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VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 4, 2018 

Aktuellt 
Nya förslag på vägen mot världens 
första fossilfria välfärdsland  
Klimatkrisen är mänsklighetens svåraste 
utmaning. Vi socialdemokrater vill ta oss an 
den uppgiften genom att modernisera 
Sverige. Vi presenterar nu förslag på vägen 
mot vårt mål att Sverige ska bli världens första 
fossilfria välfärdsland. Socialdemokraterna går 
till val på att skapa ett starkare samhälle och 
ett tryggare Sverige. Att ha en politik för att 
hantera klimathotet är en viktig del i detta. 

S har höga klimatambitioner 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har 
under denna mandatperiod lagt en lång rad 
skarpa förslag för att klara omställningen mot 
ett fossilfritt välfärdsland och nå de klimatmål 
som riksdagen beslutat om. Budgeten för 
miljö och klimat har fördubblats jämfört med 
alliansens sista budget 2014.  

Men det är åtgärder som Moderaterna och SD 
hotar att avbryta. M och SD sätter 
skattesänkningar före investeringar för jobb 
och minskade klimatutsläpp. Eftersom M och 
SD inte föreslår andra åtgärder som kan 
minska utsläppen lika mycket kommer de att 
få svårt att klara klimatmålen och svårt att följa 
den nya klimatlagen. 
Den nya klimatlagen kräver att regeringen 
varje mandatperiod presenterar en klimatplan 
för hur riksdagens klimatmål ska uppnås. 
Du kan läsa mer om förslaget på 
www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/  

Valrörelse 
Nu närmar sig höstens val med stormsteg, vi 
behöver bli ännu fler i arbetet för en 
socialdemokratisk valseger! 
Under valrörelsen ska vi lyfta fram 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. 
Är du ny medlem så får du alltid kampanja 
med någon mer erfaren, vi är alltid minst två 
stycken så att vi ska känna oss trygga när vi 
valarbetar och kampanjar. 

Alla krafter behövs! 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Utbildningstillfällen 
Dörrknackar och 
argumentationsutbildning 
Den 9 augusti kl 18 på partiexpeditionen kör 
vi en utbildning i dörrknackning och 
argumentation för valrörelsen. 
Vi startar med en genomgång av Ola från 
distriktet sen går Eva C igenom politiken i 
Partille. 
Kaffe och bulle bjuds det på, kom med och 
vässa dina argument inför valrörelsen!  
Känner du dig redan trygg så kom och bidra 
med dina klokskaper 

Valfunktionärsutbildning 
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 alt 19 augusti kl 
9.30-16.00, 
Plats: Distriktsexpeditionen, Västra 
Strandgatan 2, Kungälv 
Anmälan till 
sara.bjornson@socialdemokraterna.se 

Öppet möte om sjukvården i 
Västra Götaland 
Vad har hänt de senaste fyra åren när 
Moderaterna suttit vid makten? 
Hur vill vi Socialdemokrater vända 
utvecklingen, korta köerna och förbättra för 
personalen? 

På mötet deltar Marie Raask Partilles kandidat 
till regionfullmäktige, Janette Olsson och Jim 
Aleberg. Janette är andra vice ordförande i 
Hälso= och sjukvårdsnämnden och Jim sitter i 
Hälso- sjukvårdsstyrelsen och GO(S) 
distriktsstyrelse. 

Välkommen till Partille Kulturum tisdagen 
den 14 augusti kl 18.00 

Kommande aktiviteter 
11 aug: Gemensam Valupptakt med GoS 
partidistrikt i Göteborg. Efter valupptakten i 
Göteborg kör vi torgmöte på Kyrktorget med 
roliga aktiviteter och kaffe. 
12 aug: Valfunktionärsutbildning i Kungälv  
14 aug:  Kommunstyrelsen 
14 aug: Öppet möte i Kulturum Tema, 
sjukvård i västra Götaland  
15 aug: Valnämnd 
16 aug: AK-styrelse med sidoorganisationer 
och föreningar 
14-19 aug: Europride i GBG  
18 aug: Torgaktiviteter 
18 aug: 15:30-17:30 Europrideparad, samling 
14.30 på Heden, avgång 15.30 
19 aug: Torgaktiviteter 
19 aug: Valfunktionärsutbildning i Kungälv  
21 aug: Möte med Jesper Eneroth i Kulturum  
21 aug: Social och arbetsnämnd  
22 aug: Utbildningsnämnd  
25 aug: Familjedag med LO 
26 aug: Torgaktivitet 
27 aug: Bygg och miljönämnd 
28 aug: Öppet möte i Kulturum 
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West pride 2018 
Vi socialdemokrater står i alla sammanhang 
upp för människovärdet och kräver krafttag 
mot de hatbrott som 
begås på grund av 
rasism, 
främlingsfientlighet 
eller hat mot HBTQ-
personer.  
  Den 1 aug 
presenterade 
Socialdemokraterna 
sitt HBTQ+-program. 
I vårt starka samhälle 
accepterar vi inte 
diskriminering på grund av kön, ålder, 
funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell 
läggning – varken på arbetsplatsen, på 
fritiden, i skolan eller i hemmet. 
Kampen för HBTQ+-personers rättigheter har 
med framgång drivits av socialdemokratin. Vi 
ska fortsätta arbetet med att öka friheten och 
rätten för alla att kunna delta på lika villkor i 
det demokratiska samhället. Så skapar vi ett 
starkare samhälle och ett tryggare Sverige för 
alla. 
Du kan läsa eller ladda ner programmet på 
www.socialdemokraterna.se 

Ordförande har ordet 
Hoppas att ni alla har haft en härlig sommar 
med värme, sol, bad och allt som hör till.  
Jag vill börja med att tacka för allt 
engagemang under sommarkampanjen! Det 
blev en lyckad kampanj och final med många 
bra samtal och flera nya medlemmar.  
Nu är det dags att kavla upp ärmarna och köra 
en intensiv valrörelse. Som du ser under 
kommande aktiviteter och läst i tidigare 
utskick så finns det en hel del aktiviteter och 
möten inplanerade. 

Det ser  ut att bli en  tuff valrörelse vi kan se 
på sociala medier att det inför valet sprids nu  
flera olika blufftexter. En av de senaste var om 
det s.k. Barcelonaavtalet. 
En av texterna som florerade gick ut på att 
statsminister Göran Persson (S) 1995 skrev på 
ett hemligt avtal som går ut på att islamisera 
Sverige. 
Texten är givetvis en bluff och många konton 
som sprider denna typ av texter är trollkonton. 
Barcelonaavtalet slöts 1995 och avser bl a 
mänskliga rättigheter och tillväxt vill du veta 
mer om det så kan du läsa om det på 
www.riksdagen.se 
Jag vill uppmana er alla att ta reda på fakta 
innan en delar något på sociala medier, är du 
det minsta osäker på att det stämmer så ta 
reda på mer fakta, kolla fler källor osv. 

När valrörelsen ser ut som den gör med 
smutskastningar och fake news så är det ännu 
viktigare att vi pratar med kamrater, kollegor, 
väljare och medborgare.  
Vi vinner inget val på att enbart dela artiklar 
eller haka på smutskastning på sociala medier. 
Vi vinner förtroende och förhoppningsvis valet 
med att synas, lyssna, bemöta, argumentera 
och vara tillgängliga för medborgare i vår 
kommun. 
När vi möter människor i valarbetetet kan vi 
ge hopp om framtiden och beskriva en vision 
om ett bättre samhälle för alla. 
Gör vi det så är jag övertygad om att vi kan ta 
hem det här valet och växa här i Partille. 
Tillsammans är vi starka, nu kör vi för valseger!  
  
Häl(s)ningar 
Katarina Bosetti 
Kristoffersson 

Ordförande i Partille 
Arbetarekommun 
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