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 Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet...   

   
   

Välkommen till våra Välkommen till våra Välkommen till våra    
Fikakvällar Fikakvällar Fikakvällar på Kulturum  Kulturum  Kulturum     

Tisdagar  kl. 17Tisdagar  kl. 17Tisdagar  kl. 17---18.3018.3018.30   
 
 

Hej på er! 
 
Perioden som varit fram tills nu har varit mycket speciell.                                
Arbetet har främst haft sitt fokus på förhandlingar mellan de                          
olika partierna här i Partille samt valberedningsarbetet inför                     
Nämnder och Styrelser. 
I regionen så tappade vi Socialdemokrater runt 150 platser och                
även majoritetsställningen. Detta har gjort att väldigt många                       
kamrater inte fått något uppdrag i regionen. Likväl här i kommunen               
så har vi tappat ett antal platser, mest eftersom man tagit bort                  
Gymnasienämnden denna mandatperiod, samt att någon ordinarie          
plats blivit ersättarplats för oss Socialdemokrater. Detta utefter vårt           
samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet här i Partille. 
Väl nu är pusslet lagt från valberedningens sida och bifogas i detta             
utskick. Vi har även denna gång tagit hänsyn till och lagt en helhetsbild     
enligt kriterierna: spridning av uppdragen, kompetens, närvaro,                    
engagemang, mångfald, utbildning o.s.v.  
Medlemsmötet för behandling av dessa uppdrag är  
kl. 18.00 den 17 November i Sessionssalen – Kommunhuset.  
 
Vi syns på medlemsmötet den 17/11 om inte tidigare. 
 

Hälsningar 
Niclas Ylander 

Ordförande 



 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLANERING 

 

Telefonlista. Partille Arbetarkommuns Styrelse 
 

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 
 

Studieansvarig:  
 Soraya Zarza Lundberg      0736-534227    soraya.lundberg@partille.se 
 

Fackligpolitisk: 
  Per-Åke 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 
 

   

Partille Socialdemokratiska FullmäktigegruppPartille Socialdemokratiska FullmäktigegruppPartille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp  Välkommen till våra möten.  
De är öppna för arbetarkommunens alla medlemmar. Vi stämmer av gruppens åsikter och ställningsta-

ganden 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. Vi möts i Kommunhuset kl.18 torsdagen före nästkommande fullmäktigemöte. 

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

Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se 

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

DECEMBER 
1 Studiecirkel Exp. 
2 Fikakväll på Kulturum 
2 Mingelkväll på Al Petra´s 
4 Veteranträff på Exp. 
8 Medlemsmöte 
9 Fikakväll på Kulturum 
10 Studiecirkel Exp. 
11 Medlemsmöte-Valanalys 
11 Öppet Möte– Fullmäktigegruppen 
14 Glöggkväll  Sävedalens folketshus 
16 Fikakväll på Kulturum 

                                                                             

     
                            

NOVEMBER 
4 Fikakväll på Kulturum 
4 Mingelkväll på Al Petra´s 
6 Veteranträff på Exp. 
10 Medlemsmöte Partille Jonsered 
11 Fikakväll på Kulturum 
17 Öppet Möte (Fastställande av         
Nomineringar till Fullmäktigegruppen) 
18 Fikakväll på Kulturum 
25 Fikakväll på Kulturum 
25 Öppet Möte– Fullmäktigegruppen 
29 Torgaktivitet 



 

 

   

   
Glöm inte att boka inGlöm inte att boka inGlöm inte att boka in   

 Kvällsmingel  Kvällsmingel  Kvällsmingel påpåpå   

(Göteborgsvägen 27 i Sävedalen) 
   

Tisdag 2 decemberTisdag 2 decemberTisdag 2 december   
Drop In kl. Drop In kl. Drop In kl. 19.0019.0019.00---21.00 21.00 21.00        

Enklare mat/tilltugg serveras för 80 kr 
(Dryck till självkostnadspris.) 

 
 

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

 
 

Veteranerna träffas första 
torsdagen i månaden 

 
 

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. 

Vi träffas i Socialdemokraternas   
lokal, Galoppvägen 2A.         

Välkomna 

 

STUDIECIRKELSTUDIECIRKELSTUDIECIRKEL   
Gång 1: 1 December kl.18:001 December kl.18:001 December kl.18:00,,, handlar om ”Kommunpolitik”.              

Eva Magnusson medverkar vid detta tillfälle. Hon kommer att berätta om 
sin långa erfarenhet som kommunpolitiker och hur kommunpolitiken funge-

rar.  Jag rekommenderar alla nya och gamla förtroendevalda att delta. 

Gång 2: 10 December kl.18:00,10 December kl.18:00,10 December kl.18:00, handlar om ”motionsskrivandet”.       
Gitte Caous medverkar vid detta tillfälle. Hon kommer att lära oss hur vi 
kan formulera och skriva motioner samt vilka regler vi ska förhålla oss till.          
Syftet med denna cirkel är att vi ska kunna skriva motioner bland annat till   

den kommande kongressen som äger rum 29-31 maj 2015 i Västerås. 

Det finns särskilda teman som vi måste förhålla oss till och de är    
”Framtidens Jobb” och ”Framtidens Folkrörelse”. Så fundera gärna kring de 
här temana och ta med dig någon fundering som vi tillsamman kan göra till 

en eller flera motioner. OBS!! Sista datum för inlämning av motion                
till kongressen är 12 januari 2015. 

Plats: Partiexpeditionen, Galoppvägen 2APartiexpeditionen, Galoppvägen 2APartiexpeditionen, Galoppvägen 2A.                            .                           .                           
Vi bjuder på kaffe och smörgås och Anmäl dig senaste 28/11                        

så vi kan planera inför studiecirkeln. Tack!                                           
Varmt välkomna                                                              

Studieorganisatör, Soraya Zarza Lundberg 

 

 

 

 

 
 

MedlemsmöteMedlemsmöteMedlemsmöte   
Hur kommer Partille se ut framöver?  Vad ska byggas, var och när?  

 

Partille-Jonsereds socialdemokratiska förening bjuder in till ett  
medlemsmöte och Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef i Partille, 

kommer vara på plats för att svara på dessa frågor.  
 

Vi ses den 10 november klockan 18.00 10 november klockan 18.00 10 november klockan 18.00  
i Sessionsalen i kommunhuset, Gamla Kronvägen 34.  

 

Vi bjuder på fika!    Varmt välkomna! 
 

Partille-Jonseredsföreningens styrelse 

 

Nytt Kommunfullmäktige och budget för 2015. 

I tisdags sammanträdde vårt nya Kommunfullmäktige för första gången.                    
Det är första gången som det inte finns en klar majoritet i fullmäktige. Vi har              

tillsammans med V och MP 22 mandat, de borgerliga har 24 mandat och SD har        
5 mandat. Detta innebär en situation som vi får försöka hantera på bästa sätt. 

På dagordningen var, förutom några planärenden, val av ordförande och v ordfö-
rande i Kommunfullmäktige samt val av valberedning för nämnder och styrelser 
2015-2018. Märta Johansson valdes till vice ordförande i  kommunfullmäktige.                

På nästa fullmäktige den 26 nov kommer val till alla nämnder att göras                       
och så kommer vi att besluta om budget för 2015-17.                                      

Vårt förslag till den nya fullmäktigegruppen är att vi lägger det budgetförslag som vi 
lade i juni med några små justeringar. Det innebär att vi föreslår en skattehöjning 

med 25 öre, vilket motsvarar ca 50 kr om man tjänar 20 000 per månad. De ökade        
skatteintäkter vi får kommer vi att satsa på utbildningsnämndens verksamhet bl a   

förskola, skola och komvux. I budgeten finns också en satsning på främst hemtjäns-
ten i Vård och omsorgsnämnden. Jämfört med det borgerliga budgetförslaget sat-

sar vi   12 miljoner mer på skolan och 4 miljoner mer på Äldreomsorgen.                     
Vi har ännu inte fått en klar bild av hur vår regerings budget kommer att påverka    

kommunens ekonomi, men vi vet ju att den kommer att innebära tillskott                  
både vad gäller förskola- skola och äldreomsorg. 

Eva Carlsson 


