
Vårt Partille 

Nummer 6 S-information december 2011 
 

 

Socialdemokraterna i Partille 
 
Galoppvägen 2 A, 433 33  Partille sap.partille@telia.com 
Tel: 031-44 57 16. Fax:  031-44 12 85 www.partille.sap.se 
 
Ansvarig utgivare: Susanne Arvidsson, susanne.arvidsson@partille.se 

 

 

Medlemsmöte  
Socialdemokraterna Partille 

Sävedalens Folkets Hus 
14 december kl 18.30 

 
Försvaltningschef för Social och Arbetsförvaltningen, Anders 
Einarsson, kommer och berättar om ämnet Ensamkommande 
flyktingbarn samt Barnfattigdom.  
Hur ser det ut i Partille? 
 

Dagordning: 
• Mötet öppnas 
• Val av sekreterare 
• Val av justerare 
• Motioner till Distriktskongressen 
• Val av ombud till Distriktskongressen 
• Övrigt 
• Mötet avslutas 

Välkommen 
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 Ordföranden har ordet 
Hej Partivänner! 

 
Efter den senaste tidens skandaler runt privata 
vårdbolag har vi ett guldläge i opinionen. 

  

I olika media har vi den senaste tiden fått ta del av 
brister som uppdagats inom äldreomsorgen. Det 
har handlat om allt från dåligt bemötande av 
vårdtagare och anhöriga till ren vanvård, där en 
person som ramlat och brutit flera ben i kroppen 
inte fått träffa en läkare.  

Jag blir oerhört illa berörd av varje artikel.  

Är det så här vi vill att det ska vara i Sverige 2011?  

Under mantrat ”Valfrihet” så har den borgerliga 
regeringen, med moderaterna i spetsen, förändrat 
vårt samhälle i grunden. Det kollektiva, som vi 
gemensamt ägde och drev, ska numera skötas av 
en marknad där vi blivit isolerade individer, eller 
”kunder” som var och en ska välja själva. Vi 
strävar inte längre efter gemensamma samhällsmål 
utan nu är det var och ens enskilda mål som gäller. 
Sköt dig själv och skit i andra! Se om ditt eget bo 
och tänk så fint att få välja!  

Sanningen är nu den att de flesta äldre, i den mån 
de kan välja överhuvudtaget, väljer ett äldreboende 
utifrån helt andra parametrar än vilken utförare det 
är som är verksam. Det handlar om geografi, var 
vänner och bekanta bor och var barnen har 
möjlighet att hälsa på.  
Ingen har kunnat förklara för mig vad vitsen med 
privata äldreboenden är, annat än att man tror att 
det är effektivare och ökar kvaliteten. De senaste 
dagarnas mediestorm tyder inte på det. Däremot är 
personaltätheten lägre, andelen timanställda och 
deltidsanställda högre än i kommunalt drivna 

äldreboenden samt varken effektivitet eller kvalitet 
bättre. Det är ju i och för sig inget konstigt 
eftersom det är detta som ska generera vinst till 
bolagets ägare. För mig är detta oacceptabelt!  

Omsorgsverksamhet ska inte vara ett sätt att sko 
sig på andras bekostnad. Vinsten i vården ska vara 
kvaliteten för de medborgare som tar del av den, 
inte pengar i fickan på riskkapitalister som 
dessutom trixar med skatteplanering så att våra 
skattepengar hamnar i skatteparadis.  

Jag hoppas och uppmanar alla oss 
socialdemokrater att även i fortsättningen våga 
vägra upphandla driften av våra äldreboenden. 

 
Nu spottar vi i nävarna, tar krafttag, pratar politik 
med väljarna och tar alla interna diskussioner 
internt.  

 

Jag är en stolt Socialdemokrat!  Vi har val att 
vinna! 
Med dessa rader önskar jag alla nya och gamla 
medlemmar en riktigt  
 

God Jul och ett Gott Nytt År!  
Susanne Arvidsson Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 
Håkan Juholt kommer till Mölndal 

12 december kl 18.00 i 
”Möllan”, Folkets Hus. 

DS 
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!!!!!Julgransplundring!!!! 
för alla barn - stora som små 

 
Alla medlemmar med familjer är välkomna till vår 
julgransplundring i Sävedalens Folkets Hus. 

Söndag den 22 januari 2012 
kl. 12.00. 

 
Mer information kommer senare men boka in 
dagen redan nu." 

Hälsningar 
 

Eva Magnusson 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!Jul på Liseberg!!!!! 
Alla som har lust är välkomna att följa med till 
Liseberg för att umgås. 

fredagen den 16 dec kl 18:30. 
Vi ses innanför huvudentr'e, till höger vid de 
bänkar som finns där. 
Vid frågor ring: 
Janne Norberg 0733-445458 
eller Gitte Caous 0730-723092. 
 

Med vänlig hälsning 
 

Gitte Caous 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  
Från Barn o Utbildningsnämnden  
Det mesta fungerar bra i Partille skolor och oftast 
sker besluten i nämnden i full enighet. Men 
någon gång "bränner det till" och så var fallet vid 
mötet i slutet på oktober. Vid flera 
sammanträden i rad har antal 
lärare/barn(lärartätheten) diskuterats. Partille 
ligger i absoluta botten i riket , 284:e plats bland 
290 kommuner ! Vi argumenterade för att öka 
antalet lärare så att vi  år 2013 skulle gå från 
nuvarande 8:e till 3:e plats bland 
Göteborgsregionens kommuner. Fler barn skulle 
kunna få hjälp, mer lärande skulle bli resultatet 
med några flera lärare i våra skolor. 

  
Alliansen valde att slå "dövörat" till våra 
argument, men la vad man ansåg vara ett 
motförslag. Högre lön till duktiga lärare, sa man. 
"Vi vill möta kvantité med kvalite" sa nämndens 
ordf Lars-Inge Stomberg(m). Ví menade att vi 
har redan individuella löner i avtalen, varför 
alliansens förslag mera var en inblandning i 
parternas förhandlingar än ett motdrag mot att 
flera lärare betyder att fler elever lär sig mer. 
  
Vi den avslutande voteringen förlorade vi med 6 
- 5(s,v,mp) ! Partille förblir i "riksbotten" i 
lärartäthet ! 
 

 
 

 

Serbien i allhelgonatid. 
Under allhelgonahelgen var Eva Kristensen och 
jag på besök i Serbien för ett nytt seminarium. 
Denna gång träffades vi i en ort som Kucevo. En 
ort som inte styrs av våra samarbetspartner i 
Demokratiska partiet. Detta blev ganska påtagligt 
då vi skulle på olika studiebesök och det inte var 
"partikamrater" som skulle informera. Särskilt 
påtagligt då inte våra kamrater kunde eller ville inte 
vara med för att man var politiska motståndare. 
Denna attityd har vi inte märkt tidigare och har 
säkert sin bakgrund i att det blir val i maj månad 
och nu är det viktigt att skaffa positioner. Det 
finns alltså mycket att arbeta med för att få en god 
demokratisk utveckling inom hela samhället. 
Seminariet blev dock intressant och med som 
vanligt många och bra diskussioner. 

Dock även här fanns en viss positionering för att 
man skall kunna få representera DS i olika 
sammanhang. Vi var dock överens om att fortsätta 
vårt samarbete. 
Tidigare har arbetarekommunen bidragit med 1000 
kr till en bil som skall användas i ett daglig 
verksamhet för funktionshindrade personer. En 
insamling har gjorts bland våra medlemmar och 
som inbringade 1000 kr. Dessa pengar kunde vi 
överlämna vid vårt besök. Ansvarig för 
verksamheten som har behov av bilen är Jasmina 
Turudic som varit med på besöken i Partille flera 
gånger. Hon framför ett stort tack till 
arbetarekommunen och de som deltagit i 
insamlingen och hoppas kunna visa upp en fin 
transportbil vid kommande besök i Serbien. 
 
Evert Svenningsson 
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Socialdemokraternas i Partille fullmäktigegrupp 2011 – 2014 

Ordinarire: 
Eva Carlsson, Arne Ohlsson, Susanne Arvidsson, 
Jan-Erik Hansson, Eva Magnusson, Bahaddin Ali, 
Kaisa Blank Nordmark, Jerry Johansson, 
Marie Raask, Märta Johansson. Jan Norberg, 
Birgitte Caous och Per-Åke Westlund.  
Ersättare: 
Zehaie Keleta, Soraya Zarza Lundberg, 
Leif Andersson, Ann Panzar, Bengt Odeholm, 
Linda Davidsson och Jan Nilsson. 
 
Fullmäktigegruppen sammanträder vanligtvis 
i kommunhuset kl. 18:00 torsdagen före 
nästkommande fullmäktigemöte.  
Arbetarekommunens medlemmar är välkomna 
till fullmäktigegruppens möten. 

 
Sammanträdesdagar våren 2012: 
Gruppen kl. 18:00 den 
19/1, 23/2, 22/3, 12/4, 16/5, 14/6 
obs! 16/5 är en onsdag. 14/6 budget. 
Fullmäktige 18:30 den 
24/1, 28/2, 27/3, 18/4, 22/5, 19/6. 
obs! 18/4 är en onsdag. 19/6 budget start 16.00. 
 
2011 års sista gruppmöte är 
torsdagen den 8 december i 
sessionssalen. 
 
Arne Ohlsson.           arne.ohlsson@partille.se 
 

 

Arbetarekommunens Veteraner 
 

Veteranerna träffas vanligtvis 
den första torsdagen i månaden 
på partiexpeditionen 
mellan kl 10.00 – 11.30. 
Vi diskuterar aktuell politik, dricker kaffe och 
pratar i största allmänhet. Ibland ställer helger 
till det så att vi får ändra dag.  

Vårens träffar blir därför: 
12 januari, 2 februari,  1 mars, 12 april, 3 maj, 
och den 7 juni. 
 
Kom till träffarna du som är ledig på 
förmiddagarna! 

Leif och Märta 
 

Destriktskongressen 24 mars 2012 

Vi skall nominera 13 ordinarie ombud och valfritt 
antal ersättare. 
Så här ser nomineringarna ut just nu 
KS gruppledare (Eva C) 
KFgruppens ledare ('Arne ) 
S Ordf. (Susanne) 
Ordf. P/J Jerry 
Ordf. F/Ö Roy 
Ordf S  
Ordf. KK Marlene 
Studieorg. Niclas 
SSU. 

Kom med dina förslag. 
På medlemsmötet 14 december måste vi besluta. 
Vilka som skall åka. 
 Mvh 
Susanne  

 


