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Partille

En tidning från framtidspartiet i svensk politik

Partilles framtid

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Partille. Vår politik om skola,
jobb och välfärd ska göra att Partille blir en ännu bättre kommun att leva i.
På bilden ses Soraya Zarza-Lundberg, Jerry Johansson, Isabelle Asadian,
Eva Carlsson och Niclas Ylander.
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Det ska vara ordning
på arbetsmarknaden
– Jobben måste bli prioritet ett i EU. Vi kan inte ha
26 miljoner människor som går arbetslösa. Fler jobb
och ordning och reda på arbetsmarknaden, det är de
viktigaste frågorna för oss Socialdemokrater i Europa.
Det säger Olle Ludvigsson, Volvo-arbetaren och
Metallklubbsordföranden som för fem år sedan valdes
in i EU-parlamentet.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Valet äger rum i ett Europa som
haltar. Under flera år av kris har pilarna
pekat åt fel håll, samtidigt har populism
och extremåsikter brett ut sig. Det är en
destruktiv utveckling som måste brytas.
Hela EU behöver en omstart.
– Förhållandena på arbetsmarknaden
i Sverige och övriga EU har förvärrats de
senaste åren. Kollektivavtalen har fått en

svagare ställning, otryggheten har ökat
och oseriösa företag utnyttjar arbetstagare som får låga löner och livsfarlig arbetsmiljö, säger Olle Ludvigsson.
Olle kandiderar till EU-parlamentet för
ytterligare en mandatperiod och tycker
att det finns mycket kvar att göra. Politiska beslut och frågor som Socialdemokraterna lägger fram i EU-parlamentet men
som idag röstas ned i EU-parlamentet.
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Ålder: 65 år
Bor: På ön Hälsö i Öckerö kommun
Jobbat med: På Volvo sedan 1968,
ordförande i Verkstadsklubben,
EU-parlamentariker sedan 2009
Gör på fritiden: Tränar och träffar folk
Favoritmat: Fisk, helst stekt makril
Om du var ett djur,
vilket skulle du vilja vara då? Katt

och reda
huvudentreprenörer måste ta ansvar
för underentreprenörer och det måste vara självklart att ställa miljökrav
och krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar, avslutar Olle Ludvigsson.

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraternas mål är att bli
största parti i EU-parlamentet och
kunna samla en progressiv majoritet.
– EU:s negativa trend måste vändas. Socialdemokraterna vill ha ett
socialt protokoll inom EU som stärker
arbetstagarnas rättigheter. Reglerna
måste ändras så att visstidsanställningar inte kan staplas på varandra,

SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA

Namn: Olle Ludvigsson

DIN RÖST
RÄKNAS
Varje röst avgör valet – din med!
Val i Sverige brukar sluta ganska jämnt. 2006 vann de borgerliga partierna en
knapp seger, 2010 fick de inte majoritet själva men var ändå lite större än de
rödgröna partierna.
Varje vecka rapporternas nu om ett rekordstort övertag för de rödgröna
partierna mot regeringspartierna. Oftast mäts det till att vara 10 – 12 procentenheter. Men det är inte riktigt sant. Det verkliga övertaget är mellan 1 och 3
procentenheter.
I höst efter valet ska Sveriges Riksdag välja statsminister för de kommande
fyra åren. Det kommer att finnas två statsministerkandidater; Fredrik Reinfeldt
och Stefan Löfvén.
Så här långt i den nuvarande mandatperioden har Sverigedemokraterna i
över 80 procent 9 procent av alla avgörande omröstningar i Sveriges Riksdag
röstat på regeringens förslag. Det är alltså ganska uppenbart att de kommer
att vilja ha kvar Fredrik Reinfeldt som statsminister i höst.
Vill du ha en jobbpolitik som verkligen minskar arbetslösheten istället för att
öka den, rättvisa skatter för pensionärer, bättre skola och fler utbildningsplatser på yrkesutbildningar, universitet och högskolor, en sjukvård som har råd
att både ha personal och ta emot patienter? Då behövs din röst på Socialdemokraterna, både i EU-valet och i höstens val.
Kan vi räkna med din röst?

Kenneth G Forslund
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Bohuslän
kenneth.g.forslund@riksdagen.se
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Jobben och skolan
en viktig utmaning
– Jag är orolig för den utveckling
som skett i skolan de senaste åren.
Partille har bra skolor och vi har
haft goda resultat tidigare. De
senaste årens neddragningar
har slagit hårt mot skolan. En bra
skola är Partilles viktigaste framtidsfråga, säger Eva Carlsson
som är socialdemokrat och vice
ordförande i kommunstyrelsen.
– De elever som behöver extra stöd får
inte det i tillräcklig omfattning. Grupperna
i förskolan och på fritidshemmen har blivit
större. Det här drabbar alla elever. Pisaundersökningarna visar att alla elever i
Sverige har sämre studieresultat, även de
bästa presterar sämre.
Socialdemokraterna vill satsa mer
pengar på skolan. Främst för att minska
grupperna i förskolan och årskurs 1-3.
Det måste finnas mer personal i skolorna.
De bibliotek som finns i skolorna ska vara
öppna och ha tillgång till bibliotekarier.
– Det är viktigt att alla människor kan
få en andra chans genom att utbilda sig.
Därför vill Socialdemokraterna anslå mer
pengar till vuxenutbildningen i Partille.
Cirka 60 procent av ärendena på ett
fullmäktigemöte påverkas av EU. Det kan
vara frågor som handlar om miljö, klimat,
upphandling, äldreomsorg, och arbetsmiljö. Genom EU kan kommunen söka
pengar till olika projekt som bidrar till utveckling inom områden som skola, miljö,
sysselsättning.
– Arbetet i Göteborgs Insjörike är ett
sådant exempel som bidragit till god utveckling i Jonsered och Lexby. EU påverkar oss och vi måste påverka EU, därför är
det viktigt att rösta i EU-valet säger Eva.
– Partille har högre arbetslöshet än sina
grannkommuner. Ungdomarbetslösheten
är en viktig fråga som måste lösas. Ingen
ung ska få gå utan jobb. Ett bra samarbete med näringslivet är också viktigt.
Kommunen borde ställa upp med praktikplatser, det ger praktik, referenser och
bättre möjigheter för den som söker jobb.
– Det är mycket som behöver bli bättre
i Partille. Socialdemokraterna kommer att
föreslå en höjning av kommunalskatten i
budgeten för 2015. Alliansens budget är
inte hållbar. Vi Socialdemokrater tycker
att Partilleborna är värda verksamheter
med god kvalitet, avslutar Eva Carlsson.

Namn: Eva Carlsson
Ålder: 58 år
Bor: i Öjersjö, Partille
Jobbat med: Jag har varit fritidsledare, fastighetsskötare, lärare och rektor
Gör på fritiden: Friluftsliv i alla former, gillar musik, film och att läsa böcker.
Favoritmat: Fisk och medelhavsmat.
Om du var ett djur, vilket skulle du vilja vara då? Lo
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Vad vill du driva
för fråga i Partilles
kommunfullmäktige
de kommande
fyra åren?

Arne Ohlsson

Eva Magnusson

-Återställ och utveckla välfärden. Partille
ska växa med blandad bebyggelse och
god infrastruktur. Näringsliv, föreningsliv
och utbildning ska tillsammans bidra
till en kultur med plats för alla. Det nya
utbildningscentrat pekar mot framtiden.

-Alla barn skall garanteras bra utbildning.
Bibliotek skall finnas i varje kommundel.
Hög kvalitet i äldreomsorgen. Avgiftsfri
kollektivtrafik för skolbarn och äldre.
Andelen ekologisk och närproducerad
mat serverad i kommunens regi skall öka
kraftigt.

Niclas Ylander

Märta Johansson

Per-Åke Westlund

Kaisa Blank Nordmark

– Alla ska kunna ha samma möjligheter
till ett tryggt och välmående liv i Partille.
Personer som behöver vård och omsorg,
ska få den hjälp som behövs och det ska
finns pengar till det. Stärkta rättigheter
för barn ligger mig varmt om hjärtat.

– Skolfrågorna sätter jag främst. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi kan komma
tillrätta med de problem som finns.
Alla som behöver hemtjänst skall få en
välfungerande sådan och det skall finnas
boendeformer som passar för åldrandets
olika skeden.

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

– Att forma ett demokratiskt och jämställt samhälle kräver att skolan ”möter
barnet där det är” Alla elever måste blir
sedda. Livslångt lärande tar sin utgångspunkt i att stärka individen, att utveckla
samarbetsförmågan och att denna
utveckling aldrig upphör.

Bahaddin Ali

Marie Raask

Bengt Odeholm

Gitte Caous

– 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 skapa fler arbetstillfällen. Alla vill ha ett självständigt liv,
kunna försörja sig och ha en egen
bostad. Anpassa vuxenutbildningen till
arbetsmarknadens behov. Sommarjobb
till våra ungdomar. Förbättra kollektivtrafiken.

-En bra skola i Partille ger de bästa
förutsättningarna för ett gott liv. Utbildning ger frihet valmöjligheter i framtiden.
Komvux och samverkan med näringslivet
är viktigt. Alla människor är värda att
kunna få samhällets hjälp att starta om
på nytt.

– Det handlar om att minska klyftorna
mellan människor i fråga om makt och
inflytande. Skolan leder till kunskap,
kunskap leder till jobb, jobb leder till
ekonomisk självständighet, vilket är
grundplåten för ett gott jämlikt och jämställt samhälle.
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Namn: Jan-Olof Larsson
Ålder: 62 år
Bor: Kungshamn i Sotenäs kommun
Jobbat med: Är anställd inom raffinaderibranschen som industriarbetare.
Jag jobbade deltid på raffinaderiet som
facklig förtroendeman.
Gör på fritiden: Är så mycket som
möjligt på sjön.
Favoritmat: Stekt makrill.
Om du var ett djur, vilket skulle
du vilja vara då? Kanin på Gotland.
Det verkar trevligt inte minst utifrån
att det blir många kompisar.

Fler jobb
minskar
klyftorna
– Valets tre viktigaste frågor är jobben, jobben och jobben, slår riksdagsledamoten Jan-Olof
Larsson fast. Tillsammans med Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund står han för
erfarenheten på S-valsedeln till Riksdagen. Petra Ekerum, Mohamed Hama Ali och Gitte
Caous står för förnyelsen på valsedeln.
De är alla bekymrade över Sveriges utveckling.
– De senaste åren har skillnaderna ökat,
de med mycket pengar har fått det ännu
bättre medan den som råkar ut för en
olycka, blir plötsligt sjuk eller blir av med
jobbet får det väldigt tufft. Det är inte
en värdig utveckling för Sverige, säger
Catharina.
Kenneth som utöver att vara riksdagsledamot också är ordförande för S i valkret-

sen tycker att skolan är viktig.
– Med bättre utbildning blir det fler
som kan få ett jobb.
Petra jobbar på ett pappersbruk och är
fackligt engagerad. Hon har märkt hur det
blivit allt hårdare på arbetsmarknaden.
–Sverige måste få en regering som vill
ha ordning och reda på arbetsmarknaden.
Mohamed jobbar som jurist efter att
nyss ha avslutat sin utbildning.
– Det går att ställa både sociala och

miljömässiga krav och krav på kollektivavtal, säger Mohamed.
Gitte jobbar som politisk tjänsteman
men är dessutom fritidspolitiker i sin hemkommun.
För henne är jobb en självständighetsfråga.
– Försörjer du dig själv vågar du också
stå upp för dig själv, avslutar hon.

Den kommande mandatperioden vill jag
jobba med en Socialdemokratisk
regering som skapar regelverk för en
juste arbetsmarknad där alla jobbar
utifrån lagar och avtal. Jag vill också se
till att företagare och företag skall kunna
vara ärliga och konkurrera på lika villkor.

Vad vill du driva
de kommande

Namn: Petra Ekerum
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)

Människor mår bra av att ha ett jobb
och känslan av att bidra är större än
vad man ofta tänker på. Redan som
barn leker vi att vi jobbar, vi leker
doktor, snickare eller öppnar en
liten affär. Ingen leker arbetslös för
det är ingen som vill vara det.
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Namn: Catharina Bråkenhielm
Ålder: 57 år
Bor: Henån på ön Orust
Jobbat med: Arbetat som lärare,
ägt och drivit en djurtillbehörsbutik,
varit kommunstyrelsens ordförande/
kommunalråd, riksdagsledamot
Favoritmat: Vegetariska biffar
Om du var ett djur, vilket
skulle du vilja vara då? Skata
• En äldreomsorg där man bestämmer
själv över sin vardag
• Utsatta barns rättigheter
• Psykiatrin, många sköra som inte får
någon kontinuitet i sin vård.
• Att tandvården ska ingå i
högkostnadsskyddet
• En förbättrad djurskyddslag
• Närproducerad och ekologisk mat

Namn: Kenneth G Forslund
Ålder: 47 år
Bor: Villa i Kungälv
Jobbat med: Lastare, säljare, utbildare,
pressekreterare, IT-ansvarig m.m.
Gör på fritiden: Fotograferar, grejar
med bilar, renoverar huset.
Favoritmat: Pasta Bolognese med köttbullar, lite Sopranos-inspirerad.
Om du var ett djur, vilket
skulle du vilja vara då? Ekorre

Jag vill som biståndspolitisk talesperson
fortsätta att driva globala utvecklingsfrågor/biståndsfrågor. Dessutom vill jag
få fart på bostadsbyggande i Sverige
så att det byggs fler bostäder än idag
och bostäder som folk har råd att bo i.

för fråga i Sveriges Riksdag
fyra åren?

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

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

Alla ungas rätt till utbildning, jobb och
bostad är centrala frågor för att kunna
möta framtidens utmaningar. Jag brinner
även för internationella frågor och vill
bidra till att Sverige återigen blir en
stark röst för fred, frihet och demokrati.

Jag vill driva jobbfrågor. Ekonomisk
självständighet 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.

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.

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

Både vård och
bussar i tid
Sjukvård och kollektivtrafik är de
av Västra Götalandsregionens verksamheter som påverkar vardagen
mest.
–Vård av hög kvalitet utan orimligt lång
väntetid är det främsta målet, säger Karin
Engdahl som är regionråd för Socialdemokraterna.
– Tar man bussen eller pendeltåget ska
man både veta att man kommer fram och
vad man ska betala, säger Patrik Karlsson
som idag är oppositionsråd i Möldal men
nu kandiderar till regionfullmäktige.
Karin Engdahl tycker att alla invånare
i Västra Götaland måste känna att sjuk-

vården finns där när de behöver den.
– För att klara detta krävs det att sjukvården uppfattas som en bra arbetsplats.
Det behövs kompetent personal som
söker sig till vården och trivs på sin arbetsplats för att sjukvården ska i Sverige
ska kunna fortsätta ge vård i världsklass,
säger Karin Engdahl.
Ju snabbare och smidigare kollektivtrafiken tar sig fram desto större chans
att den blir människors förstahandsval.
En förbättrad kollektivtrafik ger också en
vidgad arbetsmarknadsregion, vilket i sin
tur är viktigt för att skapa tillväxt.
– Så enkelt, miljövänligt, avståndsrelaterat, snabbt och smidigt är mina ledord
avslutar Patrik Karlsson.

Partille måste också fortsätta att
arbeta aktivt för att få till, men
även skapa, fler praktikplatser
för både ungdomar och vuxna.
Ett exempel på detta är satsningen på de ungdomsprojekt
som på socialdemokratiskt initiativ möjliggjort att ett stort antal
ungdomar kommit ut i arbete.
– Att ha fler lärlings- och praktikplatser ger människor en andra chans att få en anställning.
Det ger också goda arbetslivserfarenheter. För att fler personer
ska kunna nå sitt mål och komma
ut i arbete, så behövs det ibland
kompetensutveckling.
– Därför vill Socialdemokraterna
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– Här i Partille kommer Socialdemokraterna att arbeta
för att skapa fler arbetstillfällen. Vi kommer på olika
sätt stimulera möjligheten till nya företagsetableringar
och stödja det lokala näringslivet, berättar Niclas
Ylander som är ordförande för S i Partille.
satsa mer på vuxenutbildning.
För alla anställningar kommer
vi att arbeta för att normen ska
vara heltid och inte deltid. Rätten till heltid och kunna försörja
sig är viktig. Deltid anser vi enbart är en anställningsform för
de personer som själva önskar
detta.
– Sist men inte minst så tror jag
på att känslan av att kunna ha ett
jobb, är lika viktigt för de yngre
i samhället. Därför ser Socialdemokaterna det som en självklarhet att öka antalet feriearbeten för ungdomar i kommunen,
avslutar Niclas Ylander.

Namn: Niclas Ylander
Ålder: 33
Bor: Radhus i Partille
Jobbat med: Lokförare
Ordförande i Arbetarekommun i Partille
Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

✁

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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Vuxenutbildning
ger jobb

