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VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 3, 2018 

Aktuellt 
Trendbrott i nyanländas etablering 
Vi ser ett trendbrott i nyanländas etablering. 
Vi ser att fler kommer snabbare i jobb och 
etablerar sig fortare på arbetsmarknaden. Det 
är helt i linje med vår idé om det starka 
samhället, där en av grundprinciperna är: alla 
som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är. 

Ett starkt samhälle förutsätter krav och 
möjligheter 

Regeringen har genomfört nödvändiga 
reformer för att korta tiden till arbete. Det 
handlar om strukturellt genomgripande 
reformer såsom den bosättningslag som är ett 
verktyg för att styra mottagandet av 
nyanlända, och ett nytt regelverk för 
etableringen av nyanlända som innebär 
tydligare krav på individen. Det handlar också 
om åtgärder som innebär bättre 
etableringsinsatser och stärkta vägar till jobb. 
Våra reformer har lagt grund för att etablering 
och integration ska lyckas, säger 
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva 
Johansson. 

Statistiken visar att 
• andelen nyanlända som lämnar 

Arbetsförmedlingen för arbete eller studier 
90 dagar efter avslutad etableringsplan 
under första kvartalet 2018, har stigit till 42 

procent, jämfört med 31 procent samma 
period 2017. Framförallt är det övergången 
till arbete som ökar 

• det tidigare tagit har upp till tio år innan 
hälften av de nyanlända som bosatt sig i en 
kommun ett visst år har etablerat sig på 
arbetsmarknaden. Nu går det mycket 
snabbare och nästan hälften (48,5 procent) 
av dem som togs emot 2011 var 
etablerade på arbetsmarknaden efter fem 
år 

• tiden det tar för nyanlända att få en första 
kontakt med den svenska arbetsmarknaden 
minskar även, både bland kvinnor och män. 

300 000 samtal i samtalskampanjen 
Vi har nationellt passerat över 300 000 
registrerade samtal i SAPPEN – och vår 
kampanj för ett starkare samhälle och ett 
tryggare Sverige fortsätter för fullt runt om i 
hela landet. Fantastiskt bra lagarbete av alla 
som varit med och kämpat under de senaste 
veckorna! 

Organisering, mobilisering och engagemang 
kommer att avgöra valet. Det är mycket jämnt 
mellan blocken och vi vet att väldigt många 
väljare bestämmer sig sent i valrörelsen.  
Varje möte och varje samtal fram till den 9 
september kommer därför att ha stor 
betydelse. 
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Valprogram 
Valprogrammet som antogs på medlemsmötet  
finns nu att läsa på hemsidan, vi kommer att ta 
fram en kortversion där vi lyfter de viktigaste 
punkterna som vi kan dela ut till medborgare 
när vi är ute och kampanjar. 
Programmet har tagits fram med hjälp av 
grupparbeten och diskussioner på 
medlemsmöten , arbetsgruppen har därefter 
sammanställt och reviderat.  

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 

Facklig-Politiskt handslag 
”Vi står upp för kollektivavtalet” 
Byggnads Väst och Socialdemokraterna i 
Partille är överens – målet är att kollektivavtal 
ska gälla vid alla offentliga upphandlingar.  
Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas 
Emanuelsson, och Katarina Bosetti 
Kristoffersson, ordförande för 
Socialdemokraterna i Partille, i hand på. 

  
Byggnads och Socialdemokraterna tror på 
konkurrens och ser att det under den fortsatta 
byggboomen behövs arbetskraft från andra 
länder, men vill att svenska och utländska 
företag konkurrerar genom kvalité, inte med 
låga löner. 

– Lönedumpning och dålig arbetsmiljö 
innebär inte bara mänskligt lidande. Vårt 
välfärdssamhälle förlorar miljontals kronor i 
skatteintäkter som i stället hamnar i oseriösa 
fickor, säger Tomas Emanuelsson, ordförande 
Byggnads Väst. 

– Vårt mål är att alla på arbetsmarknaden ska 
täckas av kollektivavtal, säger Katarina Bosetti 
Kristoffersson, ordförande för 
Socialdemokraterna i Partille. 
Byggnads Väst har de senaste åren sett ett 
ökat behov av att se till att kollektivavtal gäller 
i alla offentliga upphandlingar. Samtidigt 
måste insynen bli bättre, inte bara mellan 
beställaren och huvudentreprenören. Vi kräver 
rättvisa löner, trygga anställningar och en 
säker arbetsmiljö i alla led. 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För att uppnå detta är Byggnads Väst och 
Socialdemokraterna i Partille överens om ett 
gemensamt handslag där partiet lovar att 
verka för att säkra den svenska modellen i alla 
offentliga upphandlingar.  
 Ett av Byggnads viktigaste krav är att arbetare 
ifrån andra länder får samma skydd och 
rättigheter som de inhemska. 
– När de inte får det drabbar det inte bara 
den enskilde arbetaren. Även de företag som 
sköter sig och missar upphandlingar på grund 
av att konkurrensen sätts ur spel blir förlorare, 
säger Tomas Emanuelsson. 
Byggnads och Socialdemokraterna är överens 
om att våra gemensamma skattemedel ska 
användas för att stärka den svenska modellen 
inte för att sätta den ur spel. 

BYGGNADS VILL: 
– Att Socialdemokraterna arbetar för att 
kollektivavtal krävs vid alla offentliga 
upphandlingar. 
– Att den som gör upphandlingen ska ha 
möjlighet att följa upp och ställa krav på 
underentreprenörer i alla led. 
– Att upphandlingar som finansieras med våra 
gemensamma skattemedel ska bidra till 
ordning och reda på svensk arbetsmarknad. 
– Att upphandlingar ska värna kvalité och 
trygghet för löntagare. 
– Att om en leverantör bryter mot de villkor 
som finns i kollektivavtalet, ska det vara 
möjligt att riva upphandlat avtal. 
– Att leverantörer med egen arbetskraft 
prioriteras. 
– Att det ska ställas krav på 
lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser 
för yrkesutbildningselever. 

FAKTA: 
Inför valet 2014 ställde 6F krav på 10 punkter 
för ordning och reda mot Socialdemokraterna. 
Fyra år senare har nio av tio punkter bockats 
av. Bland annat har Lex Laval rivits upp, ett 

huvudentreprenörsansvar ska införas, reglerna 
kring F-skatt ses över. 
Inför höstens val har Byggnads och övriga 
fackförbunds i 6F ställt tio nya krav. 

FAKTA: 
2016 försökte regeringen lagstifta om att 
kollektivavtalsliknande villkor skulle krävas vid 
offentliga upphandlingar. Näringslivet 
mobiliserade mot propositionen och efter att 
Sverigedemokraterna bytt fot röstades 
förslaget ned i riksdagen. 

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.  
Innehåll: 
Argumentation 
Att tänka på när en möter väljare 
Målgrupp: Medlemmar och valarbetare 
Tid: söndag 12 augusti kl 9.30-16.00, 
Plats: Distriktsexpeditionen, Västra 
Strandgatan 2, Kungälv 
Anmälan senast den 7 augusti till  
sara.bjornson@socialdemokraterna.se 
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Partille A-radio
Närradiosändningar 

/ FM 88.0: 
Lördagar 14:30-16:00 med repris 

på torsdagar 16:30-18:00

mailto:sara.bjornson@socialdemokraterna.se
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Kommande aktiviteter 
25 juni-8 juli Sommarkampanj vid Kåsjöns 
badplats  
8 juli Familjedag vid Kåsjöns badplats från kl 
11.00 
Semesterstängt v 28-32 
V 32 nytt nummer av vårt partille 
11 augusti gemensam Valupptakt med GoS 
partidistrikt 
12 augusti valfunktionärsutbildning  
14 augusti, öppet möte i Kulturum om 
regionpolitik  
14-19 augusti Europride i GBG 

Information 
Jag försöker som ansvarig att sprida 
information på flera ställen så att den blir 
tillgänlig för så många som möjligt.  
Hemsidan uppdateras en gång i veckan, sen 
har vi vår öppna facebook-sida för allmän och 
opinionsbildande information.  
För medlemmar finns även en sluten 
facebooksida, där sprids information inför 
aktiviteter, evenemang osv. Sidan är också 
tänkt som en levande sida där vem som helst 
som är medlem där kan ställa frågor tipsa om 
olika sidor artiklar eller folkbildningsaktiviteter. 
Har du facebook så kan du leta upp sidan 
Medlemmar i Socialdemokraterna Partille.  
Information sprids även via mail och Vårt 
Partille.  
Har du några frågor eller funderingar så kan 
du alltid kontakta sap.partille@gmail.com
Vi kommer direkt efter sommaruppehållet att 
starta upp två arbetsgrupper, en för sociala 
medier och en insändargrupp. Vill du vara 
med så anmäl dig via mail till Katarina 

 

Sommarkampanj 
Den 25 juni drar sommarkampanjen igång. 
Vi kommer att ha vår husvagn vid Kåsjöns 
badplats under sommarkampanjen mellan 25 
juni och 8 juli så vi avslutar kampanjen med en 
familjedag ihop med LO-kommittén 
Husvagnen kommer att vara öppen dagligen 
mellan kl 14-18 
Dagarna är indelade i två arbetspass 14-16 
och 16-18 
Har du möjlighet att vara med på något pass 
så maila Katarina på kbosettik@gmail.com 

Under sommarkampamjen 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 vi ska 
även lyssna till de frågor som våra invånare 
och kamrater tycker är viktiga. 

Alla krafter behövs! 

Vi syns väl under Europride! 

�

Följ socialdemokraterna i 
Partille på  

mailto:sap.partille@gmail.com
http://www.spartille.se/sommarkampanj/kbosettik@gmail.com
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Ordförande har ordet 
Hoppas att ni alla har haft en härlig 
midsommar med midsommardans, sill och 
allt som hör till. Nu börjar terminen lida 
mot sitt slut och vi kommer att avsluta 
med en sommarkampanj och familjedag 
vid kåsjöns badplats. 
 
Opinionssiffrorna är väl inte direkt 
glädjande men vi får tillsammans kämpa 
på och ta diskussionen med släkt, vänner 
och kollegor. 
Vi har gjort mycket bra under dessa år i 
minoritetsställning det får vi inte glömma, 
vi kan med stolthet räkna upp många 
punkter och reformer vi lyckats få igenom 
trots motstånd. 
 
Visst finns det utmaningar och vi ska 
absolut inte underskatta eller negligera 
människors oro eller upplevelser, i dessa 
samtal är är min upplevelse att det är 
viktigt att lyssna men också ge hopp och 
beskriva en vision om ett bättre samhälle 
för alla. 
 
Det har kanske inte undgått någon att det 
är Världsmästerskap i herrfotboll nu, jag 
själv tillhör den minst sagt känslomässiga 
typen när det gäller fotboll. Det är nerver 
som spökar, skratt, förtvivlan, hejarop, 
utskällningar av domaren som konstigt 
nog aldrig lyssnar på mig ifrån TV-soffan.  

Jag älskar mina landslag (har förmånen att 
vanligtvis ha två när inte det ena slår ut 
det andra)  
 
Men det som hände i går, när Jimmy 
Dulmaz hade en något dålig dag på 
jobbet skrämmer mig! 
Att en av våra fotbollshjältar blir utsatt för 
hot och trakasserier är under alla 
värdighet!  
Det är nu ännu viktigare att stå upp för alla 
människors lika värde och rätt, stå upp 
mot rasism! 
Kunde man under första världskriget 
förenas i en spontan fotbollsmatch så kan 
vi vinna valet den 9 september 2018. 

Nu kör vi en kamp för alla människors lika 
värde och rätt! Upp till kamp kamrater, nu 
kämpar vi allt vad vi kan! 

Heja Sverige, fuck rasism och Glad 
sommar! 

Häl(s)ningar 
Katarina Bosetti 
Kristoffersson 

Ordförande i Partille 
Arbetarekommun 
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Socialdemokraterna Partille  
Galoppvägen 2a 433 33 Partille 

Mail: sap.partille@gmail.com 
Tel. 031-44 57 16 

Mob: 0733-295348  
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