
Ordföranden har ordet

Värmen knackar på och våren har börjat 
sätta sina spår i Kommunen. Blommor 
kommer upp ur rabatterna och barnen är 
ute och leker i trädgårdarna. 

Något annat som börjar sätta sina spår är den besparing 
som vi i Partille Kommun brottas med. Det kämpas på i 
förvaltningarna med besparingskraven och det måste tas 
beslut som ingen egentligen gillar att ta.
I nämnderna får vi Socialdemokrater vara med och ta 
dessa tråkiga beslut. Väljer vi att avstå besluten, då har vi 
svårt att påverka utgången.

Vi ska alla arbeta för att få denna kommun att växa, vi 
bygger arena, nya bostäder m.m. All samhällsservice 
måste hänga med denna utveckling och i min mening 
säger det sig själv att vi inte kan ligga kvar med regionens 
lägsta skatt. Hade vi valt att ligga kvar på den nivå som vi 
hade innan förra valet, hade beslut som kyld mat åt våra 
äldre, högre simskoleavgift för våra barn och trista 
personalminskningar inom förvaltningarna kunnat 
besparas. 

En annan fråga är den om PartilleBo och att det är så 
svårt att få lägenhet. Artiklar och insändare har 
publicerats i Partille Tidning det sista tiden, där det 
belyses att yngre och låginkomsttagare inte får några 
lägenhetskontrakt.
PartilleBo har en lägre inkomstnorm än de kommunala 
bostadsbolagen i Göteborg, så detta tror jag inte går att 
justera något mera. Däremot anser jag att det är ett 
omodernt system, som kräver att man ska ha en 
tillsvidareanställning för att kunna få ett 
lägenhetskontrakt.

Lagen om anställningsskydd urholkades utav Alliansen 
och detta har gjort att väldigt få lyckas få en 
tillsvidareanställning.

Oftast så får ungdomar som kommer ut i arbetslivet, 
harva runt på osäkra tim- och visstidsanställningar i flera 
år. Sist jag hörde om statistik kring detta, är snittet runt 8 
år innan man får en tillsvidareanställning i Sverige idag.

Flertalet har flera arbeten för att få en dräglig inkomst 
som gör att de kan försörja sig. En ungdom som lyckas 
kämpa på och har en dräglig inkomst år efter år, har 
fortfarande ingen möjlighet att få ett hyreskontrakt om 
de har dessa osäkra anställningsformer.

Utbildningsnämnden (UN)
Från Utbildningsnämndens maj-sammanträde.
Första timmen ägnades åt Partilles framtid. 
Samhällsbyggnadskontoret ville ha svar på vad som krävs 
för att Partille skall bli en attraktiv framtidskommun.Alla 
fick! skriva ner sina tankar utifrån skola o 
utbildningsaspekter. Denna dialog kommer också att ske 
med alla nämnder liksom med partilleborna via bl a 
”framtidskiosken” som turnerar runt i kommunen.
Det ekonomiska läget är tungt, med med en prognos på 
12 miljoner i underskott, varav gymnasiet står för minus 
7.! Samtliga program på Porthälla har problem att fylla 
sina platser. Ingen elev kommer att antas i höst till det 
ekonomiska programmet. Krisen gäller inte bara vårt 
gymnasium. 25 % av gymnasieplatserna i regionen förblir 
tomma i höst, p g a krympande elevkullar. 
Förvaltningschefen Bengt Randén tog så till orda.! Likt 
en nutida Churchill förespådde han, först något år med! 
”blod svett och tårar”, sedan vänder det.
Ett antal focusgrupper med rektorer, lärare och elever 
arbetar på en rad utvecklingsområden t ex vad krävs för 
att Porthälla skall ha bästa tänkbara matteundervisning?
”Elevpiloter” med särskilda gymnasiekontakter kommer 
att finnas bland grundskoleeleverna. Idag går endast 17% 
av Partilles gymnasieelever på hemmagymnasiet.
När ombyggnaden av gymnasiet är klar om ett par år 
skall nya idéer förverkligas och Porthälla framstå som ett 
mycket lockande gymnasieval.
(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: 13/6-18/6, 29/8-3/9, 26/9-1/10, 
24/10-29/10, 21/11-27/11, 12/12-17/12.
Arne Ohlsson, gruppledare.

En sak jag tycker att vi i Partille ska bli pionjärer inom är 
att se till människan och inte anställningen. Jag tycker att 
PartilleBo ska ta hänsyn till om personen har haft en 
jämn inkomst under de 12 sista månaderna och på detta 
vis kvalificera sig till ett hyreskontrakt. Förändras reglerna 
i samhället, så måste också allt annat anpassa sig därefter.
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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

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

Vårpromenad
3 juni klockan 18.00.

Vi genomför en vårlig promenad i den vackra natur 
som nås från spårcentralen vid Åstebo..

Vi möts vid Åstebo busshållplats iförda grova skor eller 
stövlar och lämpliga kläder.

Tag med eget fika.
Välkomna!

Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska Förening
Om det regnar ställer vi in promenaden.

VÅ R T  PA R T I L L E
S-information nummer 3.  Maj 2013.

Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun 

familjedag
Lördag 1 juni kl 11.00–15.00

LO-distriktet i Göteborg, Unga Örnar, 
ABF Sydvästra Götaland och Socialdemokraterna i Partille 

anordnar en familjedag i Oxledsravinen,
mitt emot Vallhamra Fritidsgård.

Hoppborg, ansiktsmålning, trollkarl
och möjlighet att göra egna knappar.

Servering med korv, ka!e och dricka.!e och dricka.!

Varmt välkomna
både barn och vuxna!

Medverkan av
Anna Johansson, Göteborg

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

socialdemokraternapartille 
Grupper: www.facebook.com/

groups/161013820657104/
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Lena Sommerstad besökte Partille
Måndagen den 13 maj besökte S-kvinnors 
förbundsordförande Lena Sommestad Partille. Lena var 
inbjuden av S-kvinnor i Bohuslän och Partille 
arbetarekommun.
!
Marlene Segerson, Marie Raask, !Lena Sommestad och tf 
socialchef! Margaretha Antonsson gjorde tre studiebesök. 
Vi började med Familjecentalen där vi träffade 
verksamhetsansvarig Mi Billgren. Mi berättade om det 
stöd som de ger familjer. Det finns mödravård, 
barnavård, öppen förskola och en socionom som kan ge 
stöd i föräldrarollen . Mi berättade särskilt om hur de 
jobbar med stöd till invandrarfamiljer.
!
Därefter besökte vi Jonsereds Trädgårdar. Terhi Karlsson 
och Erika Bertilsson tog emot oss och berättade om 
arbetet med återskapa de blomstrande trädgårdarna som 
omgav Jonsereds herrgård på 1800-talet. !De berättade 
också om arbetet med grön arbetsinriktad rehabilitering.
!
Efter en härlig nyttig salladslunch var det dags att besöka 
Familjehuset. Vi togs emot av verksamhetsansvarig Helen 
Ardestam. Helen och hennes kollegor informerade oss 
om hur de förebyggande och fångar upp familjer i behov 
av stöd. Målet är att stärka familjen och ge alla föräldrar 
och barn möjlighet att utvecklas under goda och trygga 
förhållanden.
!
Dagen avslutades med ett öppet möte på caféscenen i 
Kulturum. Lena Sommestad är S-kvinnors 
förbundsordförande, riksdagsledamot och tidigare 
miljöminister. Lena talade om miljö med perspektiv på !
jämställdhet och jämlikhet. Flera frågor ställes till Lena.

Efter en lyckad dag och en mycket nöjd Lena Sommestad 
så körde vi Lena till flygplatsen. Lena bad oss att hälsa 
och tacka.

Marlene Segerson
Distriktsordförande S-kvinnor i Bohuslän 
och ordförande kvinnoklubben i Partille

Årets seminariehelg på 
Knarrholmen!
!
Det är dax att boka upp sig för årets seminariehelg p å 
Knarrholmen. Programmet startar på fredagskvällen 
den!30/8 och avslutas vid lunch på söndagen den!1 
september.
Arbetarkommunen har bokat!tre stuglägenheter med 
totalt!14 sängplatser. Vill du följa med så kostar en 
sängplats 250 kr för hela helgen. Vi fyller på med folk i 
stugorna allt eftersom anmälningar kommer in. Först till 
kvarn gäller.
Det går också bra att boka egen stuga via arrangörens 
hemsida.
Det finns också möjlighet att boka Seminairepass och det 
kostar 100 kr för hela helgen. Seminariepasset ingår i 
stugpriset så de som bokar stuga behöver inte köpa 
passet, utan det är tänkt för dig som inte vill sova över på 
ön.

Är du intresserad så anmäl dig till
Gitte Caous, gitte.caous@stadshuset.goteborg.se. 
Anmälan är bindande och avbokning utan avgift kan 
endast ske vid sjukdom.

Mer information om seminarier och praktisk information 
hittar du på arrangörens hemsida: http://gosvast.se/

Socialdemokraternas manifest för

En öppen Folkkyrka med 
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!
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 Verksamhetsplan för Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun 2013

junijunijunijunijuni
1 11-14 Familjedag Oxled

10 18.00 Nya 
medlemmar.

expeditionen Tomas,
Niclas, 
Eva.

11 Styrelsemöte, 
sommarfest.

Gittes 
trädgård.

Niclas, 
Gitte.

13 18.00 Fullmäktige-
gruppen

Kommun-
huset

Arne

augustiaugustiaugustiaugustiaugusti
Kampanjveckor inför KyrkovalaetKampanjveckor inför KyrkovalaetKampanjveckor inför Kyrkovalaet

15 18.00 Styrelsemöte expeditionen Niclas

septemberseptemberseptemberseptemberseptember
Kampanjveckor inför KyrkovalaetKampanjveckor inför KyrkovalaetKampanjveckor inför Kyrkovalaet

5 Veteranträff expeditionen Märta

7 11-14 Lördagsaktivitet

12 18.00 Styrelsemöte expeditionen Niclas

14 11-14 Lördagsaktivitet

15 Kyrkoval

21 Lördagsaktivitet

28 Sävedalsdagar

oktoberoktoberoktoberoktoberoktober
Kampanjveckor inför KyrkovalaetKampanjveckor inför KyrkovalaetKampanjveckor inför Kyrkovalaet

3 Veteranträff expeditionen Märta

5 11-14 Lördagsaktivitet

12 11-14 Lördagsaktivitet

17 18.00 Styrelsemöte expeditionen Niclas

19 11-14 Lördagsaktivitet

26 11-14 Lördagsaktivitet

novembernovembernovembernovembernovember
7 Veteranträff expeditionen Märta

9 11-14 Lördagsaktivitet

12 18.00 Styrelsemöte expeditionen Niclas

16 11-14 Lördagsaktivitet

23 11-14 Lördagsaktivitet

30 11-14 Lördagsaktivitet

decemberdecemberdecemberdecemberdecember
5 Veteranträff expeditionen Märta

14 11-14 Lördagsaktivitet

Arbetarekommunen planerar två möten 
per termin samt 1:a-maj-firandet.

Föreningarna planerar minst ett möte 
per termin samt årsmöte.

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.
5/9, 3/10, 7/11 och 5/12.
    Märta Johansson

Familjedag i Oxledsravinen
Hej!
1 juni 11.00 - 15.00 kommer vi att tillsammans med 
Unga Örnar, LO och ABF anordna en familjedag 
mittemot Vallhamra fritidsgård i Oxledsravinen. 
Hoppborg och servering kommer att finnas. En 
trollkarl kommer att underhålla barnen och 
poängpromenad kommer också att finnas.
Alla medlemmar med familjer är hjärtligt välkomna.

Är du intresserad av att hjälpa till med arrangemanget? 
På tisdag den 28 maj kommer vi att dela ut 
inbjudningar i närområdet. På lördag behöver vi hjälp 
med att iordningsställa platsen,  både före och efter, 
kaffe skall kokas etc.
Hör av dig till undertecknad om du har möjlighet att 
hjälpa till.
Med vänlig hälsning:

Eva Magnusson, Socialdemokraterna i Partille.


