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Sommar och budget!
Årets budget är också en valbudget,
men innehåller inga stora satsningar,
eller valfläsk som nog en del skulle
sagt. Vår budget för 2019 fokuserar
istället på att hålla i det och inveckla det som vi redan infört den
här mandatperioden i form av nya
verksamheter och kvalitetshöjningar
inom vård, skola och omsorg.
Vi har bestämt oss för att se till att vi
kan fortsätta på den inslagna vägen
och behålla de kvalitetsökningar vi
genomfört och samtidigt ta oss an de
nya utmaningar vi fått inom staden
i form av nödvändiga underhåll,
nybyggnationer med mera.
Vi ser att vi fortsatt kommer att
få jobba hårt med vårt vallöfte
som innebär att vi ska få en bättre
verksamhet i förskolan, och skapa
en lugn och trygg verksamhet och
vardag för de barn som vistas på
förskolan. För mig är det viktigt att
vi kontrollerar vilken problemställningen är så att vi verkligen kommer
med rätt lösning. Är problemställningen att det är för många barn
i grupperna, så är lösningen en, är
det en annan problemställning som
gör att man upplever otrygghet på
förskolan så måste resurser riktas
mot det problemet. Just nu upplever
jag en ensidighet i att alla säger att
barngrupperna är för stora och att
det skulle vara hela problemet. Jag
tror inte det är så enkelt. Men oavsett vilket som är problemet är det
vår uppgift som Socialdemokrater
att hitta en lösning där vi ytterligare
förstärker kvalitén i förskolan.
Inom äldreomsorgen och hemtjänsten är det viktigt att fortsätta metodutveckla. Effektivisera kallar några

det, jag kallar det metodutveckling.
Därför att det handlar om att
förändra våra metoder och vårt sätt
att jobba på så att verksamheten blir
bättre och effektivare där de äldre
känner att dom får en bättre och
tryggare äldreomsorg. Jag upplever
också att det inom äldreomsorgen
är väldigt viktigt med bra chefer och
ett tydligt ledarskap, speciellt när det
kommer till krav på metodutveckling eftersom det sätter ibland press
på personalen till en förändring man
inte hade tänkt sig, eller ibland inte
ens trodde var möjlig.
Vi har under hela mandatperioden
jobbat stenhårt med ”staden som
arbetsgivare” och jag tycker verkligen
att det har gett resultat. Även om det
tar lång tid att förändra en så stor
arbetsgivare som Mölndals stad är så
ser jag tydliga resultat i verksamheten av detta. Vi har under vår mandatperiod verkligen satsat resurser på
detta, och vi fortsätter att göra det.
Ingen budget utan investeringar.
Och det finns det även denna gång.
Men det finns inga större nyheter
i investeringarna heller. Men det
finns en avgörande skillnad när det
gäller hur vi i framtiden ska ta hand
om investerat kapital, fram för allt
i fastigheter. Vi har nu gjort om vår
fastighetsförvaltning och lokalresurs
på så sätt att dom har fått ett tydligt
uppdrag att med ett helikopterperspektiv se till hela stadens resursbehov av lokaler, och inte enbart till
skolan, eller äldreomsorgen, eller
förskolans. Nu är det hela staden
som gäller, nu måste vi skapa en yteffektivitet som vi tidigare inte gjort.
Detta för att vi också ska kunna
använda resurserna till rätt saker.
Det går väl inte att prata budget
utan att berätta något om Åbybadet. Vi har inte lagt in en krona i

budget för ett nytt bad. Anledningen
till det är att vi nyligen lämnat ett
utredningsuppdrag både på kort och
lång sikt. Det korta handlar om att
säkerställa att vi kan fortsätta med
simundervisningen för skola samt se
om vi kan hjälpa MASS att fortsätta
sin verksamhet. Det långsiktiga
handlar om ett helt nytt Åbybad.
Anledningen till att det inte finns
med i budget är att vi har idag inte
en aning om vad det kommer kosta,
eller när första investeringen ska
göras. Utredningen kommer att vara
klar nån gång under 2019, vilket
innebär att den första investeringen
kan ske först under 2020. Men från
Socialdemokratiskt håll är saken
helt klar - Vi vill bygga ett helt nytt
badhus i Åbyområdet.
Detta mina vänner var lite om den
kommande budgeten. Nu hoppas
jag att ni får en skön sommar, men
jag är övertygad om att vi kommer
att ses i valrörelsen. Tillsammans ska
vi kämpa för en fortsatt socialdemokratisk ledd majoritet i Mölndal och
ett fortsatt välfärdsbygge av vår fina
stad. Bästa Möjliga Mölndal Varje
Dag!
Mölndals Arbetarekommun Medlemsmöte
17 juni Mölndals ArbeMöln
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Min Mening
Partiet har under våren levererat förslag på förslag i
en uppsjö som aldrig tidigare. Det är migration, integration, trygghet som har toppat dagordningen.
Mycket av detta har förts fram av de partier som finns
på högerkanten allt för att tillfälligt locka till sig osäkra
väljare och vi socialdemokrater har hakat på i allt stridare ström. Skall vårt parti vinna väljare måste vi lyfta

fram våra kärnfrågor. Sjukvård, Äldreomsorg, Skolan,
Barnomsorg, Social trygghet och Arbetsmarknad. Dessa
frågor känner valmanskåren till. Vi skall stå upp för socialdemokratin och dess värderingar och inte kröka rygg
utan var stolt.

Bernt Runberg

Mölndals Arbetarekommun

Lindome S-förening

17 juni kl 16.00
Viran, Folkets Hus, Mölndal
På programmet: Fastställande av kommunalrådskandidater, kommunstyrelsekandidater och
regionala uppdrag. Gäst: Jim Aleberg, Ale arbetarekommun och regionspolitiker med fokus på
sjukvårdsfrågor. Välkomna!

13 juni kl 19:00
Dotegården 41
Ur dagordningen, resumé från mötet i Hällesåker,
Beslut om en ny fana, valstrategi inför kommande
val. Fika serveras. Välkommen!

Medlemsmöte

Fässberg S-förening
Medlemsmöte

OBS! Medlemsmötet den 14/6 är inställt.
Återkommer i höst.
Hälsningar
Elpida Georgitsi, Ordförande S-Fässberg

Uppföljningsmöte i Hällesåker

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

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
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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.
Tomas Angervik, Mediaansvarig

