VERKSAMHETSPLANERING
JANUARI
6 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21
7 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19
17 JULGRANSPLUNDRING kl.12-14
21 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18.30-21
24 MANUSSTOPP Vårt Partille
26 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21
30 TORGAKTIVITET kl.11-13

FEBRUARI
3 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21
4 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
9 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19
14 TEMADAG– Alla Hjärtans Dag
18 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18.30-21
21 MANUSSTOPP Vårt Partille
23 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21
27 TORGAKTIVITET kl.11-13
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Socialdemokraterna i Partille

6 JANUARI 2016 är det dags igen för

KVÄLLSMINGEL på AL PETRA`S,
Drop In kl. 19
19--21

12 JANUARI 2016
Är vi igång igen med våra

FIKAKVÄLLAR på KULTURUM

(Göteborgsvägen 27)

kl.18 -19.30

Välkomna
( 1:A ONSDAGEN varje månad )

( 2:A TISDAGEN varje månad )

Telefonlista Partille Arbetarkommuns Styrelse
Ordförande: Niclas Ylander
V.Ordförande: Eva Carlsson
Sekreterare: Bengt Odeholm
V.Sekreterare: Dan Hansson
Kassör:
Eva Magnusson
Studieansvarig:
Soraya Zarza Lundberg
Fackligpolitisk:
Per-Åke Westlund
Ledamot:
Gitte Caous
Ledamot:
Kaisa Nordmark
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God Jul
&

Gott
Nytt År

ORDFÖRANDEN HAR ORDET...
HEJ PÅ ER…
Detta blir det sista numret för år 2015.
Ett år som har avrundats med en stor orolighet runt om i världen.
Ett stort och avancerat krig har krupit närmre oss här i norden. Sveriges
öppna armar till alla asylsökande har gjort att EU-samarbetet har satts på
prov. Med mycket blandade känslor så justeras lagar och regler kring flyktingfrågan, varpå Sverige nu inte längre är det öppna land det tidigare varit.
Det som vi nu genomfört med generellt skärpta regler för flyktingar, det att
vi accepterar att de bor i tält och i stora i gymnastikhallar, hade varit helt
otänkbart för 1 år sedan. Då hade vi kort och gått blivit kallade rasister och
fullständigt utfrysta.
Sverigedemokraternas (Sd) framfart de senaste åren och i nya
opinionsundersökningar, visar i mina ögon på att vi måste ta ett helhetsgrepp om flyktingpolitiken. Vi måste komma fram till vad vi känner, tycker
och tänker kring detta och agera därefter. Inte som vi gör nu, att vi agerar
först och tänker sen. Med vi menar jag nu främst våra företrädare på
riksplan men även i EU. Jag har aldrig trott att alla de personer som röstat
på Sverigedemokraterna (ca 14%) är rasister. Däremot har jag trott att
dessa människor värderar flyktingfrågan som deras viktigaste fråga.
Dessa 14% i valresultat tyder också på att vi och övriga politiska partier varit dåliga på att diskutera frågan. Nu har alla partier varit tvungna att lyfta
frågan och föra den in i ljuset. Om nu bl.a. Moderaterna kunde sansa sig
och lyfta sig själva över billiga väljarpoäng i en mellanvalsperiod, så kanske
vi kunde få till en vettig flyktingpolitik som alla kan vara stolta över.
En sådan politik som gör att fokus istället blir, jobb, välfärd och skola i nästa
val och inte hur vi tekniskt sett kan utse någon att styra vårt land, valet av
att lägga ner våra röster i budgetförhandlingar samt om vad som är
”svenskt” kontra ”rasism”.
Nu är det jultid och det är glädjen, familjen och barnens tid.
Det är också en tid för extra omtanke vilket passar bra i dessa tider. Har du
kläder eller andra saker som du kan och vill efterskänka till behövande,
så tar Östhjälpen i Jonsered och Vallhamra Kyrka emot era saker.
Med detta vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År,
samt hålla tummarna för att år 2016 blir ett år för fred,
gemenskap och solidaritet.
Niclas Ylander
Ordförande
Socialdemokraterna Partille

KORT INFORMATION FRÅN NÄMNDER OCH STYRELSER...
SAN: Har under senaste nämndmötet behandlat frågan om föreningsbidrag. Flera
föreningar har fått bidrag enligt vad de efterfrågat, men vissa har fått minskat bidrag
alternativt avslag med anledning av bristande uppgifter i deras efterfrågningar.
KoF: Har beslutat om stipendier i kultur och idrott samt idrottspris, samtliga delas
ut vid kommunfullmäktige den 15 december. Har även beslutat om taxor för
lokaluthyrning, framöver kommer även föreningar aktiva inom GR-kommuner få en
egen taxanivå.
UN: Har begärt en kostnadsberäkning för vad det skulle kosta att minska barngrupperna i förskolan. Vid senaste nämnden presenterades en nulägesbeskrivning om
förskolans förutsättningar - det menas gå ganska bra men det finns vissa utmaningar. Man har även valt Michael Jonasson till nytt branschråd till fordonsprogrammet.
Regionen: Majoriteten i regionen vill lägga ner fem vårdcentraler, men har inte varit
öppna med vilka och hur de resonerade för vilka vårdcentraler de har valt. Privata
aktörer har dock öppnat upp för att de vill ta över vårdcentralerna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Det är i nuläget stora underskott och det kommer
därför sättas in sparkrav, vilket sätter stor press på verksamheten. Vi i oppositionen
har tydligt markerat emot detta men blivit nedröstade.
KS: En förskola är planerad i Kåhög. Ekonomisk ramväxling genomförs mellan KS
och VON pga ökade hyreskostnader. Svar på motion om programmering i grundskolan, varpå förslaget till Kommunfullmäktige kommer bli att den anses besvarad.
Beslut om partistöd har genomförts med krav på återrapportering av hur pengarna
har använts. Budgetarbetet för 2017 har påbörjats lite smått.
Isabelle Asadian

Socialdemokraterna Partille hälsar alla
Välkomna till Sävedalens Folkets Hus

Söndag 17 januari
Kl.12-14
Det blir dans kring granen, och annat som hör
en julgransplundring till!
Pris: 30 kr/vuxen, medföljande barn gratis

Anmälan senast: 2016-01-14
Mailsvar till: sap.partille@gmail.com
eller tel. 031 445716 (telefonsvar)

