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Medlemsmöte 

 
Partille – Jonsered socialdemokratiska förening bjuder in samtliga medlemmar 

i Partille arbetarekommun till medlemsmöte  

onsdagen den 25 april klockan 18.30 i 
Forellen. 

(lokal Gäddan) 

Pelle Berglund 
berättar om den pågående 

Organisationsutredningen. 
Kom och lämna synpunkter på utredningen! 

Varmt Välkomna! 

 

 

1:a Maj 2012 

 

Kunskap och arbete bygger 

Sverige 

Kom med och demonstrera 
Kl. 10:15: Samling vid Porthällastigen. Kl. 10.30: Avmarsch. Kl. 11:00: Tal Kyrktorget 

Anna Johansson, SAP Göteborg 
 

Jerry Johansson, LO-kommittén och Aylin Fazelian, SSU-Partille 
 

Därefter blir det fika i Kommunhuset 
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Cecilia Dahlman Eek 
Arbetarekommunens årsmöte gästades av 
Cecilia Dahlman Eek, som talade om 
socialdemokratin som modernitet. 
Vilka är vi? Vad menas med modern?  
 
Vid 1900-talets början slog demokratin 
igenom med kamp för rösträtten. Vi var 
moderna tillsammans med liberalerna. 
Det gällde att utrota nöden på alla områden. 
Det blev funkis, lättstädade och ljusa 
bostäder och folkbildning. Välståndet skulle 
spridas till alla dom som skapade det. 
Det kallades Social ingenjörskonst. 
 
Efter kriget gällde kampen den stadsnära 
arbetarklassen, som var en relativt ny, 
modern, företeelse i Sverige. 
 
På 60-talet började det bli modernt att se 
utanför Sverige. Utbildningsnivån höjdes 
och svenskarna började resa allt mer. 
Arbetsinvandringen förde världen in i 
Landet. Vi fick ökad insikt om orättvisorna 
och vi stödde befrielserörelserna. 
Socialdemokrati var alltjämt ett modernt 
alternativ. 
 
På 70-talet kom kvinnorna och feminismen. 
Jämställdhet gynnade samhällsutvecklingen. 
Det blev modernt med bidragsförskott, 
daghem och varannan damernas. 
 
”Den som är satt i skuld är inte fri.” 
90-talet kom med Internet. Världen 
öppnades på ett nytt sätt. Pengar kunde 
flyttas på en sekund. Små fasta valutor blev 
ohållbara. Nya beroenden följdes av täta 
ekonomiska kriser och nya migrationer. 
Den internationella kapitalismen slog vilt 
omkring sig. Det behövdes ekonomisk 
sanering. Verksamhet blev viktigare än 
bidrag. 
Det gällde att skapa stabila statsfinanser. 
Traditionell socialdemokrati var inte längre 
modernt. 
Moderaterna tog chansen. Dom som var 
trötta på krisen skulle få egna möjligheter i 
stället för gemensamma lösningar. 

Självhjälpens och individualismens coacher 
skulle vara lagom folkliga och helst inte 
förknippas med politik. 
Politik var något för vänstern. 
 
Sverige gick in i en politisk fasta. 
Det gällde att säkra medelklassens röster. 
Vi ser följden av effektivisering och 
rationalisering. – arbetarklassen minskar. 
Moderaterna menade sig engagera dom som 
hamnade utanför. ”Folk vill själva bestämma 
vilken klass man vill tillhöra.” ”Identiteten 
består ju av så många andra tillhörigheter.” 
Vi såg ekonomismen ta plats. Vi påpekade 
orättvisorna och talade om utveckling, men 
det blev ett glapp till samhället, politiken och 
det ekonomiska ansvaret. 
Vi hölls utanför den ekonomiska fajten. 
 
Nu är det ett nytt ideologiskt och politiskt 
läge Vi behöver personliga möten för att 
förstå världen och samhället. 
Socialdemokratin har chansen att bli ett 
modernt parti igen nu när ekonomismen har 
blivit den nya överideologin. 
Vi får inte stå över, utan alltid se till hela 
folkets situation. 
Minst hälften skall tycka att vi är bra. 
Många idéer kostar mycket. Vi måste 
prioritera och fokusera på ekonomi i staten, 
traditionell välfärd samt vård, skola och 
omsorg. 
Hur ser vi på vår politik idag? Hur långt 
framåt ser vi? Vilka problem behöver lösas 
nu? Hur ser det socialdemokratiska 
framtidssamhället ut? 
Dagens problem måste vi lösa tillsammans 
med dagens människor och med ekonomiskt 
ansvar. Vi måste bli moderna igen. 
 
Opinionssiffrorna har vänt åt rätt håll. 
Nu jobbar vi för social rättvisa och 
jämlikhet, - lika för alla. 
Vi tar ett helhetsgrepp. 

Referent 

Arne Ohlsson. 
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Verksamhetsplan 2012 
 

Arbetarekommunen planerar två möten per termin, excl. 1:a Maj 
Föreningarna planerar minst ett möte per termin, excl. årsmöte 

Översiktlig verksamhetsplanering och kalendarium för vårens aktiviteter är klart. 

 

STUDIER 
Studier är en viktig grund för vårt arbete och vi 
kommer att anordna ett antal studiecirklar och 
fortsätta med politikerskolan. 

 
MÖTEN 
Vi planerar öppna möten i Kulturum under våren 
och hösten om aktuella frågor i kommunen eller 
samhället i stort.  

 

LILLA VALRÖRELSEN 
Lilla valrörelsen med många utåtriktade aktiviteter 
sker de två sista veckorna i april. 

 

1:A MAJ 
1:a Maj firar vi som vanligt på Kyrktorget  

 
FAMILJEARRANGEMANG 
Under våren planeras en loppmarknad i 
Sävedalens Folkets Hus och under hösten planeras 
en familjelördag med efterföljande trevlighet på 
kvällen. Efter jul hoppas vi återigen kunna inbjuda 
den uppskattade julgransplundringen. 

FACKLIGT/POLITISKT 
Det Fackligt/Politiska samarbetet tillsammans 
med LO-Kommittén fortsätter och skall utvecklas 
ytterligare med TCO förbunden  

 
MEDLEMSVÅRD 
Nya medlemmar och sympatisörer ska tas emot på 
ett bra sätt så att de vill bli aktiva i våra föreningar.  

 
TEATER 

 
GOS 
(Göteborgs Socialdemokrater i Samverkan) 
Samarbetet i Göteborgsområdet är en viktig 
förutsättning för valseger i flera kommuner i GR, 
och att därigenom säkra en Socialdemokratisk -
majoritet i GR. Vi har redan nu en samplanering 
när det gäller bl a utåtriktade aktiviteter, nya 
medlemmar, men samarbetet kan bli bättre. 
Knarrholmen 7-8-9 september är 
GOS upptakten inför hösten.  

 

Du som är en glad pensionär!!! 

Kom på våra torsdagsträffar. 
I sex års tid har vi S-veteraner träffats första 
torsdagen i månaden, klockan 10-12. 
Vi vill gärna delta i den allmänna samhällsdebatten. 
Vi fikar och diskuterar såväl kommunalpolitik som 
inrikes- och utrikespolitik. 
Vi har inga formaliteter med protokoll o dylikt 
utan fri debatt. 

 
Vi brukar vara mellan 12 – 15 personer, men det 
finns plats för fler. 
 

Vårens veterandagar: 
2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni. 

 
Välkommen! 

Märta och Leif 

Kommande medlemsmöten: 7 maj och 20 oktober 
 

Det händer mycket i politiken just nu och 

uppladdningen för den kommande valrörelsen 

har börjat.Vi har planerat ett nytt medlemsmöte 

med spännande och aktuellt innehåll den 7 maj. 

Den 20 oktober blir det partilördag, som avslutas 

med en fest i Sävedalens Folkets Hus. 

Boka dessa dagar redan nu. Vi återkommer med 

mer detaljerad information. 

Styrelsen 
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Organisationsutredningen
Vår idé om en socialdemokrati där alla människor 
får möjlighet att växta och ta sin del av ansvaret 
ska också återspeglas i vår organisation. Ju fler som 
är med, desto bättre blir besluten. En enkel men 
viktig princip för vårt fortsatta arbete med att 
utveckla vårt parti. 2009 års partikongress fattade 
beslut om riktlinjer för partiets organisatoriska 
verksamhet. Kongressen gav även partistyrelsen i 
uppdrag att genomföra en utredning i syfte att 
stärka folkrörelsearbetet. Vill du vara med och 
tycka till om den organisationsutredning som nu är 
ute på remiss?  

Onsdagen den 11 och 18 april kl. 18 – 20 jobbar vi 
med remissen på partiexpeditionen. 
Den 25 april har vi sedan förmånen att få träffa en 
av organisationsutredningens ledamöter, 
Pelle Berglund från Göteborg, 
i Forellens lokal Gäddan kl. 18:30  
Svaret ska vara partiet tillhanda senast 10 maj. 
Kontakta Kajsa, om du vill ta del av underlaget till 
utredningen. kaisa.nordmark@partille.se   
 
Kaisa Blank Nordmark & Jerry Johansson ordf. i 
Partille/Jonsereds (S) förening" 

 

Barn o utbildningsnämndens marssammanträde. 
Elevhälsa var dagens tema. Barn med svårigheter 
skall upptäckas tidigt och de skall då få hjälp. Varje 
rektor disponerar helt egna stödresurser, men kan 
vid behov också få hjälp från centralt placerade 
psykologer, specialpedagoger, kuratorer.  Många 
upplever att alltfler elever har komplicerade 
hjälpbehov. Detta var oroande för (s) som betonar 
att alla skall med i lärandet. (s) fick också löfte om 
en fördjupad  information för att få till stånd en 
diskussion om hur väl pengarna styrs till elever 

med särskilda behov. 
  
Alla i nämnden  har tilldelats några olika skolor att 
besöka som faddrar. Ibland leder dessa 
upplevelser  till att en fråga väcks på nämnden. 
Nämnden skall nu  på (s)-initiativ  få en 
redovisning av hur det "flexibla sportlovet" 
fungerar 
 

Hälsningar Kaisa 

 

Aktuella frågor från Kultur- och fritidsförvaltningen 
Vallhamra bibliotek byggs om till en s.k. 
Meröppetstation. Ombyggnaden startar under 
våren 2012 och beräknas vara klar i början av 
2013. Meröppetstationer finns i Danmark och på 
några orter i Sverige sedan tidigare. Tanken är att 
man via sitt lånekort skall kunna låna böcker och 
media själv, utan att biblioteket är bemannat. 
Öppettiderna kommer därför att vara betydligt 
bättre än vad de är idag. Om satsningen slår väl ut 
kommer Meröppetstationer att öppnas på fler 
ställen i kommunen. 

Lexby idrottsplats  kommer under hösten 2012 
att få konstgräs och Spartacus Rugby FC kommer 
att flytta sin verksamhet dit. 
Kulturum genomgår en ombyggnad. 
Partille biblioteks reception skall slås ihop med 
Kulturums informationsdisk. 
Ny förvaltningschef  rekryteras eftersom vår 
nuvarande chef Robert Wedberg fått tjänsten som 
kommunchef. 

Eva Magnusson, vice ordförande, 
Kultur- och fritidsnämnden 

Partille Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse 2012 

 
Arbetsutskott 
Ordförande:  Susanne Arvidsson. 

Kassör:  Eva Magnusson. 

Sekreterare:  Bengt Odeholm. 

Studieorganisatör: Niclas Ylander. 

KS-gr. Ordförande Eva Carlsson. 

Ledamöter 
Bahaddin Ali 

Kaisa Blank Nordmark. 

Thomas Jägebratt. 

Eva Kristensen. 

Gitte Caous. 

 

Leif Andersson. 

Marie Raask. 

Jerry Johansson. 

Per-Åke Westlund. 

Arne Ohlsson. 

mailto:kaisa.nordmark@partille.se
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2012 Verksamhetsplanering   Partille AK 

Datum  Aktivitet Ansvarig  Plats 

    

April    

  5 Veteranmöte 10-12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

14 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

19 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

21 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

23 Styrelsemöte AK Susanne Partiexpeditionen 

24 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

28 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

Maj    

  1 Första Majfirande  Kyrktorget 

  3 Veteranmöte 10-12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

  7 Medlemsmöte   

  8 Träff Nya Medlemmar 18.30 Marie Partiexpeditionen 

12 Vårmarknad Jonsered Partille/Jonsered  

12 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

16 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

19 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

22 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

25 Styrelsemöte 18.00 Susanne Kåbäcken 

26 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

  7 Veteranmöte 10 -12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

Juni    

14 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

19 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

    

Datum  Aktivitet Ansvarig  Plats 

2012    

Augusti    

23 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

28 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen Hörsalen 

September    

  4 Styrelsemöte AK Susanne Partiexpeditionen 

  6 Veteranmöte 10-12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

7-8-9 Upptakt. Obs. ny tid GOS Knarrholmen 

  8 Lördagsaktivitet   Kyrktorget 

15 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

20 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

22 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

25 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

29 Sävedalsdagarna  Sävedalen 

Oktober    

  2 Styrelsemöte  Susanne Partiexpeditionen 

  4 Veteranmöte  10-12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

  4 Medlemsmöte    

  6 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

11 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

13 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 
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16 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

20 Partilördag  Folkets Hus 

27 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

30 Styrelsemöte  Susanne Partiexpeditonen 

November    

  1 Veteranmöte 10 -12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

10 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

15 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

17 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

18 Medlemsmöte (Julmöte)   

20 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

24 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

December    

  1 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

  6 Veteranmöte 10 -12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

  6 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

  7 Styrelsemöte Susanne Kaisa 

  8 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

11 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

15 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

    

    

Verksamhetsplan 2012 
Arbetarekommunen  planerar två möten per termin exkl 1:a maj 
Föreningarna planerar minst ett möte per termin exkl årsmöte.  

 

Arbetarepartiet Socialdemokraternas i Partille fullmäktigegrupp 

2012 – 2014 
Fullmäktigegruppen sammanträder vanligtvis 
i kommunhuset kl. 18:00 torsdagen före 
nästkommande fullmäktigemöte.  
Arbetarekommunens medlemmar är välkomna 
till fullmäktigegruppens möten. 
 
Fullmäktiges sammanträden inleds med ett 
kulturinslag samt information och debatt i ett 
aktuellt ämne. Därefter behandlas ärendena på 
dagordningen. 
Arne Ohlsson.           arne.ohlsson@partille.se 
 

Partiskatt 
10% av erhållna arvoden från kommun, kyrkan 
och kommunala bolag, max 1.000:- . 
till vårt pg 623756-4.  

 

Sammanträdesdagar 2012: 
 
Gruppen kl. 18:00. 
Våren:19/1, 23/2, 22/3, 19/4, 16/5, 14/6, 
Hösten: 23/8, 20/9, 11/10, 15/11, 6/12. 
 
Fullmäktige 18:30. (obs! 19/6, kl:16.00) 
Våren: 24/1, 28/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 
Hösten: 28/8, 25/9, 16/10, 20/11, 11/12. 

 

 
 


