VERKSAMHETSPLANERING
NOVEMBER
4 MINGELKVÄLL på Al Petras
5 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
12 FULLMÄKTIGEGRUPPEN
17 KOMMUNFULLMÄKTIGE
26 X-TRA MEDLEMSMÖTE kl.18
28 TORGAKTIVITET
DECEMBER
2 MINGELKVÄLL på Al Petras
3 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
8 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
14 FULLMÄKTIGEGRUPPEN
15 KOMMUNFULLMÄKTIGE
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sap.partille@gmail.com

Socialdemokraterna i Partille

1:A ONSDAGEN varje månad

2:A TISDAGEN varje månad

KVÄLLSMINGEL på AL PETRA`S,
Drop In kl. 19
19--21

FIKAKVÄLLAR på KULTURUM

(Göteborgsvägen 27)

kl.18 -19.30
Vi ser fram emot många trevliga
och givande diskussioner
på månadens tema.

(Dryck till självkostnadspris)

Välkomna

M INGELKVÄLLAR

är alla Välkomna till våra

Enklare mat/tilltugg serveras för 80 kr

Telefonlista Partille Arbetarkommuns Styrelse
Ordförande: Niclas Ylander
V.Ordförande: Eva Carlsson
Sekreterare: Bengt Odeholm
V.Sekreterare: Dan Hansson
Kassör:
Eva Magnusson
Studieansvarig:
Soraya Zarza Lundberg
Fackligpolitisk:
Per-Åke Westlund
Ledamot:
Gitte Caous
Ledamot:
Kaisa Nordmark

VÅRT PARTILL
ARTILLE
E

JANUARI
6 MINGELKVÄLL på Al Petras
7 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
17 JULGRANSPLUNDRING kl.12-14
21 FULLMÄKTIGEGRUPPEN
26 KOMMUNFULLMÄKTIGE

0707-241898
0709-931199
0736-256824
0767-799956
0706-249645

niclas.ylander@partille.se
eva.carlsson@partille.se
bengt.odeholm@gmail.com
dan-olof@homail.com
eva.magnusson@partille.se

0736-534227

soraya.lundberg@partille.se

0705-890153
0730-723092
0766-494211

per-ake.westlund@partille.se
gitte.caous@partille.se
kaisa.nordmark@partille.se

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
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S TOCKHOLMSRESAN

ORDFÖRANDEN HAR ORDET...
HEJ PÅ ER…
Nu är vi med raska steg inne i november och börjar närma oss
vintern och kylan.
Samtidigt så har vi väldigt mycket människor som flytt undan ett krig och
som vill söka asyl här i Sverige. Den senaste tidens överenskommelse
mellan 6 riksdagspartier för att möta denna stora process, har mottagits av
svenska folket med blandade känslor. De politiker som jag varit i kontakt
med, från alla olika partier, känner sig inte tillfreds med alla punkterna i
överenskommelsen. Den gemensamma känslan är dock att en
överenskommelse var nödvändig. Hur och vad detta nu tar för inriktning,
får vi nog avvakta och se. Det viktigaste nu är att vi håller ihop och ser
till att vi gemensamt driver detta framåt.
Inom kommunen fortsätter utmaningarna för bl.a. Vård och Omsorg och
Utbildningsnämnden. Det är ett budgeterat underskott i båda nämnderna,
som gör att det blir svårt att få ihop ekonomin till årsskiftet. Dock anser
chefen för Utbildningsförvaltningen att det ska gå att få budgeten i balans
till årsskiftet. Tyvärr är det inte samma tankar inom Vårt och Omsorg.
Då utbildningsförvaltningen dras med underskott, främst p.g.a.
gymnasieskolans bristande elevunderlag, så har Vård och
Omsorgsverksamheten helt andra utmaningar. Köpta platser och
ökat behov är något som noteringen på -25 miljoner indikerar. Kort och
gott så är det för lite pengar till verksamheten. Den budget som kommer
för år 2016 har samma förutsättningar som den vi har nu för år 2015,
vilket tyvärr innebär att vi nog kommer ha verksamheter med fortsatta
underskott även under nästa år.
.

Majoriteten här i Partille Kommun vill ha en låg skatt, som därmed resulterar
i mindre budgetutrymme åt våra verksamheter. Svårare än så är det inte.
Dock tror och hoppas jag fortfarande på att kommunens invånare faktiskt
vill ha en bra samhällsservice. Något vi gemensamt måste jobba vidare
med för att kunna nå ut med vårt budskap.
Med detta önskar jag er alla en trevlig höst
Hälsningar
Niclas Ylander, Ordförande, Socialdemokraterna Partille

Partille A
A--radio är Socialdemokraternas röst i etern
Närradiosändningar / FM 88.0:
Sändningstider är 14:30-16:00 på lördagar
med repris på torsdagar 16:30-18:00

X-TRA MEDLEMSMÖTE OM
FLYKTINGSITUATIONEN I SVERIGE

26 NOVEMBER KL.18.00
KS
KS--RUMMET, KOMMUNHUSET
Det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige innebär ett
oerhört stort tryck på Migrationsverket och de kommuner som ska
ta emot flyktingarna. Det är med bakgrund av denna situation som
en överenskommelse gjorts mellan riksdagspartierna, Sverigedemokraterna undantaget, för att få ordning och reda i mottagandet,
förbättra etableringen och dämpa kostnadsutvecklingen.
Medlemsmötet ska ge tillfälle till information och
diskussion om flyktingsituationen.
Hur påverkar utvecklingen Partille kommun?
Vad innebär överenskommelsen med de
borgerliga partierna?
Vi skall också ta ett beslut om Partiskatten för år 2016.
Bengt Odeholm
Sekreterare AK styrelse

VÄLKOMNA
VETERANERNA TRÄFFAS
1:A TORSDAGEN I MÅNADEN

Partille Socialdemokratiska
Fullmäktigegrupp

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,
Välkomna
Galoppvägen 2A.

De är öppna för arbetarkommunens alla
medlemmar. Vi stämmer av gruppens
åsikter och ställningstaganden 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.
Välkommen till våra möten.

