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VVVERKSAMHETSPLANERINGERKSAMHETSPLANERINGERKSAMHETSPLANERING  

                 Galoppvägen 2A, 433 33 PARTILLE , T: 031- 44 57 16 
M: sap.partille@gmail.com W: www.partille.sap.se 

Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille

JUNI 
  1 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
  2 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  9 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
13 VÅRPROMENAD Öjersö-Furulinds S-för 
15 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.16.00 
 
JULI DÅ NJUTER VI AV  

SOMMAREN 
AUGUSTI 
25 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
27 FAMILJEDAG i Björndammen kl.11  
     tillsammans med LO 
29 HÖSTKAMPANJEN STARTAR 
30 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
 
SEPTEMBER 
 1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
 7 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
11 HÖSTKAMPANJEN SLUT 
13 FIKAKVÄLL kl.18 på Kulturum 
22 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
24 TORGAKTIVITET kl.11 
27 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 

OKTOBER 
 3 MEDLEMSMÖTE Öjersjö-Furulund 
 5 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 6 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
11 FIKAKVÄLL kl.18 på Kulturum 
20 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
25 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
29 TORGAKTIVITET kl.11 
 NOVEMBER 
  2 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
  3 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
17 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
22 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30  
26 TORGAKTIVITET kl.11 
 DECEMBER 
  1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  7 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
  8 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
13 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
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 Hej på er! 
 Nu har äntligen solen och värmen kommit till oss här i Partille. 
Detta innebär också att många av oss har en ledighet att se fram emot.  Dock innebär också juni månad en budgetdebatt för oss här i  
kommunfullmäktige. I vårt budgetförslag lade vi fokus på vår välfärd och det fortsatta byggandet av det samhälle vi vill ha. Bostadsbristen är hög och vi behöver fortsätta att 
bygga i rask takt i Partille. Till detta valde vi att lyfta in 1 miljon kronor till samhällsplaneringen för att öka byggnadstakten ytterligare. 
Det sker en avveckling av flertalet lekparker inom kommunen, vilket vi väljer att  investera 3 miljoner till istället. Allt för att bromsa upp och bevara de  lekparker och utveckla de grönytor som finns inom kommunen. 
Inom Utbildningsförvaltningen så lägger vi 10 miljoner kronor för att komma igång med arbetet att minska barngrupperna inom främst förskolan.  
Tillsammans med de statliga pengar som riktats åt samma håll, så hoppas vi med detta, att arbetet visar på resultat inom snar framtid. 
Till Vård och Omsorgsförvaltningen så riktar vi 6 miljoner kronor till fler  personal inom hemtjänsten. Detta kommer att medföra att brukarna får mer tid med personalen samt att de anställda kommer att få en bättre  
arbetsmiljö. Inom samma  förvaltning vill vi också lägga 4 miljoner på att driva arbetet med egna platser och på detta vis lyckas släppa de dyrköpta 
platserna, som kommunen idag är tvungen att köpa från andra ställen i  landet. Social och Arbetsnämnden får 500 000 kr riktade för att utöka antalet  
feriearbeten. Sammantaget så ser vi att dessa satsningar är ett måste för att kommunen skall utveckla sin välfärd i rätt riktning. Detta medför att vi 
kommer att yrka på en  skattehöjning på 30 öre, vilket går att jämföra med ca: 2 kr om dagen för en som tjänar 25 000 kr.  

Med dessa ord om vårt budgetförslag så vill jag ta tillfället i akt att tacka för denna del av 
år 2016 och önskar er alla en riktig fin och trevlig sommar  

Hälsningar Niclas Ylander 
Ordförande Socialdemokraterna Partille  
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   LLLYCKADYCKADYCKAD   FAMILJEDAGFAMILJEDAGFAMILJEDAG   III   OOOXLEDXLEDXLED 
 
 Familjedagen i Oxled,  

det återkommande samarbetet  
mellan LO och Socialdemokraterna i 

Partille, blev lyckat och välbesökt. 
Samverkan syftar till att synas och 
hålla våra samhällsfrågor levande  

i vardagen.  
 

 
Hoppborg, ansiktsmålning,  

tipspromenad, lotterier och fika  
gjorde att barnfamiljer och vuxna  
kunde trivas och ha trevligt en  

stund mitt på dagen.  
  

 
 

Nytt för i år var att få provsmaka 
grillat kött och lax.  

 Riktigt gott!  
  
 

 
Ett liknande arrangemang  

planeras  Lördagen 27 augusti  
i Björndammen. 

 Så boka in datumet  
redan nu! 

 




