsens ordförande att medverka
till alla dessa satsningar. Detta klarar vi utan skattehöjning tack vare en rödgrön regering som också fokuserar på välfärdens kärna, avslutar Marie Östh Karlsson.

Läs mer om budgeten här!
Vi har fortfarande några år med goda resultat och bra
överskott bakom oss i stadens finanser. Det innebär att
vi har ett bra utgångsläge för att möta de prognoser som
innebär att skatteintäkterna under kommande år kommer
att utvecklas i en betydligt långsammare takt.
I budget för 2018 ser vi nu resultat av de stora satsningar
som gjordes 2016 och 2017 som förstärkte stadens verksamheter och lägger för 2018 fokus på volymökningar.
Vi tycker det är viktigt att medborgarna kan se resultatet
av de överskott och de goda finanser staden nu har med
fokus på en hållbar ekonomisk utveckling.
Den stora satsningen på ett nytt stadsbibliotek i Mölndals
innerstad blir verklighet 2018. En modern och funktionell mötesplats för alla Mölndalsbor-Projektet Lindome
pågår för fullt, där uppförs en ny stor sporthall med
läktare samt att det sker stora åtgärder i Almåsskolan för
att möta upp de nya elever som kommer dit från Skånhällaskolan, ett bra exempel på att man måste vara flexibel i
framtidsbygge. Kvarnbyskolans matsal och kök byggs ut
och det tillkommer också nya musiksalar. Hällesåker har
blivit en ny kommundel istället för att hänga ihop med
Lindome. Där gör vi nu satsningar på bostäder för unga
och äldre samt skapar förutsättningar för att kunna bygga
ut skolan i framtiden.

Vår satsning på fritidskort i kollektivtrafiken för alla elever
i årskurs 7–9 samt gratis kollektivtrafik för Mölndalsbor
som är 65 år och äldre fortsätter. Satsningen fortsätter
för att vi tycker det är viktigt att stimulera både unga och
gamla att använda kollektivtrafiken, och för att också nå
målet om hållbart resande som leder till minskade klimatutsläpp.
Vi skjuter till medel för införande av ett hyrcykelsystem i
Mölndal redan 2018!
Majoritet Mölndals budgetförslag för 2018 innehåller
fortsatt också förstärkningar inom förskolan och skolans
område genom att det tillförs resurser för fler barn och
elever samt för nya lokaler. Dessutom aviseras i budgetpropositionen från regeringen omfattande satsningar
inom skolans område bland annat för stärkt likvärdighet
och kunskapsutveckling.
Toleransprojektet utökas för att kunna bedriva ännu
bredare verksamhet.
Inför kommande budgetprocess ska möjligheter och förutsättningar utredas för att starta ytterligare en familjecentral för att därefter kunna beaktas i kommande års budget.
Budgeten har även fokus på de framtida behov vi står
inför. Det är viktigt att ständigt lyfta blicken för att förstå
vilka utmaningar det innebär att staden växer. I Mölndal
byggs det just nu väldigt många nya bostäder på flera
platser. resultaten i budgetförslaget ligger under stadens
finansiella mål sämre ut för åren 2019 - 2020. Det kan vi
göra med tanke på de goda ekonomiska resultaten vi har
haft i Mölndal. Vad gäller investeringsbudgeten så satsas
det väldigt stora belopp under budgetåren 2018-2020
och det är glädjande att vi kommer att ha många objekt
färdigställda inom en snar framtid.
Vi har i budgetprocessen självklart haft en genomgripande
dialog med samtliga nämnder och förvaltningar för att
förvissa oss om att man ständigt utvecklar nya metoder
och förbättrar och effektiviserar verksamheten, till det
kan vi också lägga införandet av medborgardialoger som
gjorts och det är vi stolta över. Vi vet att det sker ett stort
arbete i flera av våra stora verksamheter för att bättre möta
morgondagens behov. Det är nödvändigt eftersom det
ekonomiska utrymmet för planåren 2019-2020 ser ut att
krympa. En stad som växer måste se till en komplicerad
helhet. Det är svagheten men också styrkan och utmaningen!
Majoritet Mölndals budgetförslag för 2018 innehåller
ett bra resultat och förutsätter oförändrad skatt. Det är
viktigt att ha ett bra resultat med tanke på de kommande
utmaningar vi står inför.
Du kan läsa mer om budgetförslaget på vår hemsida:
www.socialdemokratena.se/molndal
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Avsändare: Socialdemokraterna Mölndal
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Nästa manusstopp 31 januari 2017.

Det är dags att nominera de kamrater ni vill ska representera er i styrelsen för Fässbergs
Socialdemokratiska förening. Årsmötet hålls i februari 2018. Valberedningen vill ha in
nomineringar till de olika posterna senast 31/1 2018.
Nomineringarna mailas till: patrik.karlsson@molndal.se
Valberedningen består av Patrik Karlsson, sammankallande och Sarah Hallin Rose.

S-veteranerna

Mölndals Arbetarekommun,

Medlemsmöte

Planeringsdag/nomineringsmöte

Torsdag 16 november kl 10.30
Viran, Folkets Hus.
”Stängs vi ute i det nya digitala samhället?”
Hjärtligt välkommen till samtal och diskussion

Lördag 11 november kl 10.00
Viran, Folkets Hus, Mölndal

Lindome S-förening

✂

Möteskalender 2017

11/11 Arbetarekommunen, planeringsmöte, kl 10.00
		 Viran, Folkets Hus, Mölndal
16/11 Veteranerna, möte, kl 10.30 			
		 Viran, Folkets Hus, Mölndal
28/11 Kållereds S-förening, medlemsmöte, kl 18.30
		 Våmmedalsvägen 92, Kållered
4/12 Arbetarekommunen, medlemsmöte, kl 18.30
		 Viran, Folkets, Hus Mölndal
9/12 Fässbergs S-förening, medlemsmöte, kl 12.30
		 Spinnaren, Folkets Hus, Mölndal
17/12 Lindome S-förening, Grötmöte, kl 17.00 		
		 Dotegården 41, Mölndal
17/1 Lindome S-förening, medlemsmöte, kl 19.00
		 Dotegården 41, Mölndal
12/2 Arbetarekommunen, medlemsmöte, kl 18.30
		 Viran, Folkets, Hus Mölndal

Grötmöte

Söndag 17 december kl 17.00
Dotegården 41, Lindome

Kållered S-förening
Medlemsmöte

Tisdag 28 november kl 18.30
Våmmedalsvägen 92, Kållered

Fässberg S-förening
Medlemsmöte

Lördag 9 december kl 12.30
Spinnaren, Folkets hus
Gäst: Pernilla Övermark, Ordförande för Kultur o
fritidsnämnden och Folkhälsorådet.
På dagordningen: Nomineringar till Kommunfullmäktige. Årsmöte 2018

