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En tidning från framtidspartiet i svensk politik

RIKSDAGEN

KOMMUNEN

Över 400 000 människor är arbetslösa i
Sverige. Att bryta trenden med ökande
arbetslöshet är S främsta politiska mål.

Jobben, skolan och välfärden. Det här
vill S kandidater till kommunfullmäktige
göra i vår kommun.

Sid 2-3

Sid 5

Partille
Partilles framtid

En god utbildning är nyckeln till arbete och ger de bästa förutsättningarna
för ett gott liv. Bra skolor i Partille är därför en framtidsfråga. Vi vill att en
god omsorg om äldre är en självklarhet. Behovet av trygghet, att hålla sig
aktiv och god mat ska vara en ledstjärna.
På bilden ses Eva Carlsson, kommunalråd och Niclas Ylander, ordförande
Socialdemokraterna i Partille.
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Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande
arbetslöshet är S främsta politiska mål. Målet är EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Petra Ekerum jobbar i industrin och kandiderar nu till riksdagen. Patrik Karlsson har
lång kommunalpolitisk erfarenhet och är nu regionrådskandidat.

Rätt till jobb,
heltid och
fast anställning

Namn: Patrik Karlsson
Ålder: 51
Bor: Hus på Kikås i Mölndal
Jobbat med: Kommunalråd
Gör på fritiden: Spelar musik,
umgås med vänner och familj.
Favoritmat: Pannbiff med lök
är rätt oslagbart.
Om du var ett djur, vilket
skulle du vilja vara då?
Myra
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Ålder: 33 år
Bor: Uddevalla
Jobbar: På pappersbruk
Gör på fritiden: Umgås med min familj
och vänner. Går på konserter och
loppisar.
Favorit mat: Älggryta
Om du var ett djur,
vilket skulle du vilja vara då?
Myra (liten men stark och envis)

Hur tycker ni att arbetsmarknaden har förändrats
de senaste åren?
otrygga. Tim- och visstidsanställningar
har ökat kraftigt.
– I regionens egen verksamheten är
det i särklass viktigaste att vara en god
arbetsgivare som erbjuder trygga
anställningar. Heltider ska vara norm
och deltid en möjlighet för den som så
önskar, anser Patrik.
– Att som student kunna få jobba
extra som timanställd och få erfarenhet
från arbetslivet är bra. Men när arbetslösa tvingas jobba timmar som sedan
aldrig leder till en anställning är det
däremot ett problem. Jag tycker det är
ovärdigt en vuxen människa. Detta
bidrar till att människor begränsas i
sina livsval. Utan fast inkomst är det
svårt att få banklån, bostad och över
huvud taget att bygga upp sitt liv,
avslutar Petra.
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– Det är ett hårdare klimat och kraven
på att prestera har ökat påtagligt.
Antalet anställda minskar medan kraven på att producera ökar. Man märker
att arbetskamraterna är stressade och
arbetsmiljön blir sämre ur den psykosociala aspekten, berättar Petra.
Västra Götalandsregionen är både en
stor arbetsgivare och en aktör som kan
påverka hela arbetsmarknaden och
möjligheterna att få jobb.
– Genom att se till att kollektivtrafiken
är snabb och fungerar mellan de olika
arbetsmarknadsregionerna inom och
utom Västra Götalandsregionen ökar
möjligheten för regionens invånare att
få ett jobba, säger Patrik.
Många som har jobb idag upplever
en ökande stress. Inte bara genom att
de måste jobba fortare utan också en
stress över att deras anställningar är
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Namn: Petra Ekerum

Målen likartade –
medlen skillnaden
Alla partier vill skapa jobb, en bra skola
och fungerande välfärd. Många gånger
låter politiker och politiken väldigt lika
oavsett parti. Men det finns skillnader i
vilka mål partierna har och framför allt
skiljer det hur vi vill nå målen.
Att skapa jobb och få ned arbetslösheten har varit den centrala politiska stridsfrågan i tio år nu i svensk politik. Ändå har arbetslösheten ökat och idag är över
400 000 människor arbetslösa i vårt land. Arbetslösheten är rekordhög både i
antal personer och antal procent räknat.
Den moderatledda regeringen för en politik som bygger på tanken att om
arbetskraften blir billigare så kommer fler att få jobb. Genom sänkta skatter och
avgifter, subventioner av vissa jobb och tillbakahållna löneökningar skulle det
göras billigare att anställa.
Uppenbart har det inte fungerat särskilt bra. Ska Sverige konkurrera med låga
löner måste de sänkas kraftigt till nivåer som vare sig skulle fungera eller accepteras i vårt land.
Mot regeringens politik står Socialdemokraternas förslag om att förbättra skolan och även vidareutbilda vuxna människor. Vår tanke är att istället för att försöka
sänka lönerna så ska kompetens höjas. Varje år är det 80 000 jobb som inte kan
tillsättas för att företagen inte hittar personer med rätt kompetens. Det kan vi
ändra på!
Valet står mellan fortsatta skattesänkningar eller ökade kunskaper och investeringar. Valet är ditt!

Kenneth G Forslund
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Bohuslän
kenneth.g.forslund@riksdagen.se
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Mindre klasser och
läxhjälp på alla skolor
Bengt odeholm
10:e namn på Socialdemokraternas lista
till kommunfullmäktige
GITTE CAOUS
11:e namn på Socialdemokraternas lista
till kommunfullmäktige

E

n god utbildning är nyckeln till ett
framtida arbete och ger de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Bra skolor i
Partille är därför en framtidsfråga. Vi socialdemokrater vill satsa mer pengar på
skolan för att återställa en god kvalité i
undervisningen för både yngre och äldre
elever. Utvecklingen med sämre studieresultat måste vända. Därför vill vi minska
grupperna framför allt i förskolan och i
årskurs 1 till 3 samt erbjuda lärarledd läxhjälp i alla skolor. Det ska finnas bibliotek i alla kommundelar i samarbete med
skolan. Barngrupperna på fritidshemmen
måste också bli mindre. De elever som
behöver extra stöd ska få det stöd de behöver. Vi behöver därför tillgång till fler
speciallärare och stödpedagoger.
Alla människor är värda en andra chans
genom att utbilda sig. Därför vill vi socialdemokrater ge mer pengar till vuxenutbildningen i Partille. En bra vuxenutbildning ökar möjligheterna till arbete och
ekonomisk trygghet.
Hur kan studieresultaten i Partille
kommuns skolor bli bättre?
Skolan behöver få ökade grundresurser
så att varje skola får möjlighet att möta
barnens behov, till exempel mindre klasser, fler specialpedagoger/lärare. Alla
elever ska få de verktyg de behöver för
att lära sig läsa och kunna ta in det de läser. Det är så grunden läggs för allt fortsatt lärande. Färre elever per klass ger
läraren möjlighet att utforma läroprocess
utifrån eleven. Det ska finnas lärarled
obligatorisk läxhjälp på alla skolor.

Namn: Bengt Odeholm
Ålder: 64 år
Bor: Partille
Sysselsättning/yrke: Socionom
Favoritmat: Italiensk husmanskost
Om du var ett djur, vilket skulle
du vilja vara då? Zebra

Namn: Gitte Caous
Ålder: 48 år
Bor: Lexby
Jobbat med: Politisk sakkunnig
för S i Göteborg.
Gör på fritiden: Trädgårdsodling
och loppmarknader.
Favoritmat: Svensk husmanskost
Om du var ett djur, vilket skulle
du vilja vara då? En liten kolibri
som surrar kring blommorna.

Vilken vuxenutbildning vill ni satsa på i
Partille kommun?
Kort och gott behövs mer pengar. Partilleborna är fantastiskt vetgiriga och det
finns ett stort sug efter att få komplettera
sin utbildning, men tyvärr har pengarna
för detta område minskat de senaste 1012 åren. Idag kan vi genom samarbetet
med Göteborg erbjuda medborgarna ett
brett utbud av kurser och program och
detta vill vi fortsätta med. Efterfrågan är
stor men hittills har resurserna varit otillräckliga, därför vill vi förstärka budgeten
för vuxenutbildning
Vad är den första åtgärden S i Partille
kommun vill göra i skolorna?
Utvecklingen med sämre de studieresultaten måste vända. Därför vill vi satsa mer
pengar på skolan för att återställa en god
kvalité i undervisningen för både yngre
och äldre elever.
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Vad vill du driva
för fråga i Partilles
kommunfullmäktige
de kommande
fyra åren?

Arne Ohlsson

Eva Magnusson

Vi måste återställa och utveckla välfärden.
Det handlar inte bara om att fördela pengar.
Kommunen kan inte räknas som bättre än
de som har det sämst. Därför måste vi fortsätta att värna och lyfta de mest sårbara och
utsatta. När Partille växer från förort till förstad måste vi arbeta vidare på en gynnsam
kommun, blandad bebyggelse med god
infrastruktur. Näringsliv, föreningsliv och
utbildning tillsammans ska bidra till en kultur som inkluderar alla. Jag hyser stora förhoppningar på det nya utbildningscentrat.

Viktigast är skolan. Alla barn skall garanteras bra utbildning utifrån deras behov och
förutsättningar. Bibliotek skall finnas i varje
kommundel, gärna tillsammans med skolan
Även äldreomsorgen skall hålla hög kvalitet.
Gratis kollektivtrafik för både skolbarn och
äldre inom kommunen. Jag tycker Partille
kommun ska certifieras till Fair Trade City.
Andelen ekologisk och närproducerad mat i
kommunens verksamheter skall öka kraftigt.

Bengt Odeholm

Märta Johansson

Gitte Caous

Kaisa Blank Nordmark

Jag tycker det är viktigt att alla människor
ges en andra chans i livet. En bra skola i Partille med bra betyg från gymnasiet ger de
bästa förutsättningarna för ett gott liv. Det
är utbildning som ger frihet och fler valmöjligheter i framtiden. Men det ska alltid gå att
få en andra chans att komma in i arbetslivet
eller utbilda sig. Därför är den kommunala
vuxenskolan och samverkan med näringslivet viktigt. De människor som är särskilt utsatta ska alltid kunna få samhällets hjälp att
starta om på nytt.

Efter många års yrkesverksamhet i skolans
värld är naturligtvis skolfrågorna högprioriterade. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi
kan komma tillrätta med de problem som
finns. Jag vågar väl inte säga att det var
bättre förr? Jag har uppnått den ålder att
äldrefrågorna trätt fram som ett högintressant område. Jag vill att alla som behöver
hemtjänst skall få en välfungerande sådan.
Jag vill att det skall finnas boendeformer
som passar för åldrandets olika skeden.

Socialdemokraterna har en politik som
handlar om att minska klyftorna mellan
människor i fråga om makt och inflytande.
Kunskap leder till jobb, jobb leder till ekonomisk självständighet vilket jag anser är
grundplåten för ett gott samhälle. Försörjer
du dig själv vågar du också stå upp för dig
själv, dina värderingar och det du tror på. Så
skapas jämlika relationer inom hemmets
väggar, på arbetsplatsen och i vardagen.
Den viktigaste frågan är skolan, vi måste
bryta den vikande trenden när det gäller
kunskapsnivån och tryggheten.

Att forma ett demokratiskt och jämställt
samhälle kräver kunskap. Framtidens utmaningar kräver också mer utbildning och
mer lärande, både teoretisk kunskap och yrkeskunskap behövs. Det livslånga lärandet
måste ta sin utgångspunkt i att lärandet ska
stärka individen och utveckla förmågan till
samarbete. ”Att möta barnet där det är” ska
betyda att skolan ges möjlighet att organisera sig så att alla elever blir sedda. Därför
vill jag fokusera på lärandets olika former.

Bahaddin Ali

Marie Raask

Per-Åke Westlund

Niclas Ylander

Det är skolan som är det absolut viktigaste.
Vi ska ha en skola i Partille som ger alla elever möjlighet att nå gymnasiet med goda betyg. Vi behöver också minska barngrupperna på förskolan. Föreningslivet där barn och
ungdomar finns behöver få förstärkning.

Jag vill arbeta för att minska utanförskapet i vårt samhälle genom att skapa fler
arbetstillfällen. Alla vill ha ett självständigt
liv, kunna försörja sig själv och ha en egen
bostad, men idag är alltför många utanför
arbetsmarknaden. Vi måste anpassa vuxenutbildningen till arbetsmarknadens behov.
Ett sommarjobb till våra ungdomar i Partille.
Förbättra och utveckla kollektivtrafiken.

Jag vill jobba för allas likas värde och rättvisa, det är mitt motto! Ända från det att man
föds är det viktigt att man får en bra start i
livet. Och så skall det fortsätta livet ut. Det
vill säga att det skall vara gott att leva, att
bo, att gå i skolan, att arbeta och att åldras i
vår fina kommun Partille.

Jag kommer arbeta främst för alla människors välbefinnande i Partille. Alla ska kunna
ha samma möjligheter till ett tryggt och
välmående liv. Personer med behov av vård
och omsorg, ska få den hjälp som behövs.
Hjälpen ska planeras och utföras utefter
människors behov, inte efter kommunens
budget. Barnens rättigheter i samhället
måste förstärkas, det är något som ligger
mig varmt om hjärtat.
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Namn: Karin Engdahl
Ålder: 41 år
Bor: Uddevalla
Jobbat med: Lärare på lågstadiet
och i olika affärer under studietiden.
Gör på fritiden: Är med familj
och vänner, läser och lyssnar på
böcker. Försöker jogga ibland.
Favoritmat: På sommaren är det
grillat kött med tillbehör och på
vintern är det thaimat.
Om du var ett djur, vilket skulle
du vilja vara då? Uggla. De är kloka,
kan flyga och får vara vakna på natten.

Alla ska kunna läsa
Skolan lägger grunden både för livet och arbetslivet.
Karin Engdahl är regionrådskandidat och lärare. Mohamed Hama Ali är nyexaminerad jurist och riksdagskandidat. Hur vill de vända utvecklingen med fallande
skolresultat i Sverige?
– Det allra viktigaste är att satsa på
läsinlärning. Lär man sig inte läsa tidigt
blir det oerhört tufft att klara av resten.
Jag oroas över att allt för många killar
har bristande kunskaper i läsförståelse.
Skolan behöver genuskompetens. Det
är inte bara skolans ansvar utan hela
samhället som måste visa att skolan och
läsning är viktigt, säger Karin.

– Med bra lärare får vi en bra skola!
Därför behövs en ökad professionalisering av läraryrket med kompetensutveckling, mer tid till undervisning och
bra villkor genom karriärutveckling,
säger Mohamed.
Karin Engdahl är idag S ansvarige för
personalfrågor i Västra Götalandsregionen. Regionens största verksamhet är

sjukvården. Hur påverkar skolresultaten
möjligheten att få kompetent personal
där?
– Det är klart att det påverkar negativt.
De olika yrken som finns inom Västra
Götalandsregionens olika verksamheter
kräver utbildning. Vi ser stora pensionsavgångar inom välfärdens olika yrken
och då krävs det att det finns utbildade
ungdomar att rekrytera istället. Så är
det i regionen och på hela arbetsmarknaden, säger Karin.
Mohamed Hama Ali har själv upplevt
hur skolklasserna blivit allt större och
personalen allt färre.
– Jag vet många vänner som tyvärr
inte fick det stöd de behövde i skolan

eftersom läraren helt enkelt inte hann
med i de stora klasserna. Samtidigt ser
jag att de som inte har gymnasiekompetens idag har svårare att få ett riktigt
jobb. Därför tycker jag att den socialdemokratiska parollen ”Mindre klasser –
mer kunskap” prickar helt rätt, avslutar
Mohamed.
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Namn: Mohamed Hama Ali
Ålder: 27
Bor: Kungälv
Jobbat med: Lagerarbetare, fritidsledare, jurist
Gör på fritiden: Tränar, läser och träffar vänner
så ofta jag kan.
Favoritmat: Allt som är grillat
Om du var ett djur, vilket skulle du vilja vara då?
En fågel

S plan för skolan
-Sverige står inför ett viktigt val i september. Under den
moderatledda regeringens åtta år vid makten har skolresultaten sjunkit kraftigt och klyftorna i skolan ökat, säger
Stefan Löfvén.
-Regeringen har förvandlat skolpolitiken till vilda västern, hafsat fram ogenomtänkta reformer, tillåtit vinstjakt, och lagt pengarna på skattesänkningar i stället för att göra nödvändiga
investeringar i skolan.

Stefan Löfvén och
har
Socialdemokraterna
olan:
tre tydliga mål för sk
ltat

1. Höga kunskapsresu
2. Jämlik skola
3. Läraryrket ska vara

attraktivt

Socialdemokrater i regionen:
Evert Svenningsson
Soraya Zarza Lundberg
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Vilken är den viktigaste vårdfrågan
i Partille kommun?
Det är viktigt att den nära sjukvården fungerar och då särskilt vid vårdcentralerna och
vid våra sjukhus. Barn- och ungdomsfrågan
är också viktig och att vi har vår Barn- och
ungdomsmottagning kvar här i Partille.
Hälso- och sjukvården måste vara tillgänglighet, det vill säga att man kommer in till
vården i rätt tid och inte behöver vänta för
länge. Folkhälsofrågorna är viktiga och där
ska hälso- och sjukvården arbeta ihop med
kommunen för att nå bästa resultat.

Vilken är den viktigaste kollektivtrafikfrågan i Partille kommun?
När Partille växer är det viktigt att det finns
en välutvecklad kollektivtrafik för snabba
transporter såväl inom Partille som utanför
Partille, exempelvis till Göteborg. En stor
del av Partilleborna arbetar i Göteborgsområdet och är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Biljettsystemet måste
bli enklare och resenärerna måste uppleva
att taxan är rättvis.

✁

o Jag vill hjälpa till i valrörelsen (inget krav på medlemskap)
o Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna
o Jag vill bli medlem i SSU

Adress ..................................................................................................
Postadress ...........................................................................................
Telefon ................................... Pers.nr...................................................
E-post ..................................................................................................
Vi kommer att hantera och spara dina uppgifter i enlighet med Pul.

Socialdemokraterna
Bohusläns Partidistrikt
Svarspost
Kundnummer: 0460022300
451 20 UDDEVALLA

SOCIALDEMOKRATERNA

Klipp ut och posta talongen.
Du kan även lägga den i ett kuvert och skriva svarsadressen på.

Hjälp till att vinna valet.
Välkommen som medlem!

Namn ................................................................................................ ...
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Tillgänglig sjukvård och
enklare biljettsystem

