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

                 Galoppvägen 2A, 433 33 PARTILLE , T: 031- 44 57 16 
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Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

MARS 
3 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
4 MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21 
5 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
16 ÅRSMÖTE Arbetarkommunen 
17 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
24 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
26 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
28 TORGAKTIVITET 
31 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
31 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30  
APRIL 
1  MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21 
7  FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
9  VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
14 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 

16 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
21 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
21 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30  
25 TORGAKTIVITET 
28 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
MAJ 
1  MAJ-FIRANDE 
5  FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
6  MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21 
7  VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
18 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.19.30 
19 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30  
19 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
26 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
30 FAMILJEDAG 

   

   

Partille Socialdemokratiska FullmäktigegruppPartille Socialdemokratiska FullmäktigegruppPartille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp  
De är öppna för arbetarkommunens alla medlemmar. Vi stämmer av gruppens  

åsikter och ställningstaganden inför sammanträde med kommunfullmäktige.  
Vi får även rapporter om vad som är på gång i styrelse och nämnder, för att sätta 
oss in i kommande ärenden. Det går också bra att väcka nya ärenden och idéer.  

Välkommen till våra möten. Välkommen till våra möten. Välkommen till våra möten.    
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 Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet...   
Nu är vi redan inne i mars månad och våren är snart för dörren.   
Arbetarekommun har sitt årsmöte den 16/3, där vi har en inbjuden gäst 
som ska prata om regionens framtid och utveckling. 
Hur vi ska nå ut till våra kommuninvånare på ett bra sätt, är en stående fråga för oss. 
Personligen så tror jag på folkrörelsemodellen och att få människor  
engagerade som gör att vi blir starkare tillsammans. Det finns dock inte tid och lust hos 
alla människor att sätta sig på ett möte en torsdagskväll, eller vara med i en studiecirkel 
som sträcker sig över flertalet tillfällen. Troligen en anledning till varför anslutningsnivån 
till partiet är så relativt låg. Det är bara ca: 3 % av de som röstade på oss i sista kom-
munalvalet som är med som medlemmar i partiet. 
Vi fick till oss en undersökning när flera av oss var i Stockholm, att 1/3 kan tänka sig 
vara med som medlemmar, bara de slipper några måsten som att gå på                
medlemsmöten eller börja ta uppdrag. 
Med denna föränderliga värld vi lever i så kanske vi själva måste förändra oss? Nu 
menar jag inte att medlemsmöten, cirklar m.m. ska tas bort, snarare tvärt om. Men vi 
behöver vara på fler ställen samtidigt och vi behöver tänka nytt. 
Tankarna är nog många hur vi kan göra. Kanske kan vi börja detta arbete redan nu? 

Med detta så hoppas jag att vi syns på årsmötet den 16/3. 
 

Hälsningar Niclas Ylander 

Kort information från nämnder och styrelser... 
SAF 
Man har behandlat bokslutet för 2014 och tyvärr har man gjort ett minusresultat. 
Kvoten ensamkommande flyktingbarn utökas i förebyggande syfte, då det kommer att 
ske en lagändring gällande fördelning mellan kommunerna i landet. 

VON 
Kvalitetsuppföljning inom LOV. Vad är det för kostnader kring denna administration? 
Nämnden ställde krav på utbildning till politikerna i nämnden så att alla har en bra  
plattform att stå på. Kommunen saknar platser i Särskilt Boende på sikt och privata 
aktörer har visat intresse. Ställningstagande i frågan är ännu inte gjord. 

KoF 
I april ska nämnden göra studiebesök i Partille Arena. 

KSAU 
Poängteras att motionsbehandlingen i kommunen är lite väl långsam och att         
tjänstemännen bör se över detta. 

Regionen 
Man har beslutat om att slå ihop Regionens Hus som innebär att man slår ihop all  
administration till ett hus. "Vita huset" i Göteborg.  
Det ska bildas ett råd för Social ekonomi. Där ska varje parti ha representation och 
tanken är att utveckla välfärden i regionen. 

 

 

Där har vi information kring aktuella  
politiska ämnen. Det kan röra sig om  

lokala frågor där vi intervjuar S-politiker  
i kommun och region, internationella  

utblickar eller i övrigt vad som rör  
sig i samhället. 

Detta kräver ganska mycket arbete av  
oss som är engagerade, och vi vill  

gärna bli fler som är med i detta arbete.  
Det kan vara att vara med och prata, men 

även att arbeta med tekniken.  
Är du intresserad så hör av dig till Ingrid 

Nordkvist eller Evert Svenningsson. 
 

Hälsar Ingrid Nordkvist 
0707 926065 

Ni vet väl om att vi sänder ANi vet väl om att vi sänder ANi vet väl om att vi sänder A---radion radion radion    
genom Partille närradio varje lördag?genom Partille närradio varje lördag?genom Partille närradio varje lördag?   

Närradiosändningar / FM 88.0:  
Sändningstider är  

14:30-16:00 på lördagar  
med repris på  

torsdagar 16:30-18:00 

Julgran(S)plundring Julgran(S)plundring Julgran(S)plundring    
   
   
   
   

i Sävedalens folkets hus 18/1i Sävedalens folkets hus 18/1i Sävedalens folkets hus 18/1   
  

KallelseKallelse  
tilltill  

Partille Arbetarkommuns Partille Arbetarkommuns   
ÅrsmöteÅrsmöte  

  

Måndagen 16 mars kl.18.00Måndagen 16 mars kl.18.00  
  

Kulturum Kulturum -- Hörsalen Hörsalen  
   

VälkommenVälkommen  


