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Känslan är här igen!

Känslan att våren är på väg.
Det har ljusnat och människorna känns gladare. Och laddade! För det är ju också ett
valår! Det innebär att vi som
politiker rustar oss för det
kommande valarbetet som nu
ska börja. Att vi summerar vad
vi fått gjort och vad vi vill fortsätta med. Men kanske också
ger nya löften? Politik är ett
evighetsarbete och det blir aldrig färdigt. Den svenska modellen skall försvaras och utvecklas och några snabba lösningar
finns inte. Att lova är lätt, men
att få gjort är något annat. I allt
det lilla och i det stora.
Jag känner mig oerhört stolt över
det vi har lyckats med i Majoritet Mölndal sedan vi tog över
efter valet 2014. Mycket av det vi
bestämde i vår gemensamma programförklaring håller vi på med eller är på gång med. Dock finns det
saker som vi inte är helt nöjda med
och det får vi arbeta vidare på.
Skolan, vård och omsorg är de områden som vi ständigt måste ta oss
an. Staden växer och ger oss utmaningar i offentlig sektor, och vi vet
vad som måste göras. Vi måste se
till att våra barn får växa upp till
trygga individer och vi måste ta

hand om människor över tid, i olika situationer. Det är där samhället
måste vara starkt! Samhället är vi
och vi måste hjälpas åt. Här finns
ingen skillnad mellan dom och vi,
här finns bara vi!
Som socialdemokrater har vi tillsammans med tre andra partier
tagit ansvar för den fina utveckling
som skett och sker i staden och dess
verksamheter. Aldrig förr har det
hänt så mycket positivt på så kort
tid. Jag är stolt och glad. Men inte
nöjd :-) Jag vill fortsätta arbetet
med de framtida utmaningar som
vi har.
När det är val så lovar politiker
mycket. Jag skall också lova. Snart
är vårt valmanifest klart och då vet
jag bättre vad vi som socialdemokrater vill för framtidens Mölndal.
Men jag kan redan idag lova att
vi kommer att ta oss an det eviga
arbetet med att fortsätta förbättra
och utveckla skola, vård och omsorg. Det är direkt nödvändigt. Vi
skall fortsätta vår väg för en trygg
offentlig sektor. För att klara det
skall vi också fortsätta vår arbete
med ”Staden som arbetsgivare”.
Det är grunden för att klara framtida konkurrens i hela arbetsmarknadsområdet och i hela Västra
Götalandsregionen.

Trygghet i det ”öppna rummet” blir
också allt viktigare när vi växer och
utvecklar vår stad och dess medborgare. Trygghet och tillit människor
emellan är för mig viktigt. Att växa
utan växtverk, skapa stabilitet och
finna mötesplatser där vi kan ses
och prata med varandra. Prata om
det som var och hur det skall bli i
vår gemensamma framtid. Trygghet skapar framtidstro. Framtidstro
ger människor hopp. Hopp gör
folk lyckliga. Och vi ska skapa ett
lyckligt Mölndal.
Jag är laddad inför kommande valrörelse och vill återkomma med fler
diskussioner och prata om de framtida löften vi ska ge människorna
för att tillsammans skapa en lycklig
framtid.
Politik är att vilja. Men det kräver
också hårt arbete. Det kommer det
att bli i valrörelsen. Jag hoppas verkligen att vi alla hjälps åt med det.
Vi ses i valrörelsen!

Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

I Mölndal har barngruppernas storlek minskat
under några års tid; 2015–2017. Detta har varit
möjligt då vi haft riktade statsbidrag. Vi ser en
ökad efterfrågan på barnomsorgen i takt med att
staden växer. De har avsatts resurser i budgeten
för att klara den ökade efterfrågan på barnomsorg.
Bristen på utbildad personal har drivit upp lönekostnaderna för samtliga kommuner. Skolnämnden
har inte gjort några besparingar på förskolan.
Men vi har ett besvärligt läge då lönerna steg
med hela 7,4 %, vilket var klart över budgeten.
Mölndal har överlag en god kvalitet i förskoleverksamheten. Den är också kostnadseffektiv,
vilket är en skattefråga.
Kommer vi Socialdemokraterna fortsatt styra i riket och
kommunen kommer vi att fortsätta att investera i skolan
med nya välfärdsmiljarder.
Det ska ställas mot Moderaterna som vill sänka skatterna
med 30 miljarder och SD som vill sänka skatterna med
50 miljarder.
Under mandatperioden har det blivit 20 000 mer
anställda I skolan jämfört med innan Socialdemokraterna tillträde. Utvecklingen har vänt och Sverige har
fått förbättrade kunskapsresultat i alla internationella
mätningar. Vi har även byggt ut elevhälsan.

Mölndals Stad växer i snabb takt. Det byggs och planeras
för många nya förskolor. Trycket är stort på våra förskolor. Framförallt i östra och centrala delarna. Vi överskrider Skolverkets riktmärken eftersom vi har brist på plats
i många förskolor och försöker att tillmötesgå föräldrars
önskemål I så hög utsträckning som möjligt. Vi har avdelningar som ligger inom Skolverkets riktmärken. Men
vi har en bra bit kvar för att komma ner till de nivåerna i
samtliga förskolor. Det finns ett inriktningsbeslut som vi
i skolnämnden tog att sträva mot skolverkets riktmärken.
För att nå ditt kommer det att krävas omfattande investeringar I nya förskolor/fler avdelningar samt resurser till
mer personal.
Det finns många faktorer som påverkar kvaliteten på
verksamheten I våra förskolor. Störst påverkan har kompetens hos personalen. I Mölndal har vi en hög andel
förskolelärare, samt utbildad och erfarna barnskötare.
Vi satsar också på att stödja och utveckla våra chefer då
vi vet att de har stor betydelse för såväl arbetsmiljö som
verksamhetens utveckling. Barngruppernas storlek påverkar också, men även barngruppernas sammansättning
har betydelse för lär miljö. Vi har flera förskolor som har
uppmärksammats nationellt, men vi vet också att fortsatt
behöver arbeta för att stärka upp likvärdigheten I våra
förskolor. Vilket är ett prioriterat arbete.

Vi tog ett politiskt beslut i skolnämnden 2017-10-11
Skolnämnden fattar beslut att hos kommunstyrelsen
begära investeringsmedel så att utbyggnadstakten av
antalet förskoleplatser kan ökas med större marginal
och därmed en sänkning av antalet barn i förskolegrupperna successivt kan bli möjligt med inriktning
mot Skolverkets fastlagda riktmärken för barngruppernas
storlek samt att begära ökade driftsmedel för att kunna
rekrytera förskolelärare, förskolechefer och administrativ
personal.
Vi har även tagit ett politiskt beslut att minska gruppernas storlek i förskolan och fritidshemmen. Vi har gett
förvaltningen i uppdrag att se över hur vi kan få en mer
jämlik fritidsverksamhet inom kommunen.

Tomas Angervik

Skolnämndens ordförande (S)

Välkommen till årsmöte hos Socialdemokraterna i Mölndal
Fredag den 16 mars kl.17.00, Lilla festsalen i Folkets Hus, Mölndal
Förutom årsmöteshandlingar fastställer vi kommunfullmäktigelistan till
kommande mandatperiod. Det är då vi ska fastställa listorna till kommande
mandatperiods kommunfullmäktigegrupp. Det vill säga detsamma som
den lokala valsedeln.
Möteshandlingar kommer att sändas via e-post till medlemmar som
lämnat mailadress. Övriga kan ta del av handlingarna i papperexemplar
på partiexpeditionen fr o m 13 mars kl 12.00.
I samband med årsmötet kommer det att arrangeras en After-Work/
Kamratfest. Alla medlemmar är välkomna, förutsatt att man anmält sig via e-post. Förutom italiensk buffé, bjuds
det på Quiz, samt trubadur Rastamouse.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig på adress: sap.molndal@gmail.com eller på mobil 0763-22 00 98.

Vi är inte färdiga, vi vill fortsätta!
Nästan 3,5 år har gått med en socialdemokratiskt ledd majoritet
i Mölndal. Nästan 41 månader fulla med politiska frågor,
prioriteringar, framtidsinvesteringar och beslut som måste tas.
Jag läser dagligen i media och sociala
medier, hör diskussioner, läser
kommentarer om hur dåligt det är
i Mölndal, hur dåligt det går för
Sverige?
Jag påstår att det går bra för Mölndal
och det går bra för Sverige.
Mölndal växer så det knakar.
Det byggs bostäder, köpcenter, förskolor. Det är stora och nödvändig
investeringar. Hur ska man lösa bostadsbristen utan att bygga? Hur
ska man klara platsbristen i förskolan
utan att bygga?
Mölndals stad är en stor arbetsgivare
med nästan 5 000 anställda. Under
de här 41 månaderna har det gjorts
och görs än idag satsningar för att
stärka i ledarskapet, stärka cheferna i
sina roller så att dom tryggt kan leda
sin verksamhet. Friskvårdsbidraget
har fördubblats till de anställda. Det
har arbetats aktivt med att minska
otrygga anställningar, dvs. timanställningar och det arbetet fortgår.
På nationell nivå så har det skett
mycket. Mandatperioden inleddes
med att Stefan Löfven fick regera
med en alliansbudget. Så i praktiken
har Socialdemokraterna haft kort tid
på sig att genomföra sin politik och
sina reformer.

Trots detta har arbetslösheten sjunkit
framförallt för unga. Statsskulden
har inte varit så låg som den är idag
sedan slutet av sjuttiotalet. Flera miljarder har investerats till sjukvård,
skola och omsorg.
Det här är en del av allt det som
gjorts, nämnas från Mölndal kan
också fri kollektivtrafik för 65+
och för skolelever i årskurs 7–9.
Men vi Socialdemokrater är inte
klara, vi har fler bra reformer och
satsningar som vi vill genomföra.
Vi vill helt enkelt fortsätta att förbättra
och utveckla samhället de kommande
fyra åren också.

Kampanjtider –
Härliga tider!
Vi socialdemokrater är ett
folkrörelseparti. Vår styrka,
förutom det rent politiska, är
att vi snabbt kan mobilisera
oss. Vi är många. Och nu
behöver vi verkligen allas samlade kraft till våra aktiviteter.
Sossejackor är beställda. Det
kommer att finnas ett 20-tal
jackor och annat aktuellt material
på partiexpeditionen. Dessa är
tänkta att användas vid våren och
sensommarens aktiviteter.
Vi kommer att kampanja på bl a
vår ”lilla valrörelse”, Första maj,
Balltorpsdagen, Lindomedagen,
Åbydagen, Olympiatravet...
Dörrknackningen kommer att
vara huvudnummer även i denna
valrörelse. Valarbetarutbildning
kommer att anordnas. Valledaren, Tomas Angervik återkommer om detta i nästa nummer av
kommunkontakt.
Du som vill vara med och
kampanja kan höra av sig till
mig på mobil 0763-22 00 98
eller på e-post sap.molndal@
gmail.com. Ni som anmälde
ert intresse vid planeringsdagen
kommer att bli kontaktade.
Hoppas att vi kan utmana staden
med många ” Sossar på stan”.

Elpida Georgitsi

Ordförande Fässbergs S-förening

Pernilla Övermark

AK ordförande
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Mölndals Arbetarekommun

Mölndals Arbetarekommun

Årsmöte

Medlemsmöte

16 mars kl.17.00.
Lilla festsalen, Folkets Hus Mölndal
Sedvanligt årsmötesförfarande med bl a val av
styrelse, samt fastställande av fullmäktigelista på
agendan.

9 april kl. 18.30
Viran, Folkets Hus Mölndal
(Program i nästa nummer av Kommunkontakt)

Lindome S-förening
Fässberg S-förening
Medlemsmöte

25 april kl. 18.30
Viran, Folkets Hus Mölndal
Vi bjuder samtliga föreningar inom SAP till vårt
medlemsmöte
Gäst: Simon Andersson är från Inte Rasist Men...
Simon Andersson har granskat radikalnationalism på
nätet i flera år via den antirasistiska organisationen
Inte rasist, men…
Organisationen har under de senaste åren stått för
flera av de mest uppmärksammade avslöjandena som
gjorts om Sverigedemokraterna
Vi bjuder på fika. Välkommen!

Medlemsmöte

28 mars kl 18.00 – 20.00
Hällesåkersgården
Vi bjuder alla till ett öppet möte i Hällesåker
Hur skall vi utforma framtidens Hällesåker?
Ett ypperligt bra tillfälle till medborgardialog, där
alla har chansen att tycka till!

Kållered S-förening
Årsmöte

15 mars kl 18.00
Hyresgästsföreningens lokal, Vommedalsvägen 92
Sedvanligt årsmötesförfarande.

Socialdemokraterna på Sociala medier

Socialmediepolicy

Här finns vi:

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

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

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