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FORTSÄTTNING FÖLJER……………… 
 

Till Arbetarekommunens 80-årsjubileum tog vi fram 

en liten skrift om Partille Arbetarekommuns historia 

och utveckling.  Nu när Arbetarekommunen fyller 100 

år så fyller vi på med de senaste 20 åren och börjar då 

med delar av 90-talet som inte kom med i den lilla 

skriften. 

År 1991 slogs två nämnder, Kultur och 

Fritidsnämnden samman till en, vilket innebar vissa 

komplikationer, som det tog flera år att överbrygga. 

Det första EU-valet för Sveriges del ägde rum den 17 

september 1995. Anneli Hulthén var den västsvenska 

kandidaten.  Hon blev också invald som EU-

parlamentariker. 

I Partille hade vi länge diskuterat att länsgränserna 

borde ändras och 1996 började storlänsdiskussionen 

ta fart.  Vi var på Viskadalen och resonerade med 

representanter för Göteborg, Bohuslän, Älvsborg och 

Skaraborg.  Lennart Lövgren, då landstingsråd, drog 

det tunga lasset i utredningsarbetet. Lennart var 

uppvuxen i Sävedalen och fostrad i SSU, Partille. Det 

blev så småningom ett nytt storlän, region skulle den 

kallas.  Namnet på den nya regionen vållade heta 

känslor.  Det landade så småningom i Västra 

Götalandsregionen.  Alla var nog inte nöjda med det.  

Men så fick det bli. 

Den 15-17 mars 1996 hade partiet extrakongress i 

Stockholm där Ingvar Carlsson avtackades som 

partiledare.  Ingvar Carlssons betydelse för partiet 

under så många år kan inte nog betonas.  Till ny 

partiledare valde kongressen Göran Persson. 

Partille Arbetarekommun firade sitt 80-års-jubileum 

den 27 september 1997.  Ingela Thalén, då 

socialminister, var partistyrelsens representant. 

Under 1998 jobbade vi hårt hela våren i den valrörelse 

som slutade i valet i september.  Vår målsättning i 

kommunalvalet var att kunna behålla de mandat vi 

fick 1994.  Det var ingen lätt valrörelse, regering och 

riksdag hade gjort så stora indragningar överallt för att 

sanera och det var inte särskilt populärt. 

Göran Persson myntade det berömda uttrycket ”Den 

som är satt i skuld är inte fri”.  Vi fick inte heller 

behålla de mandat i fullmäktige vi fick 1994 och 

tappade också Kommunstyrelseordförandeposten. Vi 

behöll i alla fall regeringsmakten, och Märta fick 

ytterligare en period i riksdagen, och justitieutskottet. 

 

Återigen EU-val den 13 juni 1999.  Partille hade bäst 

valdeltagande i partidistriktet med 44,4% 

valdeltagande. 

På partiexpeditionen hade vi vaktombyte.  Gunnel 

Svartberg tackade för sig, efter många års trogen tjänst 

och Britt Öberg tog vid. 

På ett medlemsmöte, maj 2000, berättade vårt 

kommunalråd Lars Kjellgren, att ett samverkansavtal 

tecknats med ett norskt företag - Steen & Ström- 

Nordens största ägare av kommersiella centra. Nya 

Partille centrum är därmed på gång och beräknades då 

bli klart våren 2003. 

På ett nytt arbetarekommunmöte – januari 2001 – 

framkommer att köpmännen i Partille Centrum var 

bekymrade över rådande situation, där Partille-borna 

gjorde sina inköp i Kållered och Backaplan. Å andra 

sidan uttrycktes på mötet oro för att mindre affärer i 

Partille får slå igen vid en så stor etablering som nu 

planerades. Man oroades också för ökad trafik. 

Förbättra kollektivtrafiken, sas det! I grunden var 

mötet positivt till planerna för Partille centrum. Nu 

beräknas Partille Köpstad vara klart 2004. 

Namnet blev Allum, som började byggas den 3 

september 2004, invigdes den 9 april 2006. "Allum" 

eller "Allom" är fornsvenskans dativform för 

nusvenskans ord för "alla". Betydelsen är "åt alla" 

eller "till alla". 

Vid distriktskongressen i april 2002 fastställs 

riksdagslistan. Det blir det första gången på länge som 

vår arbetarekommun inte hade någon kandidat på 

valbar plats.(Anm: Eva Carlsson hamnade på 12:e 

plats). 

EMU-omröstningen ägde rum den 14 september 

2003. Rikssiffrorna blev 

 55,9 procent röstade nej 

 42,0 procent röstade ja 

 2,1 procent röstade blankt 

Röstdeltagandet var 82,6 procent. 
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Partille hade flest ja-röster i Bohuslän: 45,9%. 

Valdeltagande i Partille: 83,4% 

Inom (s) fanns i Partille två valledare: Ja-sidan: Märta 

Johansson och nej-sidan: Gunnar Janemalm. 

Redan 2000 hade man på ett arbetarekommunmöte i 

Sävedalens Folkets Hus haft en omröstning med  

frågan: Skall Sverige söka medlemskap i EMU? 

Resultatet blev: 

32 Ja, 11 nej 1 avstod. 

Lars Kjellgren föreslog i en motion att anordna en 

folkomröstning om Finngösavägen i samband med EU-

valet i juni 2004.  Resultatet blev att Partilleborna 13 

juni 2004 fick ta ställning till: 

Skall det byggas en väg mellan norra och södra 

Sävedalen i Finngösaravinen? 

Valdeltagandet blev 43,9 %. Majoriteten i Partille 

röstade nej (60,5 %)! 

Ett gift par skriver till arbetarekommunen: 

23 jan 2004 stänger Prix i Partille och Willys tar över. 

Partilles sista kooperativa butik läggs ner. 

Konsumentkooperationen är också en gren av 

arbetarrörelsen... Vad har man gjort för att stoppa detta? 

Arbetarekommunens årsmöte – 2006-03-02- fastställer 

kommunfullmäktigelistan inför valet 2006. Ur 

protokollet: Eva Carlsson väljs som första namn och är 

därmed också officiellt utsedd till vårt alternativ som 

kommunalråd efter Lars Kjellgren. 

26 oktober 2007- Sävedalens Folkets Hus – 

jubileumsfest – Arbetarekommunen 90 år 

Festtalare: Evert Svenningsson. 

Man hade planerat en intressant seminarieserie som av 

olika anledningar inte blev av, varför denna lyckade fest 

kom till. Uppvaktningar från Arbetarekommunerna i 

Mölndal, Kungälv, Härryda, ABF, LO-distriktet samt 

partidistrikten i Bohuslän och Göteborg.  

2010 var det återigen dags för val och arbetet präglades 

av planering och verksamheter inför valet i september.  

Tyvärr blev resultatet inte så lysande då vi förlorade två 

mandat till 13, vilket betydde minskad representation i 

nämnderna.  Vi förlorade också regeringsmakten till 

det ”Nya arbetarepartiet, Moderaterna” och övriga 

allianspartier. 

 

I februari 2011 bjöds Arbetarekommunens 

medlemmar på en oförglömlig föreläsning av Bengt 

Göransson, folkbildningens gigant och tidigare 

skolminister i socialdemokratiska regeringar.  Tänk 

om vi kunde ha fler så ideologiskt kvalitativa möten! 

På extrakongressen detta år valdes Håkan Juholt till 

ny partiledare. I början av sin partiledarperiod hyllad 

som en mycket skicklig ideologisk talare, men slutet 

av tiden blev inte lika glansfull. Han avgick som 

partiledare år 2012 och vi fick i stället Stefan Löfven 

som tidigare varit IF Metalls ordförande. 

Hösten 2012 gick en av Arbetarekommunens 

starkaste profiler bort.  Leif Andersson var den som 

alltid ställde upp.  Han var alltid de svagas och utsattas 

försvarare med en arbetskapacitet som få.  Saknaden 

är stor efter en sådan partikamrat!  Leif var välkänd i 

kommunen av nästan alla människor.  Han arbetade 

på Björndammens Fritidsgård med många struliga 

ungdomar, han körde på lördagsnätterna hem berusa 

de ungdomar från Kåsjön.  Han värnade också våra 

äldreboenden och kämpade som Vård och 

Omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande 

för medel till dessa verksamheter. 

Supervalåret kallades år 2014.  Vi skulle ha både EU-

val, Kommunalval, landstingsval och riksdagsval.  

Partidistriktet hade en målsättning om att vi skulle 

samtala, på telefon, via dörrknackning och på våra 

torg med 4330 personer. Vi samtalade med 6206. 

Målsättningen klarades alltså med 143 %.  

Regeringsmakten återtogs i en koalitionsregering med 

Miljöpartiet. 

Detta år började vi också med fikakvällar på 

Kulturrum tisdagskvällar och mingelkvällar på Al 

Petra första onsdagen i månaden.  

I december blev det hot om extraval eftersom SD 

röstade för alliansens budgetförslag.  Men då 

förhandlades den så kallade December-

överenskommelsen (DÖ) fram.  Men resultatet blev 

att socialdemokraterna ett helt år fick regera med en 

borgerlig budget. 
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I januari 2015 reste över 40 partikamrater från Partille 

med Blå tåget till Stockholm. Vi både klev på tåget och 

av vid Partille station.  Vi besökte Riksdagen, träffade 

LO-folk och var på 68:an, det vill säga 

partihögkvarteret på Sveavägen 

 

 

 

 

 

Hösten 2015 kom det otroligt många flyktingar 

till Sverige, varav många ensamkommande barn.  

Det gällde att ta hand om dem som kommit, se 

till att de fick bostad och skolgång.  Detta ledde 

också till att reglerna skärptes. 

Sociala medier är något som ligger i tiden.  Sara 

Björnsson från partidistriktet var på våren2016 i 

Partille för att utbilda våra medlemmar. 

Vid distriktsårsmötet i april 2017 slogs sista 

klubbslaget i Bohusläns partidistrikt. Till valet 

2018 får vi nya valkretsar och därför måste en 

förändring på partidistrikten också ske.  Partille 

tillhör nu Göteborgsområdets valkrets och vårt 

nya partidistrikt heter nu Göteborgsområdets 

Socialdemokratiska Partidistrikt GOS 

 



Sida 4 av 13 
 

 

VALRÖRELSEN 1994  

MAJORITET MANDATPERIOD 1995-1998 
 

Valrörelsen 1994 andades optimism då många upplevde 

att landet behövde en ny regering som tog ansvar för 

ekonomin. 

Socialdemokraterna gick stärkta och segrande ur valet 

och fick det politiska ansvaret på samtliga nivåer i 

många kommuner, landsting och framför allt i 

riksdagen. 

Det var inget dukat bord vilket man upptäckte ganska 

snart. Det fanns brister i välfärden men framför allt i 

statsfinanserna. 

 

Viktigt i det politiska arbetet i riksdag och regering var 

att omedelbart få kontroll på statsfinanserna. 

Effekten blev att många landsting och kommuner 

under senare delen av 1995 fick starta med att 

omgående vidta obekväma åtgärder med ekonomiska 

och verksamhetsmässiga negativa förändringar som 

direkt påverkade medborgarna. 

I Partille bildades en majoritet med (S), (Mp) och (V). 

 

Våren 1995 började arbetet med budget för kommande 

år. De borgerliga la förslag på lägre budgetramar vilket 

hade givit större nedskärningseffekter än vad (S),(Mp) 

och (V) ville. Det togs beslut om samordnad barn-

omsorgstaxa och skolbarnsomsorgstaxa. De borgerliga 

ville ha högre belopp. Samtliga nämnder fick uppdrag 

om att avvakta med ny verksamhet som inte hade startat 

samtliga fick också generella sparbeting. Investeringar 

minimerades. Byggnads- och Miljö-och hälsoskydds-

förvaltningarna slogs ihop. Fullmäktige gav 

Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare mot ett 

förverkligande av Partille Centrum när ekonomiska 

förutsättningar finns. Bolaget Partille Energi AB 

bildades som ägare av el-och fjärrvärmenät i Partille. 

Våren 1996 började det långsiktiga arbetet med att få 

kommunens ekonomi i balans under de kommande 

åren. Mycket beroende på vikande intäkter från skatter 

och förändringar i statsbidrag. 

Inriktning på bostadsbyggandet hamnade mer i fokus då 

efterfrågan på bostäder i alla former efterfrågades. 

Oppositionen ville flytta allting framåt, särskilt när det 

gällde det som Partillebo AB ville bygga.   

Samma år sade Partille nej till att Götalandsbanan 

skulle gå genom Partille. 

Lokaliseringsutredning om stormarknad vid SKF 

Sävenäs och i Partille startade. 

Under året blev ekonomin så ansträngd att 

Kommunstyrelsen krävde månatlig avvikelse-

rapportering av samtliga nämnder. Samtidigt infördes 

både nya och höjda avgifter både inom vård, omsorg 

och skola. Detta krävde mycket hårda politiska debatter 

både inom och med samverkande partier. Det startade 

ett arbete med könsneutral arbetsvärdering. Det togs 

också beslut om att inte tillsvidarepersonal ska sägas 

upp. 

Frågan om förbindelseväg mellan E20 och  

Rv 40 var aktuell. Landvettervägen var ett alternativ. 

Partille ville ha ett betydligt östligare läge. 

Under tredje året av vår mandatperiod (1997) gällde 

fortfarande återhållsamhet i ekonomin. 

Det statliga saneringsarbetet från tidigare regering satte 

fortfarande spår i den kommunala ekonomin. 

Ekonomiska och verksamhetsplaners månatliga 

avvikelserapportering fortsatte även detta år. 
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Men det finns positiva verksamhetsförändringar som många gånger sker med oppositionens 

ogillande: 

I januari får Skolnämnden i uppdrag att på försök 

inrätta lokala styrelser med föräldrainflytande vid ett 

antal grundskolor och särskolan. Utvärdering ska ske 

inom mandatperiodens slut. 

Trots höjning av taxor för kommunala lokaler för 

föreningslivet, så lämnas taxan oförändrad för 

ungdomsföreningar och pensionärsorganisationer. 

Ett folkhälsoråd inrättas med representanter från 

Försäkringskassan, Hälso-och sjukvårdsnämnden, 

Arbetsförmedling och kommunen. 

Program för planering av Partille centrum etapp 1 

börjar ta form och det blir dags för samråd. 

Planering för skolområde i Öjersjö börjar ta form. 

Detaljplan för bostäder på Hytterkullen antas. 

Sävedalens AIK får lov genom tomträtt att bygga 

klubbstuga vid Kåsjön (Åstebo). Området är tänkt som 

ett Skatås i miniatyr. 

Beslutas att sammanföra skolnämnden och 

barnomsorgsnämnden till en gemensam Skol och-

barnomsorgsnämnd från 1 januari 1998. 

Inför budgetarbetet detta år (1997) gällde restriktivitet 

med kostnadsökningar för att på så sätt ta ansvar för en 

ekonomi i balans. Resultatet blev en budget för tre år, 

varav det första 1998, var valår. Oppositionen är 

splittrad i sin inriktning med både verksamhet och 

ekonomi. 

 

Personalfrågor har inte hanterats på ett godtagbart sätt 

varför det beslutas att inrätta en samlad personalfunktion 

som blir egen förvaltning inom kommunstyrelsen i juli 

detta år. 

I Partille har vi olika uppfattningar om hur många 

valkretsar det skall vara i den nya Västra 

Götalandsregionen. Det fanns förslag på nio valkretsar 

men vi tog beslut på att det bör vara fem. 

Partille var oense med länsstyrelsen på det förslag som 

fanns på att Säveån ska vara ett Natura 2000 område. 

(Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska 

ingå i Natura 2000. De klassas som områden med 

särskilda skydds- eller bevarandevärden) 

Bokedalen inrättas som Naturreservat. 

Partille ska från och med 1 januari 1999 ingå i det nya 

Göteborgsregionens Räddningstjänstförbund som består 

av Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Lerum och 

Partille kommun. 

Planen för handel söder om E20 antages. Det blir möjligt 

för ICA att bygga ny detaljhandel. 

Ett näringslivsråd inrättas i kommunen med 

representanter från olika sektorer inom kommunens 

näringsliv ingår. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Natur
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SISTA ÅRET UNDER MANDATPERIODEN OCH VALÅR 1998 

 

 

Planering för ny skola i Öjersjö börjar ta form. 

I yttrande till ”Nationell plan för vägtransportsystem 

1998-2007 vill vi att man sänker E20 och bygger om 

Partillemotet. 

Kommunen tecknar avtal om finansiering av insatser 

för arbetslös ungdom 20-24 år. 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunen gör att 

det bara blir verksamhetsuppföljning tre gånger 

under året samt att det görs ett halvårsbokslut. 

Detaljplan för att bygga det s.k. ”Glashuset” på 

Göteborgsvägen börjar ta form. 

Bokslutet för 1997 visar på en positiv utveckling 

vilket gör att huvuddelen av nämnderna får ta med 

sig överskottet till nästa år medan några får ta med 

sig ett underskott. 

Ett förslag om miljöplaner och miljöredovisning ska 

integreras i verksamhetsplanerna. 

Vid verksamhetsuppföljning i mars månad begär 

Kommunstyrelsen om ökat anslag på 10 mkr för 

arbetsbefrämjande åtgärder för att minska 

socialbidragskostnaderna och samtidigt skapa 

resursförstärkning i den kommunala verksamheten. 

Inför förslag till budget för 1999-2001 så är det 

oenighet inom oppositionen både vad det gäller de 

totala utgifterna och kommunbidrag till nämnder 

samt skattesatsen för kommande år. Vi föreslår 20.31 

per 100 lapp och M vill ha 25 öre lägre. 

Digitaliseringen av det politiska arbetet börjar ta 

form. Kommunstyrelsens sammanträdesrum skall   

fr o m 1999 ha möjlighet att via ledamots dator 

koppla upp sig på det digitala nätet. 

Partille ansöker om medel ur Göteborgsöverens-

kommelsen för bl a Partille Centrum ett regionalt 

centrum, Trafik- och miljö i Sävedalen samt pendel-

tågstation i Jonsered. 

 

 

Avtal om att Kommunerna som tidigare varit ägare av 

Västtrafik övergår till Västra Götalandsregionen. 

Under denna höst blir det klart att vi förlorar 

majoriteten i kommunen efter valet i sept. 

Det blir en ny majoritet med M, Fp, Kd och C vilket 

medverkar till att ”vår” budget från juni ändras till 

förmån för ny majoritet med lägre kommunbidrag de 

kommande åren. 

Det sista beslutet under mandatperioden blev att 

uppdra åt Partillebo Lokaler att sälja sitt kommersiella 

fastighetsinnehav (t ex Vallhamra Torg). 

 

 

Vi tackar för mandatperioden 1995-1998 som under 

de här åren både politiskt och för invånarna varit 

kämpiga med minskade inkomster genom både  

sänkta statsbidrag som blev en följd av arvet från 

tidigare regerings misshushållning.  Minskade 

skatteintäkter på grund av arbetslöshet och ökade 

socialbidragskostnader samt kommunal åtgärder för 

att minska arbetslösheten var en faktor som starkt 

påverkade den kommunala ekonomin, vilket medfört 

en viss försämring i kommunal service till invånarna. 

Vi lämnar en kommun med goda förutsättningar att 

möta framtiden. 
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ATT STYRA UR ETT NÄMNDPERSPEKTIV  

– PARTILLES GYMNASIENÄMND – 1995-1998 
 

Gymnasienämnden var nyinrättad och här det första sammanträdesprotokollets första sida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en ekonomiskt ansträngd tid och budgeten var 

svår att hålla. Sparbetingen var många. Som exempel 

kan nämnas att gymnasieeleverna fick betala en avgift 

för skollunchen, som dessutom kom att höjas stegvis, 

vilket inte var populärt.1996 betalade eleverna 

10kr/dag. Personalneddragningar blev följden.  

Återkommande var också diskussionen om nämnden 

skulle besluta om minskad lärartäthet. Att besluta om 

försämringar i vårt kommunala gymnasium medförde 

också risken att eleverna valde andra gymnasier som 

de fann bättre.  

En politisk skiljelinje gällde synen på fristående 

gymnasieskolor.  De borgerliga politikerna ville 

gynna dessa gymnasier, medan vi ville vi slå vakt om 

alla gymnasieelevers bästa. Det kunde gälla nivån på 

de kommunala ersättningarna till friskolor eller hur 

många fristående gymnasier vi skulle tillstyrka inför 

Skolverkets beslut om starttillstånd och statsbidrag.  

 

 

Majoriteten i nämnden, (s) och (v), vann alla 

omröstningar i gymnasienämnden i friskolefrågor. 

Men efter 1998 var vi åter i minoritet i nämnden och nu 

blev det reservationer mot besluten som gällde såsom 

detta exempel från 2000-08-17: 

 

Vi reserverar oss kraftfullt mot att majoriteten 

i sitt yttrande helt utelämnar 

verklighetsbeskrivande konsekvenser om hur 

fler friskolor i Göteborg skulle påverka 

gymnasiesituationen i Partille. 

Att på detta sätt undanhålla Skolverket 

beslutsunderlag gagnar vare sig de 

kommunala gymnasieskolorna eller 

friskolorna. 

Våra elever förtjänar en god 

utbildningsplanering inför sina framtida 

studier. Vi socialdemokrater vill inte medverka 

till att eleverna drabbas av de ”risker för 

gungfly” som majoritetens beslut utsätter dem 

för. 

S-gruppen i gymnasienämnden 

Denna markering kan stå som symbol för vårt 

avståndstagande från borgarnas politik vid denna tid.  

Man ville tillstyrka alla friskoleansökningar oavsett 

konsekvenser. Resultatet blev en alldeles för 

stor ”gymnasiekostym” i regionen med nedläggningar 

och dålig ekonomi för många skolor som följd. De 

kommunala gymnasierna i Mölndal och Ale är nu 

nedlagda. I Partille har dock alla partier – trots sjunkande 

elevtal - värnat om vårt gymnasium, Porthälla 

Gymnasium (idag:  Partille Gymnasium). 
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LANDSTING/REGIONPOLITIK 
 

 

Landstingsfrågor har under många år varit 

begränsad till sjukvårdsfrågor. Det var också så att 

man hade möten i landstinget vid endast några 

tillfällen under året. Därför blev det ofta man kallade 

valet till landstinget det glömda valet.  

Med början av 1970-talet och en begynnande 

decentralisering så blev landstingets uppgifter mera 

omfattande. Dessutom så var det med stor kraft från 

vårt parti som man började arbeta med att man borde 

ha lokal förankring. För Bohuslandstinget innebar 

det att man införde lokala primärvårdsnämnder och 

med start 1986.  Med detta så kom även politiker 

med anknytning till Partille, att bli ansvariga för hur 

primärvården skulle använda sina resurser. Från vårt 

parti var det Evert Svenningsson, vice ordförande 

och Märta Johansson som blev de första i denna nya 

nämnd. Efter några år så blev det lokala hälso-

sjukvårdsnämnder och man fick hela den 

ekonomiska makten kring Partillebornas behov av 

sjukvård. En viktig del hade redan tidigare 

diskuterats och det gällde vår möjlighet att få 

använda Östra sjukhuset som ”vårt” sjukhus. Efter 

trägen påverkan inom vårt parti och tillsammans 

med Göteborg kunde vi som bodde i Partille få 

möjlighet att börja använda Östra. Visserligen var 

det många som ansåg att det var bäst på Mölndal, 

men med tiden så blev det naturligare att söka vård 

på Östra. Man kan säga att denna inbrytning i 

Göteborgs sjukvård var första steget på SU. 

Landstinget var under de flesta år styrt av de 

borgerliga. Många gånger så hade dom en sviktande 

lojalitet mellan partierna kring den förda politiken, 

särskilt när det gällde budgetfrågor. Det gjorde att vi 

många gånger kunde göra inbrytningar och få 

igenom vår politik. Den moderate ledaren Stig 

Grauers hade inga större problem med att styra 

landstinget när han fick en av socialdemokraterna 

föreslagen budget att jobba med. Det gav ju mer 

pengar än vad han själv föreslaget. Vid valet 1994 så 

hade vi gått ut med att vi ville höja landstingsskatten 

med 25 öre. 

 

 

 

 

Många sa att det var vansinnigt att göra detta, men det 

gav framgång och vi kunde bilda ledning med Centern.  

Därmed så fick vi för första gången på många år en 

socialdemokrat som landstingsstyrelsens ordförande, 

nämligen Lennart Löfgren som är uppvuxen i 

Sävedalen och började sin politiska bana i vår 

arbetarekommun. Vi hade genom framgångar i valet, 

den fina situationen att vi var i politisk ledning i 

Sverige, landstinget och kommunen. Det var viktigt i 

den svåra situation vi hade då. Med gemensamma 

krafter kunde vi göra ett gott arbete. En bestående del 

är bildandet av Partille Rehab. Hur man kunde föra 

samman landsting och kommunanställda till en lyckad 

organisation. Tyvärr blev det även den sista åtgärd som 

Leif Andersson och Evert Svenningsson fick göra som 

ordföranden i respektive nämnder. Detta då vi 

förlorade makten vid valet 1998.  

Under flera år så hade det funnits en planeringsnämnd 

för sjukvården i Västra Sverige. Denna blev grunden 

för att börja diskutera, att skapa ett regionalt 

parlament. Många och långa diskussioner fördes och 

1999 så bildades Västra Götalandsregionen. I och med 

regionens bildande så blev det sammanslagning av 

Lokala hälso-sjukvårdsnämnder och vi fick en nämnd 

med Partille, Härryda och Mölndals kommuner som 

bas för verksamheten. Efter mycken turbulens i de 

politiska lägret med först socialdemokratisk ledning 

sedan borgerlig ledning så kunde regionen få en stabil 

majoritet med Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Folkpartiet. Detta gjorde att vår nämnd fick 

ordföranderollen och den intogs av Ulla Englund från 

Mölndal. 

Vårt parti har lyckats att vara det ledande partiet hela 

tiden fram till 2014 års val.  Det innebar att vi hade 

ordföranderollen i vår hälso/sjukvårdsnämnd och 

Evert Svenningsson blev ordförande från och med 

2007 och till 2014. 
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Bildandet av en region gjorde att det blev många fler 

frågor som kom att avgöras i det regionala 

parlamentet. Man förde över frågor från staten till 

politiska beslut i begreppet ”kommunernas region”. 

Om man har lyckats helt med detta kan säkert 

diskuteras, men klart är att vi har arbetat med visionen 

en ”röst” för Västra Sveriges bästa.  

Trots alla nya frågor som kom till så var 

sjukvårdsfrågorna de mest dominerade uppgiften. 

Sjukvården har och kommer alltid att vara en svår 

fråga att handha. Under åren har man skjutit till stora 

summor pengar, men behovet är alltid större bl a då 

medicinska utvecklingen hela tiden gör framsteg. 

Därför blir minsta förändring av utbud stora frågor 

och under perioden 2010-2014 så var det flytt av 

öppen gynekologi och allmän psykiatri stora frågor i 

Partille.  

 

I samband med valet 2014 så slutade Evert 

Svenningsson som ordinarie och Marlene Segerson 

som ersättare i regionfullmäktige, efter att varit med 

från regionens bildande 1999.   Aylin Fazelian blev 

ordinarie (nu flyttat till Mölndal) och Soraya Zarza-

Lundberg som ersättare.  

Tyvärr så fick socialdemokraterna släppa sin ledande 

roll eftersom de borgerliga partierna och miljöpartiet 

tog över makten 
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SERBIENPROJEKTET 
 

 

Vårt parti har under alla år haft en stor internationell 

verksamhet och inom vår arbetarekommun har 

alltid varit med och bidragit på olika sätt under åren. 

Vi glömmer aldrig hur vi samlade pengar till 

ljuslyktor till Nicaragua och andra insamlingar. 

När vi blev erbjudna att delta i ett projekt i Serbien 

under 2008 så var det inte svårt för oss att börja med 

detta arbete. Det var genom att vi hade kontakt med 

en partikamrat från Göteborg Dragan Dobromirovic 

som vi fick erbjudandet. Pengar till verksamheten 

fick vi via Palmecentret. 

Projektet var att i samarbete med vårt systerparti i 

Serbien Demokratiska partiet (DS) arbeta med 

demokratiutvecklingen i Serbien. Vi arbetade i 

provinsen Branicevo och dess huvudstad Pozarevac 

i östra delarna av Serbien. Första besöket gjordes 

den 4-8 juni 2008 och vi var flera som deltog, med 

ordförande i arbetarekommunen Arne Olsson i 

spetsen. Det var redan från början många unga och 

kvinnor som deltog i våra seminarium. Besök från 

Serbien var också en del i projektet och det första 

besöket var 11-14 september 2008. Det blev senare 

flera besök i Serbien och flera  

 

seminarium. Vid två tillfällen så kunde vi besöka den 

Svenska ambassaden i Belgrad. Många besök från 

vikten av att få deltagarna att lära känna hur vi i 

Sverige har arbetat med demokratiutvecklingen. En 

annan och viktig fråga var kring korruption och 

kravet att man arbetar bort denna böld i ett samhälle. 

Det var med stor entusiasm som våra deltagare tog 

tag i dessa frågor. När sedan den ekonomiska 

situationen blev mera besvärande så var det många 

som började att tappa intresset. När det i valet 2012 

blev en svår förlust för DS så var förutsättningarna 

att bedriva projektet vidare små och vi avslutade det 

hela 2012.  

Det har dock varit värdefull erfarenhet och vi vet att 

flera av våra deltagare i Serbien har arbetat vidare 

med demokratiutvecklingen i Serbien. 

Projektledare var Dragan Dobromirovic och Evert 

Svenningsson. 
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PARTILLE ARBETAREKOMMUNS ORDFÖRANDE 
 

 

9 april 1969 – ett historiskt beslut – tre arbetarekommuner slogs samman till en! De gamla 

arbetarekommunerna blev tre föreningar: Jonsereds, Partilles och Sävedalens socialdemokratiska 

föreningar. 

 

 
1969-1976  
Karl-Erik Svartberg  

 

 

 
1977 - 1985  
Märta Johansson 

 
 
1986-1990  
Elisabeth Lundberg  

 

 

 
1991-2007  
Evert Svenningson  

 

 

 

 
2008-2009  
Arne Ohlsson   

 

 

 

 
2010-2012  
Susanne Arvidsson   

 
 
2013-2017  
Niclas Ylander  

 

 
 
2017-  
Katarina  Bosetti 
Kristoffersson 
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1:A MAJ I PARTILLE 
ALLTID MED JONSEREDS MUSIKKÅR 

 

 

1:a maj firandet i Partille lades ner i slutet på 1950-talet då Jonsereds Arbetarekommun inte längre 

tyckte att det var någon mening att konkurrera med Göteborg. Det blev en c:a 25 års ”paus”  för 1982 

startades ”våra dagars” obrutna omgång av firande: 

 

 

Marsch från Vallhamra Torg till Oxledsskolan 
 

Talare: 

1982   Göran 

Johansson, 

Göteborg   

 

 

 

1983   Sören Mannheimer, Göteborg 

1984   Karl-Erik 

Svartberg, Partille 

 

 

 

 

 

1985   Blåvitts Gunnar Larsson, Göteborg 

1986   Jan Bergqvist, riksdagsledamot,  Göteborg 

1987   Ingela Tuvegran, Göteborg 

1988   Jörgen Andersson, partistyrelsen,  

 Halmstad 

1989  Lillemor Arvidsson, nyvald  

 ordförande för Svenska  

 Kommunalarbetareförbundet 

1990   Knut Rexed, Stockholm 

1991  Kerstin Svensson, Göteborg 

1992   Lars Kjellgren, Partille 

1993   Märta Johansson, Partille 

1994   Stig Hagberg, Partille 

 

 

 

 

 

 

1995   Eva Lisa Birath, Stenungsund 

1996   Anneli Hulthén, Göteborg  

1997   Jörgen Linder, 

Göteborg 

 

 

 

 

 

1998 Märta 

Johansson 

 

 

 

 

1999 Eva Lisa Birath Stenungsund 

 

2000 Karl-Axel Jansson,  

 

 

 

 

 

2001   Frank Andersson, Göteborg 

2002   Vivi-Ann Nilsson, Göteborg 

2003   Dan Nyberg, ombudsman ABF Göteborg 

2004  Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, Göteborg  

2005   Kenneth G Forslund, riksdagsledamot, 

Kungälv 

2006  Eva Carlsson, Partille och Susanne Arvidsson, 

Partille 
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2007  Anna Johansson, Göteborg 
 
 
 
 
 

Partille Centrum, marsch från Porthällastigen till  Kyrktorget 

 
Talare: 

2008   Kent Härstedt, riksdagsledamot, Helsingborg 

2009  Ann-Christin Andersson, Göteborg, Isabelle 

Asadian SSU-Partille, 

 Jerry Johansson, LO, Partille 

 

 

2010  Anneli Hulthén, 

Göteborg,  

Jerry Johansson, 

LO, Partille,  

Hamza Demir, 

Vänsterpartiet, 

Partille. 

 

2011  Evert 

Svenningsson, 

Partille,  

Aylin Fazelian 

SSU-Partille,  

Jerry 

Johansson, LO, 

Partille 

 

2012  Anna Johansson, Göteborg, Aylin Fazelian 

SSU-Partille, 

 Jerry Johansson, LO, Partille, 

 

 

2013  Johan Nyhus, Göteborg,  

Aylin Fazelian SSU-Partille 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2014  Karl-Petter 

 Thorwaldsson, ordförande LO, 

Isabelle 

Asadian, 

Partille 

 

 

 

 

 

2015  Kenneth G 

Forslund, 

Kungälv, Från 

LO: Mia 

Erliden Durys 

och  

 Daniel Kristoffersson 

 

2016 Olle Ludvigsson, EU och 

Katarina Bosetti Kristoffersson 

 

2017 Patrik Karlsson, Mölndal 

Eva Carlsson, Partille 

Katarina Bosetti Kristoffersson, Partille 

 

 

 

 

 

 


