
Ordföranden har ordet

Hej alla!
Detta blir mitt första inlägg som 
ordförande i Vårt Partille. Det känns 
mycket spännande att få ta över nu när 
partiet har så pass medvind. Vi har 

redan börjat lägga upp strategin för våra kommande 
val och ett steg i detta är det medlemsmöte vi kommer 
ha den 11 april. Mer information om medlemsmötet 
finner ni här i Vårt Partille och jag hoppas många utav 
er kommer förbi.
Vi har sett de senaste opinionsmätningarna att vi har 
väldigt bra siffror nu och detta är något att glädjas över. 
Dock är det långt kvar till valet så det krävs mycket 
från oss alla, att upprätthålla siffrorna.
Vi syns och hörs!

Niclas Ylander
Ordförande
Partille Arbetarekommun

Utbildningsnämnden (UN)
Mötet inleddes med temat ”den nya 
utbildningsarenan”. Porthällagymnasiet står inför 
stora utmaningar i samband med om- till- 
nybyggnationerna de närmaste två åren. När allt 
detta är över väntar tidernas chans att bli en attraktiv 
skola. Man tänker sig att gruppera lärandet i centra 
på skolan, inte efter traditionella ämnen utan enl 
EU:s nyckelkompetenser. På ett ställe finns 
kommunikation: språk, på ett annat: teknik, ett 
annat: naturvetenskap osv
När sedan något extra spännande händer någonstans 
skall olika grupper från våra grundskolor också 
kunna delta. Allt för att vårt eget gymnasium skall 
bli en motor i lärandet och det naturliga valet för 
våra 9.ors gymnasieval.
Kommunrevisionens rapport om arbetsmiljön i 
skolan var ett annat stort nummer denna kväll.
Detta var ett väl valt område för granskning. Vilken 
nämnd vill inte veta hur folk mår? i vårt fall: 
personal och elever. I huvudsak en positiv rapport, 
men med några påpekanden, t ex behöver miljön i 
fritidshemmen lyftas fram, något som (s) kommer att 
bevaka.
(S) i Utbildningsnämnden
Kaisa Blanc Nordmark, v ordf. i UN

D E N  S O C I A L -
D E M O K R A T I S K A
F U L L M Ä K T I G E -
G R U P P E N
Välkomna till fullmäktigegruppens 
möten.

Våra möten är öppna för arbetarekommunens alla 
medlemmar.

Syftet med våra möten är att stämma av gruppens 
åsikter och ställningstaganden inför sammanträde med 
kommunfullmäktige.

Vi brukar också få rapporter om vad som är på gång i 
kommunstyrelse och nämnder, för att i god tid hinna 
sätta oss in i kommande ärenden.

Det går också bra att väcka nya ärenden och idéer.

Vi möts i kommunhuset kl. 18 torsdagen före 
nästkommande fullmäktigemöte.

Fullmäktigegruppen 18.00:
Kommunfullmäktige 18.30:

2013: 18/4-23/4, 16/5-21/5, 13/6-18/6, 
29/8-3/9, 26/9-1/10, 24/10-29/10, 
21/11-27/11, 12/12-17/12.

Vård och Omsorgsnämnden
Likt hela kommunen dras Vård och 
Omsorgsförvaltningen med besparingskrav. Detta är 
en tuff  utmaning för alla, trotts att vi måste se till att 
kvalitén och kommunens alla behov uppfylls. 
Vi jobbar mycket med LOV, som är den relativt nya 
lag som reglerar valfriheten inom vården. 
Kommunen har ändå det övergripande ansvaret 
över kommuninvånarna oavsett om man exempelvis 
väljer hemtjänst från Kommunen eller ett företag. 
Med detta har då nämnden till uppgift att kolla över 
de krav vi ska ställa på företagen som vill bedriva 
verksamhet i kommunen. En sista justering har 
gjorts gällande Daglig verksamhet och 
Lägerverksamhet, där vi från Socialdemokraterna 
även fick med förbättring för personalen på 
företagen. Förbättringen är ett krav på 

arbetsskadeförsäkring som är i annat fall väldigt 
vanlig inom alla företag i Sverige.
Det är lite brist på platser till Särskilt Boende i 
Kommunen. Än så länge håller man sig inom de 
krav som finns för att erbjuda platser, men vi har 
ändå begärt utav förvaltningen att få utförlig 
information till kommande nämnd i frågan. Där 
hoppas vi på att kunna behandla ärendet och på sikt 
lösa problemet.
Det har också varit en del skriverier i tidningar och 
på internet om två avstängda medarbetare varav en 

är ett arbetsplatsombud, inom en verksamhet i 
Partille. Då vi valt att inte kommentera detta utan att 
låta Personalenheten på Partille Kommun ta i frågan, 
kan man ändå säga att det finns alltid två sidor av 
myntet i en konflikt.
Självklart följer vi ärendet med dagliga uppdateringar 
och personligen hoppas jag att detta löses ganska 
snart och att alla inblandade blir nöjda.
Niclas Ylander
Vice. Ordförande
Vård och Omsorgsnämnden



S O C I A L D E M O K R AT E R N A
Galoppvägen 2A, 433 33  PARTILLE

T: 031-445716   F: 031-441285
M: sap.partille@telia.com

W: www.partille.sap.se
Ansvarig utgivare: Susanne Arvidsson.

M: susanne.arvidsson@partille.se

VÅ R T  PA R T I L L E
S-information nummer 1.  Januari 2013.

Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun 

kallar till

MEDLEMSMÖTE
Torsdagen den 11 april kl. 18:30. i

Servicehuset i Björndammen

Rapport från

”Partikongressen”
Soraya Sarza Lundberg

”Jobb och Framtid”
Tillsammans sätter vi fokus på kommande 

valarbete 

Vi bjuder på fika

Insamling till valfonden.

VÄLKOMNA

Styrelsen

Socialdemokrater på Facebook:
Öppen: www.facebook.com/

socialdemokraternapartille 
Grupper: www.facebook.com/

groups/161013820657104/

Telefonlista 
Partille Arbetarekommuns 

Styrelse 2013-2014

Ordförande: Niclas Ylander, 0707-241898, 
niclas.ylander@partille.se

Sekreterare: Bengt Odeholm, 0709-931096, 
bengt.odeholm@partille.se

Kassör: Eva Magnusson, 0706-249645, 
eva.magnusson@partille.se

Studier: Soraya Zarza Lundberg, 0736-534227, 
soraya.lundberg@partille.se

Fackligpolitisk: Per-Åka Westlund, 0705-890153, 
per-ake.westlund@partille.se

Ledamot: Eva Carlsson, 0709-931199, 
eva.carlsson@partille.se

Ledamot: Arne Ohlsson, 0709-931285, 
arne.ohlsson@partille.se

Ledamot: Gitte Caous, 0730-723092, 
gitte.caous@partille.se

Ledamot: Kaisa Nordmark, 0766-494211, 
kaisa.nordmark@partille.se

Partille arbetarekommun framför sitt tack till
Rune Furufors, 
som skänkt en tavla till det Socialdemokratiska 
kommunalrådets rum i Partille herrgård. 

Vänliga hälsningar. 
Eva
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April
2 Politikerskola. Expeditionen.  Niclas.

3-7 Partikongress. Göteborg.

4 10-12. Veteranträff. Expeditionen.    Märta.

6 11-14. Lördagsaktivitet.

11 18.30. Medlemsmöte. Valprogram.
  Kongressrapport m. m.

13 11-14. Lördagsaktivitet.

16 Politikerskola. Expeditionen.  Niclas.

18 18.00. Fullmäktigegrupp. Kommunhuset. Arne.

20 11-14. Lördagsaktivitet.

23 11-14. Lördagsaktivitet.

26  Vårkampanjen börjar.

maj
1 1:a majfirande. Johan Nyhus. Eva K, Marie R.

2 10-12. Veteranträff. Expeditionen.    Märta.

4 11-14. Lördagsaktivitet.

8 Vårkampanjen slutar.

11 11-14. Lördagsaktivitet.

13 Öppet medlemsmöte med Lena Sommerstad

16 18.00. Fullmäktigegrupp.Kommunhuset.  Arne.

18 11-14. Lördagsaktivitet.

 25 11-14. L ördagsaktivitet.

juni
1 11-14. Familjedag i Oxledsravinen.

10 18.00. Nya Medlemmar. Expeditionen.
         Tomas, Susanne, Eva.

13 18.00. Fullmäktigegrupp. Kommunhuset. Arne.

Augusti Kampanjveckor.

September 
5 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.

7 11-14. Lördagsaktivitet.
14 11-14. Lördagsaktivitet.

15 Kyrkoval.

21 11-14. Lördagsaktivitet.

28-29 Sävedalsdagar.

Oktober
3 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.
5 11-14. Lördagsaktivitet.
12 11-14. Lördagsaktivitet.
19 11-14. Lördagsaktivitet.
26 11-14. Lördagsaktivitet.

November
7 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.
9 11-14. Lördagsaktivitet.
16 11-14. Lördagsaktivitet.
23 11-14. Lördagsaktivitet.
30 11-14. Lördagsaktivitet.

Pensionärerna träffas på torsdagar
Vi veteraner träffas första torsdagen i månaden,
kl. 10-12, för att deltaga i samhällsdebatten, diskutera 
politik på alla nivåer och fika i en härlig gemenskap.

Vi har inga formaliteter som protokoll o d utan fri 
debatt och det brukar komma 10-15 personer.

Vi träffas  i socialdemokraternas lokal,
Galoppvägen 2A.
7/2, 7/3, 4/4, 2/5 och 13/6.
    Märta Johansson

Politikerskolan Partille VT-2013 
Socialdemokraterna Galoppvägen 

2AKl. 18.00 – 20.00

Anmäl dig till: Niclas Ylander.
niclas.ylander@partille.se
0707-241898

16/4 Träff  5: Opinionsbildning. Hur bedriver man 
politik med hjälp av media? Hur går man till attack och 
hur går man i försvar? Hur skriver man en bra 
debattartikel? När skall man gå i replik? Vilka medier 
skall man använda sig av? Digitala världen. Hur 
använder vi oss utav datorn och andra hjälpmedel. 
Någon har sagt att det här med datorer och annat kan 
bli stort i framtiden.

Dörrknackning
Vår satsning på dörrknackning inför de kommande 
valen fortsätter.
Det är ett omfattande arbete som ligger framför oss 
om vill vinna framgångar i de kommande valen, därför 
behöver vi vara många som kan och vill vara med att 
hjälpa och till.
Vi började med dörrknackningen i februari och 
fortsätter ca en gång i månaden fram till valet i 
september 2014
Enklast anmäler ni ert intresse till: 
dorrknackning@gmail.com ,
men det går även bra att ta kontakt med Christina 
Holmqvist, Marie Rask eller Roy Lundberg.
Innan vi börjar kommer alla som anmält sitt intresse 
att kallas till en introduktionsträff.

Nästa dörrknackning är den 17 april 17.30-19.30.
Vi träffas på partiexpeditionen 17.30 och åker 
gemensamt för att knacka dörr.

 Verksamhetsplan för Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun 2013
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Socialdemokraternas manifest för

En öppen Folkkyrka med framtidstro  

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas 
som en öppen folkkyrka. Som landets största ideella 
organisation med nära 7 miljoner medlemmar och över 
20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både 
i enskilda människors liv och för samhällen runt om i 
Sverige. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar 
Svenska kyrkan till internationell solidaritet med 
demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara 
mål.

Socialdemokraterna fortsätter att bidra med sina idéer 
och sitt engagemang till Svenska kyrkan  genom de 
tusentals medlemmar som är förtroendevalda i 
församlingar, stift och kyrkomöte. I ett Sverige där 
klyftorna mellan befolkningsgrupper och landsändar 
växer, vill vi peka på vägar framåt. Tillsammans med  
andra goda krafter kan Svenska kyrkan bidra till 
utveckling och trygghet - ett Sverige där alla kan leva ett 
bättre liv, känna frihet och framtidstro!

Svenska kyrkan ska:

Sätta människors behov i centrum
1. Visa lyhördhet vid dop, konfirmation, vigslar och 
begravningar!
2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler 
känner sig delaktiga!.
3. Hålla Sveriges kyrkobyggnader och kykogårdar öppna 
och välvårdade!

Stå upp för allas lika rätt och värde
4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör 
hemma i folkkyrkan!
5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och 
hållbar utveckling!
6. Vara drivande i religionsdialog och i arbetet mot 
mobbning och rasism!

Bekämpa de växande klassklyftorna
7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt 
ansvar för välfärden!
8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och 
ungdomsarbete!
9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan 
med kommunerna!

Bidra till gemenskap och utveckling
10. Ta vara på församlingshemmen som öppna 
mötesplatser i lokalsamhället!
11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter 
för alla anställda!
12. Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet 
och utanförskap!

Detta kyrkovalsmanifest är antaget av 
Socialdemokraternas partistyrelse den 1 oktober 2012. 
på www.socialdemokraterna.se/svenskakyrkan kan du 
följa Socialdemokraternas valrörelse inför kyrkovalet 
den 15 september 2013 och ta del av fler politiska 
förslag.

Från och med 2014 finns inte längre några flerpastorats-
samfälligheter inom Svenska kyrkan.

I Partille innebär det att vi går till val för ett 
kyrkofullmäktige i det nybildade  Partille Pastorat, som 
har en gemensam kyrkoherde för två församlingar. 
Därefter delas Partille församling, så att pastoratet 
kommer att innehålla tre lika stora församlingar. De  
föreslås få namnen Sävedalens, Partille och Furulunds 
(möjl. Öjersjö) församling.

”Pastoratet” har redan idag ett rikt och varierat utbud 
för de grundläggande uppgifterna, Gudstjänst, 
Undervisning, Mission och Diakoni, i pastoratets 6 
kyrkor. Socialdemokrater i Partille Pastorat har ett stort 
förtroende att förvalta och vi vill göra det bl. a. genom 
att ta tillvara ovanstående manifest.
Vi vill att kyrkan skall vara närvarande i samhälle, samtal 
och debatt samt erbjuda sina lokaler och tjänster för alla 
som bor, vistas och verkar i Partille.

Knarrholmen 30/8-1/9 2013

Glöm inte att anmäla dig och boka plats på västkustens 
hetaste sommarkonferens.

Sovplats i 6-bäddsstuga kostar 300:-
Sovplats i 4-bäddsstuga kostar 350:-

Priserna är inklusive seminariepass.

Håll utkik efter mer information i olika media och i 
nästa nummer av ”Vårt Partille”.

1:a maj
Huvudtalare på årets 1.a-majfirande i Partille är

Johan Nyhus.

 Samling vid Porthällastigen kl. 10:15
Avmarsch kl. 10:30. Tal på Kyrktorget kl. 11:00.

Därefter blir det fika i Kommunhuset.
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