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åsikter och ställningstaganden inför sammanträde med kommunfullmäktige.
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oss in i kommande ärenden. Det går också bra att väcka nya ärenden och idéer.
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Ordföranden har ordet...
Hej på er allesammans
Sommaren har varit väldigt sen i år och jag hoppas nu att solen
och det fina vädret är här för att stanna. Själv blir jag alltid lite
extra glad när solen tittar fram.
Jag brukar alltid börja med att nämna något om vårt väder. Detta gör jag för
att vädret engagerar och att alla är berörda på något sätt. Vädret påverkar
också hur vi mår, hur vi beter oss och hur vi tänker agera.
Något annat som också berör alla människor, det är utvecklingen i samhället. Även om väldigt många idag väljer att avstå att prata om och t.o.m.
påstå att de inte är intresserade av politik, så har alla väldigt många åsikter
om skola, vård, omsorg, natur, byggnationer och skatter. Jag känner att det
är allas uppgift att få omgivningen att sänka garden till ordet politik och se
till att engagera folk igen. Något vi här i Partille är på god väg att lyckas
med samt att vi får fram vår politik och kan visa invånarna att vi är det bästa
alternativet för utvecklingen av Partille.
Ser jag tillbaka på denna första del av året, så ser jag flertalet torgaktiviteter, medlemsmöten, fikakvällar, mingelkvällar men också en unik resa till
Stockholm med rundvandring på riksdagen. Allt detta ihop med att förra året
var ett supervalår gör nu att vi alla kan ta en välbehövlig ledighet.
Streck på er och känn att ni alla varit med och påverkat utvecklingen till ett
bättre Partille. Utan er alla hade detta inte varit möjligt.
Med dessa ord så önskar jag er alla en riktigt trevlig sommar
Niclas Ylander, Ordförande, Socialdemokraterna Partille

Kort information från nämnder och styrelser...
Livlig debatt i fullmäktige om nya budgeten
På kommunfullmäktige 17/6 blev det en livlig debatt om den budget som
skulle gälla för 2016. Skola, miljö och vård och omsorg stod i centrum.
Vi Socialdemokrater presenterade vårt eget budgetförslag med en rejäl
förstärkning av kommunens ekonomi. Vårt förslag innebar bl. a. en satsning
på 23 miljoner till Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade,
12 miljoner till skolan samt 0,5 miljoner för att skapa fler sommarjobb
till ungdomar. 3 miljoner avsattes för s.k. Kraftjobb, de arbetsmarknadsåtgärder som är en lyckad väg till arbete. Den borgerliga alliansen, M, FP, C
och KD, lade fram ett gemensamt budgetförslag. När debatten var slut
ställdes slutligen Alliansens budgetförslag inkl. ett nytt tillskott på 4 miljoner
till skolan och kommunstyrelsens tidigare beslutade budgetförslag mot
varandra i en omröstning. Eftersom Socialdemokraternas budget inte blev
motförslaget till Alliansens budgetförslag valde vi från Socialdemokraterna
att avstå från att rösta. Likaså gjorde MP och V. Fullmäktiges beslut innebär
att Alliansen kommer att styra med sin egen budget fram till nästa val.
Beslutet är i linje med den så kallade Decemberöverenskommelsen på
riksnivå där Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu också kan styra med
sin egen budget.
Vi Socialdemokrater kommer förstås att fortsätta arbeta för Partille ska vara
en bra kommun att bo i. Det finns mycket vi kan känna oss stolta över, men
det finns också mycket som vi vill förändra och göra ännu bättre.
Bengt Odeholm
Sekr.AK styrelse

GLADA SOSSAR OCH HUNDAR PÅ VÅRPROMENAD SOM
FURULUND
FURULUND--ÖJERSJÖFÖRENINGEN ARRANGERADE
ARRANGERADE..
Sommaruppehåll !
1 september hälsas du återigen
Välkommen till våra

Onsdagen 2 sept. är vi tillbaka med

Kvällsmingel på

FIKAKVÄLLAR
på Kulturum

(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)

Tisdagar kl.18 -19.30

Drop In kl. 19
19--21

För många trevliga
och givande diskussioner

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

Välkomna

