
VÅ R T  PA R T I L L E
S-information nummer 4.  juni 2013.Nu börjar den svenska sommaren arta sig som den brukar. Likväl har 

Alliansens politik artat sig som den sanna borgarpolitik den är. 
På riksnivå ser man tydligt att arbetslösheten ligger kvar på orimligt höga 
nivåer, trots Alliansens vallöften om att de ska skapa jobb och få ner 
arbetslösheten med deras politik. För att de nu ska försöka komma undan 
med hedern i behåll väljer de att istället justera sina vallöften och räkna 
statistik på ett eget vis. Statsskulden är stor och ändå pratas det om 

ytterligare jobbskatteavdrag från Alliansen. 
Magdalena Andersson som är Socialdemokraternas ekonomiska talesperson visade nyligen 
ekonomiska jämförelser sedan år 1670, som visar att Alliansens politik är lika illa och kostsam som 
ett krig som startades av någon av våra gamla kungar. Jag hoppas och tror att majoriteten i Sverige 
inte längre köper att man löser alla samhällets problem med att införa skattelättnader för bl.a. 
arbetsföra människor, restauranger och hushållsnära tjänster.
Samma gäller inom vår egna Alliansstyrda kommun. Här väljer de att sänka skatterna medan de 
ger kommunen orimliga sparkrav. Sparkrav som är kopplade med krav att behålla kvaliteten, något 
som är omöjligt i mina ögon. Detta ger enbart signaler till förvaltningarna att politiken tror att det 
finns överflödiga resurser och personer som inte presterar något inom kommunen. Verkligheten 
är en annan, där vi ser hur personal inom skola och omsorg sliter med för få resurser och att deras 
arbetsmiljö blir lidande. Förvaltningarna blir tvungna att ta bort stödpersoner till barn med 
särskilda behov inom skolan, minska fritidsaktiviteter för personer med särskilt stöd o.s.v., allt efter 
dessa hårda sparkrav som kommunen lever efter.
Nu har vi presenterat vår Socialdemokratiska budget i Kommunfullmäktige där vi vill återställa 
den skattesänkning Alliansen gjorde med 10 öre samt öka med ytterligare 5 öre. Detta är inte 
några stora belopp för den enskilde, men miljoner för kommunen att kunna fördela på skola, vård 
och omsorg och allmänna förbättringar för alla kommunens invånare och anställda.
Vi som Socialdemokrater är ofta förknippade med att vi vill höja skatterna och detta framställs 
oftast på ett dåligt och själviskt sätt i media och tidningar. Men vi tänker efter en enkel ekonomisk 
modell som all ekonomi egentligen grundar sig på. Har vi kostnader med välfärden som överstiger 
inkomsterna så måste vi helt enkelt öka inkomsterna. Vill vi ha ett samhälle där alla behandlas lika 
och att alla ska kunna ha samma förutsättningar att leva ett gott liv, så måste vi justera 
inkomsterna därefter. 
Alliansen tänker inte som jag men förhoppningsvis tänker ni som läser detta som jag och det gör 
det extra viktigt att ni kommer delta och rösta i kommande val. Vi börjar i höst med kyrkovalet för 
ni som är med i Svenska Kyrkan. Under 2014 har vi val till EU-Parlamentet, Riksdag, Region och 
Kommun. 
 Nu tycker jag att vi ska ha en fin och trevlig sommar och efter sommaren startar vi vårt valarbete 
gemensamt. Vi måste alla hjälpas åt för att kunna lyckas med detta och det är jag övertygad om att 
vi gör. 
Individ- och egoistsamhället är inget hållbart samhälle utan det är samhället där vi är enade med 
solidariska värderingar. Tillsammans är vi starka.

Med detta vill jag önska er alla en trevlig sommar!

Niclas Ylander
Ordförande. Socialdemokraterna Partille

Ordföranden har 

Medlemsmöte
Vad är det egentligen vi röstar om vid kyrkovalet?

Vad gör man i kyrkofullmäktige?
Och varför är det viktigt att rösta? 

Partille-Jonsereds 
Socialdemokratiska 

förening
bjuder in till ett möte då vi får 
diskutera alla dessa frågor med 

Arne Ohlsson 
som är ordförande i kyrkorådet.

Oavsett om man är medlem i 
kyrkan eller inte blir detta ett 

utmärkt tillfälle att få veta mer
om kyrkans relation till

politiken.

Vi bjuder på fika!
Vi ses på Forellen den
26/8 kl. 18.30.

Välkomna! Styrelsen

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 
M: sap.partille@telia.com

W: www.partille.sap.se
Ansvarig utgivare: Niclas Ylander.

M: niclas.ylander@partille.se

Socialdemokrater på 
Facebook:

Öppen: www.facebook.com/
socialdemokraternapartille 

Grupper: 
www.facebook.com/groups/

161013820657104/
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Dags att nominera till kommun, region och riksdag

Föreningar och enskilda medlemmar uppmanas att nominera kandidater till 
riksdag, region och kommunfullmäktige.
Nomineringarna skall vara arbetarekommunen tillhanda senast

8 september 2013.
Tänk på att nominera de personer som stod på valsedlarna förra gången om de 
kandiderar för en ny period så att inte dessa namn kommer bort.

Avsägelse
Den som kandiderade till valet 2010 och som inte önskar kandidera 2014 skall 
skriftligen meddela detta till valberedningen senast 8 september 2013.

Vi eftersträvar så bred representation som möjligt utifrån genus och mångfald.
Valberedningen kommer att beakta hur mycket de nominerade har jobbat aktivt 
för partiet, både vad gäller politiskt arbete som organisationsarbete.

I valberedningen ingår Niclas Ylander, Per-Åke Westlund, Evert 
Sveningsson, Lena Isaksson och Marlene Segerson.

Verksamhetsplanering

Årets seminariehelg på Knarrholmen!
 
Programmet startar på fredagskvällen den 30/8 och avslutas vid lunch på 
söndagen den 1 september.
"Det finns ett fåtal lediga platser kvar i stugor till den 30 
augusti-1september på Knarrholmen. Anmäl dig snarast till
Eva Magnusson; eva.magnusson@partille.se, 070-6249645"

Det finns också möjlighet att boka Seminairepass. Det kostar 100 kr för hela 
helgen och är tänkt för dig som inte vill sova över på ön.

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

Pensionärerna 
träffas på 
torsdagar

Vi veteraner träffas första 
torsdagen i månaden,
kl. 10-11.30, 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.

kl:
10 - 11.30

    Märta Johansson

Nominera till Kommun, Region och Riksdag

Partille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp.

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.

Välkommen

Fullmäktigegruppen 18.00:
Kommunfullmäktige 18.30:

2013: 29/8-3/9, 26/9-1/10, 24/10-29/10, 21/11-27/11, 
12/12-17/12.

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

mailto:eva.magnusson@partille.se
mailto:eva.magnusson@partille.se
http://gosvast.se/
http://gosvast.se/

