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Aktuellt 
Äntligen har vi nu genomfört en viktigt 
jämlikhetsreform med höjningen av 
barnbidraget. Det gör att vi kan påvisa att 
en socialdemokratisk politik gör skillnad 
Vi kan stolta säga att vi socialdemokrater 
höjer barnbidraget med 200 kr per månad 
och barn – från 1050 kr till 1250 kr.  
Det ger på ett år Sveriges barnfamiljer ett 
tillskott på 2400 kronor per barn.  

Barnbidraget som infördes 1948 höjdes 
senast 2006 – även då av 
Socialdemokraterna. De borgerliga höjde 
inte barnbidraget alls då de regerade 
mellan 2006-2014. 

Regeringen lägger nu även fram  ett 
förslag om vinstbegränsning i svensk 
välfärd.  

Varför vill S begränsa vinsterna i välfärden? 

Av flera skäl, bland annat följande: 

1. Våra gemensamma skattepengar ska 
gå till att göra skolan och omsorgen 
bättre. Välfärden är till för våra barn, 
elever och brukare – inte för att berika 
ägarna. 

2. En majoritet av Sveriges befolkning vill 
stoppa vinstjakten i välfärden. 

3. Vinstjakten kan försämra välfärdens 
kvalitet. Felaktiga drivkrafter kan leda 
till konkurser när lönsamheten 
försämras eller allt för mycket pengar 
lämnat verksamheten, glädjebetyg för 
att locka till sig elever, lägre lärartäthet 
och lägre löner. Det leder också till 
lägre bemanning i äldreomsorgen, och 
till otryggare anställningar för 
personalen. 

4. Vinstjakten lockar extremt oseriösa och 
ibland kriminella aktörer till välfärden, 
för att tjäna helt andra syften än att 
skapa god verksamhet för brukare. 
Därför ska vinstjakt inte vara drivkraften 
i välfärden och oseriösa och kriminella 
aktörer avvisas. 

Du kan läsa mer om förslagen på: 
socialdemokraterna.se 
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http://socialdemokraterna.se


Ministerbesök 
Den 9 mars besökte Tomas Eneroth, 
infrastrukturminister Partille. 
Eva Carlsson välkomnade ministern 
och första besöket gick till Menigo 
transportföretag som levererar till 
restauranger och kommuner. Menigo 
har en hållbarhetsfokus på allt från 
råvaror, transporter, miljö och personal.  
Naturligtvis diskuterades 
infrastrukturen i Göteborgområdet 
samt smarta transporter med tunga 
fordon. 
Sedan besökte Tomas Eneroth, som 
även är studieansvarig inom 
Socialdemokraterna, ABF. 
Sebastian de Souza, ombudsman, och 
Hans Hahn, facklig-politisk 
verksamhetsledare, berättade om 
kultur och studier i arbete tillsammans 
med kommunen för vårdomsorgen och 
skola för både unga och gamla. 
Givetvis pratade Tomas om vikten av 
att kunna bilda sig i rörelsen i 
samarbete med ABF. 
Sedan var det utdelning av 
”fredagsmys- påsar” på Allums 
bussterminal i Partille. 

Politisk workshop 
10 september 2018 - Är vi förberedda på 
kompromisser?  

Hur ska vi som parti tänka om vi hamnar i 
läget där vi behöver förhandla med andra 
partier efter valet? 

Känner du dig trygg med att dina 
hjärtefrågor inte kommer i kläm i framtida 
förhandlingar inför nya koalitioner och 
samarbeten? Vilka frågor kan vi förhandla 
om och vilka får vi absolut inte tumma på? 

Om några veckor kommer ledande 
socialdemokrater, SSU:are och LO:are från 
hela landet att få behandla just de 
frågorna, men innan dess vill vi få in 
Partillemedlemmarnas synpunkter.  
Den 28 mars kommer Isabelle Asadian, 
ordförande för Partille-Jonsereds 
socialdemokratiska förening och deltagare 
i Bommersviksakademin, att hålla i en 
workshop då Partillemedlemmarnas 
åsikter är i fokus. Tillsammans ska vi enas 
om vilka frågor som vi som arbetarrörelse 
inte får kompromissa om, och resultatet 
kommer att framföras för våra ledande 
förtroendevalda i partiet och 
fackföreningsrörelsen.  

Vi ses i partilokalen på Galoppvägen 2 kl. 
18.30. den 28 mars 

Varmt välkommen! 
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Valfunktionärs utbildning 
En bra träff för dig som vill vara aktiv i 
valrörelsen! 
Den 9 september 2018 går vi till val och 
innan dess ska vi genomföra en stark 
valrörelse.  
  Varje medlem och varje valarbetare är 
betydelsefull och kan vara avgörande för 
valresultatet. Att känna sig trygg i 
argument och liknande är viktigt, därför 
erbjuder distriktet vid tre olika tillfällen en 
valfunktionärs-utbildning och 
argumentationstrimning.  
Du väljer själv vilken av träffarna du 
kommer på. Innehållet är snarlikt på 
samtliga. 
Innehåll: 
Argumentation 
Att tänka på när en möter väljare 
Målgrupp: Medlemmar och valarbetare 
Tid: Lördag 14 april eller söndag 12 
augusti kl 9.30-16.00, 
Plats: Distriktsexpeditionen, Västra 
Strandgatan 2, Kungälv 
Anmälan till 
sara.bjornson@socialdemokraterna.se  
Senast fem dagar före aktuellt tillfälle. 
 
Loppis i Sävedalens Folkets hus 
 Är du i rensar och städtagen nu när våren 
äntligen börjar komma? Då är vår loppis i 
Sävedalens folkets hus ett utmärkt ställe 
att både träffa folk, göra loppisfynd, och 
prata politik samtidigt.  
  Det finns fortfarande bord kvar att boka 
för loppis den 7 april. Bokar gör du på 
loppis@spartille.se 

Kommande aktiviteter 
26 mars 16.00 Bygg och miljönämnd 
27 mars 18.30 Kommunfullmäktige 
28 mars 18.30 Politisk workshop  
3 april 14.00 kommunstyrelse  
10 april 18.00 Social och arbetenämnd  
10 april 18.30 Företagarkväll med 
Partillepolitiker  
11 april 18.00 AK-styrelse gemensamt 
möte med föreningar och sido-
organisationer. 
12 april 18.00 Kultur och fritidsnämnd  
17 april 18.00 Öppet möte, kulturum 

OBS! mötet den 9 april flyttas till 3 maj 
sparat inbjudan kommer. 

Snart drar vårkampanjen igång! 
Den 21 april drar vårkampanjen även 
kallad lilla valrörelsen igång! 
Under vårkampanjen ska vi samtala med 
partillebor om att vi är övertygade om att 
investeringar och satsningar i det 
gemensamma samhällsbygget är sättet att 
skapa trygghet och jämlikhet. 
Vi ska berätta om de reformer vi lyckats 
driva igenom under vår mandatperiod, 
men framför allt så ska vi lyssna till de 
frågor som våra invånare och kamrater 
tycker är viktiga. 
Alla krafter behövs! Vill du vara med på 
utdelning, torgaktiviteter eller 
dörrknackning så kontakta vår valledare 
Christina Holmqvist för mer information. 
Mail: christina.holmqvist@hotmail.com 

AK-styrelsen 
Vi har nu genomfört ett årsmöte och valt 
styrelse för arbetarekommun och fastställt 
lista till kommunfullmäktige. 
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Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå 
av sju ledamöter, vi som sitter i AK-
styrelsen är följande: 

• Katarina Bosetti Kristoffersson, 
ordförande  

• Eva Carlsson, vice ordförande 
• Dan Hansson, sekreterare. 
• Eva Kristensen, Kassör och medlems-

ansvarig. 
• Robert Nilsson, Studieorganisatör och 

vice medlemsansvarig. 
• Marie Raask, Vice sekreterare och vice 

studieorganisatör 
• Per-Åke ”Bågen” Westlund, Facklig 

ledare  
• VU består av: Katarina, Dan och Eva K 

Hemsidan 
Kommunfullmäktigelistan kommer att 
presenteras på vår hemsida under veckan. 
Under v 13 kommer hemsidan att fortsätta 
uppdateras, det kommer inom kort finnas 
presentation och kontaktuppgifter till 
föreningarna och våra sidoorganisationer. 

Pga GDPR som träder i kraft den 25 maj i 
år har vi valt att vara försiktiga med 
register och kontaktuppgifter till våra 
förtroendevalda. Vi kommer i stället länka 
till kommunens sida. 
Självklart går det alltid att höra av sig till 
expeditionen, din förening eller AK-
styrelsen om du har några frågor! 

Ordförande har ordet 
Jag tackar för förtroendet jag fått 
att vara ordförande för Partille 
arbetarekommun! 
Det är ett otroligt fint uppdrag och 
förtroende jag fått, det ska jag 
vårda efter bästa förmåga!  
Jag vill också tacka för alla uppmuntrande 
samtal och meddelanden jag fått. 

Nu ser jag fram emot ett aktivt år med 
mängder av möten och debatter där vi 
kommer att prata om vilket samhälle vi vill 
ha. Som medlem i ett parti har vi alla en 
viktig roll i valrörelsen och att fortsätta 
driva de frågor som vi känner är viktiga 
Den valrörelse och det riksdagsval som 
närmar sig är ett val som handlar om 
värderingar.  
Det är ett val som kommer att handla om 
alla människors lika värde och rätt, om hur 
det ska genomsyra politiken och politiska 
beslut. 

Det kommer att komma stunder då vi 
knappt orkar mer, det kommer att bli 
många timmar med valarbete, många 
diskussioner, vissa diskussioner kommer 
sluta med ett leende vissa inte. 
Men det absolut viktigaste är att vi gör det 
tillsamman(s)! 
 
Vi socialdemokrater i Partille, vi kan ro 
hem valsegern tillsammans! 

Önskar er alla en trevlig påskhelg!  

Häl(s)ningar 
Katarina Bosetti Kristoffersson 

Ordförande i Partille Arbetarekommun 
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