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Inledning 
Vi Socialdemokrater har höga ambitioner för Partille kommun. Vi har en 
framtidsinriktad politik som leder till att Partille blir en ännu bättre kommun att arbeta 
och leva i. För att uppnå detta behöver kommunen verka för en god samverkan med 
alla aktörer, till exempel företag och föreningsliv. 

Våra 10 viktigaste frågor: 
1. Att personalen ska ha mer tid till att aktivera och umgås med våra äldre. 

Därför vill vi anställa mer personal till vård och omsorg. 
2. Införa hembesök för alla som fyller 16 år och omfattas av LSS för att planera 

för ungdomens framtid. 
3. Minska antalet barn och elever per vuxen i de yngre åldrarna genom att 

anställa mer personal inom förskola, skola och fritidshem.  
4. Starta ytterligare en familjecentral där förskola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård samarbetar för att ge bästa stöd till barn och deras föräldrar. 
5. Erbjuda sommarjobb till alla Partilles 16 och 17 åringar där kommunen 

samverkar med näringsliv och föreningsliv 
6. Att vår nya simhall ska vara klar senast 2025 och gärna kombineras med ny 

ishall 
7. Skapa fler arbetsplatser i Partille bland annat genom att börja bygga i 

Jerikoområdet 
8. Förbättra möjligheter för återvinning i Partille kommun 
9. Att alla kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid och möjlighet till deltid 
10. Införa lokala personalpooler så nära verksamheterna som möjligt för att säkra 

bemanningen på våra verksamheter 



Vård och omsorg 
Vi är friskare och vi blir allt äldre. Omsorg om äldre och funktionshindrade ska vara 
av högsta kvalitet för alla. Utmaningen i form av ökade behov samt behovet av 
kompetent personal skall få tillräckliga resurser. Vi vill bryta ensamhet och isolering 
genom flera sociala aktiviteter och flera mötesplatser. 

Vi vill: 
● Att personalen ska ha mer tid till att aktivera och umgås med våra äldre. 

Därför vill vi anställa mer personal till vård och omsorg. 
● Införa hembesök för alla som fyller 16 år och omfattas av LSS för att planera 

för ungdomens framtid. 
● Skapa fler trygghetsboenden i ny- och ombyggnation fördelat i alla delar av 

kommunen 
● Införa fria resor till äldre- och trygghetsboenden för att äta lunch en gång i 

veckan. 
● Införa lägerverksamhet för att minska äldres isolering 
● Att personer med rätt till LSS ska ha ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar  
● Tillsätta LSS-samordnare som hjälper till med samordning av insatser kring 

personer som omfattas av LSS. 
● Modernisera organisationen genom att satsa på digitala hjälpmedel och 

välfärdsteknologi 

Utbildning

Utbildning är nyckeln till arbete och möjligheten att forma sitt eget liv. Alla elever ska 
därför ges förutsättningar att klara skolan. I detta ingår att varje barn och elev ska få 
det stöd den behöver och det ställer i sin tur krav på god personaltäthet. Den 
psykiska ohälsa som ökar bland unga är en av våra större utmaningar som vi 
socialdemokrater vill satsa särskilt på att motverka.  

Vi vill: 
● Minska antalet barn och elever per vuxen i de yngre åldrarna genom att 

anställa mer personal inom förskola, skola och fritidshem.  
● Möjliggöra mer tidiga stödinsatser genom att anställa fler speciallärare och 

specialpedagoger. 
● Arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga genom att 

anställa fler inom elevhälsan. 
● Skapa förutsättningar för att tidigt identifiera exempelvis psykisk ohälsa, 

missbruk och hedersförtryck genom att införa obligatoriska kuratorbesök för 
alla elever i högstadiet. 

● Satsa på mer vuxenutbildning så att alla kan få en andra chans till utbildning. 



● Skolmaten ska vara god, vällagad och tillagas i kommunens egna kök. 
● Införa en köttfri dag i veckan.  
● Fortsatt vara ledande i digitalisering i skola och förskola. 
● Möjliggöra fler studiebesök och utflykter genom att införa fria 

kollektivtrafikresor inom Partille och Göteborg under skoltid för Partilles 
skolelever. 

● Erbjuda körkortsteoriutbildning som tillvalskurs i gymnasiet - körkort ska inte 
vara en klassfråga.  

● Utöka rörelse och spontanidrott inom skolan  
● Uppmuntra barn till att gå till skolan och samtidigt förbättra trafiksituationen 

runt skolor genom att införa “vandrande skolbussar” 
● Starta ytterligare en familjecentral där förskola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård samarbetar för att ge bästa stöd till barn och deras föräldrar. 
● Satsa på läsfrämjande insatser i förskolan. 
● Återinföra lokala demokratitorg, där elever och politiker möts och tillsammans 

formar framtidens Partille. 
● Införa ett ungdomsfullmäktige med representanter från kommunens alla 

skolor. 
● Införa obligatorisk utbildning för all personal i skolan inom normer och 

förhållningssätt, med fokus på HBTQ och genusfrågor 

Social- och arbetsnämnden

Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Detta innebär 
bland annat att våra nya medborgare ska ges möjlighet för att snabbare komma in 
på arbetsmarknaden. Med fler i arbete får vi ett tryggare samhälle. 

Vi vill: 
● Starta ytterligare en familjecentral där förskola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård samarbetar för att ge bästa stöd till barn och deras föräldrar. 
● Erbjuda sommarjobb till alla Partilles 16 och 17 åringar där kommunen 

samverkar med näringsliv och föreningsliv 
● Skapa fler lärlings- och praktikplatser 
● Verka för att våra nya medborgare ska ges utökade möjligheter till validering 
● Utveckla vår viktiga förebyggande verksamhet för barn och ungas välmående 

och sociala utveckling. 



Kultur och fritid 
Vårt rika kultur- och friluftsliv ska utvecklas. Våra friluftsområden skall fortsatt ge 
möjlighet till rekreation med stor bredd och variation. Alla ska kunna utvecklas i 
kultur- och idrottslivet och ges möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. 

Vi vill: 
● Att vår nya simhall ska vara klar senast 2025 och gärna kombineras med ny 

ishall 
● Att fritidsgårdar ska finnas i alla kommundelar, ha mer personal och ha 

generösa öppettider 
● Fritidsgårdarna ska ha ett brett och varierat utbud som ungdomarna själva har 

varit med och påverkat 
● Att kulturskolan utbud ska vara varierat och tillgängligt för alla. Avgifterna ska 

vara på en nivå som gör att verksamheten är mer tillgänglig för alla. 
● Att delar av kulturskolans utbud för yngre barn ska erbjudas på skolor i hela 

kommunen. 
● Att kommunen fortsatt ska ha ett aktivt och förebyggande folkhälsoarbete, häri 

ingår minst en större folkhälsofrämjande aktivitet per år 

Byggnation 
I Partille ska det finnas en blandning av olika boendeformer för att tillgodose allas 
rätt till eget boende. Kommunen ska också verka för att nybyggnation av hyresrätter 
sker till lägre kostnader. En del i Partilles utveckling är utbyggnaden av Partille Eco 
Park, som kommer att bidra till att lyfta södra Sävedalen. Byggnationen måste dock 
ske varsamt och i harmoni med befintlig miljö och bebyggelse. 

Vi vill: 
● Skapa fler arbetsplatser i Partille bland annat genom att börja bygga i 

Jerikoområdet 
● Satsa på tillgänglighetsanpassning av våra offentliga miljöer, vår 

stadsbyggnation ska inte begränsa tillgängligheten för någon 
● Bygga fler billiga bostäder, i form av exempelvis studentbostäder 
● Att det integreras trygghetsboenden i samband med ny- och ombyggnation 
● Bygga fler och bättre gång- och cykelvägar i kommunen, framförallt i 

anslutning till skolor och förskolor. 
● Öka tryggheten genom att alla gång- och cykelvägar har en bra belysning. 
● Att brottsförebyggande aspekter beaktas vid stads- och bebyggelseplanering.  
● Skapa bra möjligheter för både affärs- och föreningsverksamhet att blandas 

med bostäder, för att skapa attraktiva och trygga områden. 
● Utveckla Partille centrum och våra övriga torg i kommunen till attraktiva 

mötesplatser. 



● Att byggnationen i Partille Eco Park ska ske i harmoni med den befintliga  
bebyggelsen, detta innebär att vi säger nej till nya områden med för höga hus. 

● Att kommunens lekplatser rustas upp, omfattas av rökförbud och förses med 
informationsskyltar. 

● Rusta upp våra näringslivsområden för att göra det möjligt för fler företag att 
etablera sig 

● Verka för att få en överbyggnad över delar av E20 och binda ihop norra och 
södra Partille 

Miljö 
En av vår tids största utmaningar är klimatutvecklingen och det är viktigt att vi alla 
bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi socialdemokrater vill satsa på en hållbar 
utveckling av kommunen genom energisnålt bostadsbyggande och långsiktiga 
investeringar i miljövänliga transporter. Vi vill öka medvetenheten kring miljö och 
minska kommunens ekologiska fotavtryck. Häri ingår att kommunen tar en aktiv roll i 
information- och påverkansarbetet.  

Vi vill: 
● Förbättra möjligheter för återvinning i Partille kommun 
● Verka för att införa en regional cykelpool 
● Satsa på mer miljövänliga transportmedel såsom elcyklar och elbilar för 

kommunens medarbetare. Alla kommunens fordon ska drivas med 
förnyelsebar energi. 

● Bygga ut laddstationer för elbilar runt om i kommunen  
● Verka för att förbättra kollektivtrafiken med fler och tätare turer. 
● Att alla bostadsområden ska ha tillgång till kollektivtrafik och bra cykelvägar 
● Lyfta våra vackra miljöer i kommunen genom att satsa mer på städning av 

våra offentliga miljöer 
● Satsa på att framhäva och tillgängliggöra fler delar av Säveån 
● Öka andelen ekologisk och lokalproducerad mat i kommunens verksamheter, 

såsom skola, förskola, vård och omsorg. 
● Prioritera ekologiska aspekter i kommunens upphandlingar. 
● Att kommunens miljömål ska vara vägledande för alla beslut. 
● Att kommunen ska miljöcertifieras och bli en Fairtrade city.  
● Att kommunen ska arbeta aktivt med påverkan och information i miljöfrågor 
● Bevara kommunens skogar i kommunal ägo 
● Verka för ett lokalt fyrverkeriförbud 



Den goda arbetsplatsen  
I den offentliga verksamheten är våra medarbetare vår främsta resurs. Det är genom 
dem som vi skapar en god och trygg välfärd för våra medborgare. För oss 
socialdemokrater är det därmed viktigt att kommunen är en bra och attraktiv 
arbetsgivare. Med nöjda och trygga medarbetare får vi nöjda och trygga invånare 
och bättre verksamheter. 

Vi vill: 
● Att alla kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid och möjlighet till deltid 
● Införa lokala personalpooler så nära verksamheterna som möjligt för att säkra 

bemanningen på våra verksamheter 
● Öka personaltätheten, särskilt inom vård, omsorg och utbildning  
● Öka andelen tillsvidareanställningar och kraftigt minska antalet 

timanställningar inom kommunen 
● Öka delaktighet bland våra medarbetare, de ska ha ökat inflytande över sina 

arbetsuppgifter och sin arbetssituation 
● Att kompetensutveckling ska ske ständigt och inom alla yrkesgrupper, 

exempelvis genom e-utbildningar 
● Att Partille ska erbjuda extratjänster i välfärden 
● Underlätta och modernisera våra offentliga verksamheter genom att satsa på 

digitala verktyg och välfärdsteknologi 
● Undersöka intresset för att driva en verksamhet som drivs av personalen, så 

kallat intraprenad. 


