
�1

VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 5, 2018  

 
Aktuellt 
Stefan Löfven röstades bort den 25 september 
som statsminister av en riksdagsmajoritet 
bestående av de fyra allianspartierna och 
Sverigedemokraterna. – Väljer de borgerliga 
partierna att trots allt försöka styra som minsta 
block så gör de sig totalt beroende av SD 
Stefan Löfven kvarstår 
som den mest logiske 
regeringsbildaren, av två 
tydliga skäl:  
Han företräder 
riksdagens klart största 
parti och samlar också 
det största 
regeringsunderlaget.  
Stefan Löfvens regeringsunderlag samlar 144 
riksdagsmandat medan alliansen samlar 143.  
Väljer de borgerliga partierna att försöka 
regera som minsta block, då gör de sig helt 
beroende av Sverigedemokraterna.  
SD:s politik går emot mycket av det vi är stolta 
över i Sverige: öppenhet, kulturell mångfald 
och en jämställdhetspolitik som gör att vi 
återigen är högt rankade på listan över 
jämställda länder. 
Det är vi flera partier som är överens om och 
flera partier har också markerat tydligt att de 
aldrig kan tänka sig samarbeta eller ta stöd av 
SD för nå regeringsmakten.  
Nu återstår det att se hur liberalerna och 
centern står fast vid sina ord. 

Valet 2018 
Valresultatet visar att Partille blivit blåare på 
kommunnivå.  
Alliansen behåller sina mandat medan  s+mp 
minskar sina mandat.  V ökar med så gör 
också SD . 
Det är lätt att känna en uppgivenhet i det 
politiska läget som råder men glöm inte att  
vi har gjort ett kanonjobb, många har knackat 
dörr, ringt samtal, pratat med grannar, väljare 
och medborgare. Tillsammans har vi knackat 
1850 dörrar genofört drygt 3250 samtal och 
värvat över 50 nya medlemmar!  
Det har vi gjort tack vare en fantastisk 
laginsats! 

Partikongress 
Den 22-24 mars 2019 är det partikongress i 
Örebro.  
Det är en mindre kongress utan 
motionshantering, dock kommer kongressen 
att behandla politiska och organisatoriska 
program som läggs fram av partistyrelsen.  
Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. 
Förslag ska lämnas till arbetarekommunens 
styrelse. 
Nomineringar skickas till 
sap.partille@gmail.com senast den 15 
oktober. Ange nominering till partikongress 
som ämne/rubrik. 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Träff för nya medlemmar 
Vår förening växer så det knakar!  
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och 
bjuder in till en träff för nya medlemmar.  
Det finns tre olika datum att välja på, under 
mötet presenterar vi partiet, organisationen 
och kommande studiecirklar och utbildningar.  
Vi bjuder på fika! 
Varmt välkommen! 
Målgrupp: Nya medlemmar 
Tid: 18.00 
15 oktober  
31 oktober 
Plats: Partiexpeditionen, Galoppvägen 2A 
Partille 

Medlemsmöten 
Den 17 oktober bjuder vi in till medlemsmöte 
Detta händer på mötet: 
Valberedningen presentear sitt förslag till 
kommunala uppdrag. 
Val av ombud till höstmötet 
Inbjuden gäst pratar om valet och 
valresultatet. 

Tid: Onsdag 17 oktober kl 18.00, 
Plats: Folkets hus 

Medlemsmöte 
Gäst Aylin Fazelian, riksdagsledamot 
Tid: 26 november 18.00, 
Plats: Kulturum 

Kommande aktiviteter  
2 oktober Kommunfullmäktige  
3 oktober medlemsmöte, tema valanalys är 
INSTÄLLT pga det politiska läget i riks och 
regionen. 
4 oktober, Veteranträff kl 10-11.30 alla 
daglediga är välkomna 
9 oktober Kommunstyrelsen 
9 oktober AK-styrelse med föreningar och 
sidoorganisationer 
10 oktober Vård och omsorg  
15 oktober Träff för nya medlemmar  
16 oktober Social och arbetsnämnd 
17 oktober Medlemsmöte  
18 oktober AK-styrelse med föreningar och 
sidoorganisationer 
18 oktober Kultur och friditsnämnd  
22 oktober Bygg och miljönämnd 
22 oktober DS 
23 oktober Fullmäktigegrupp OBS, tisdag!  
24 oktober Utbildningsnämnden  
25 oktober Kyrkofullmäktige  
30 oktober Kommunfullmäktige 
31 oktober Träff för nya medlemmar  
1 november Veteranträff 10-11.30, alla 
daglediga är välkomna 

Motioner till distriktskongressen 
Du som medlem har möjlighet att påverka 
genom att bla skriva motioner till vårens 
distriktskongress. 
För att den ska kunna behandlas på ett korrekt 
sätt så behöver vi få in motioner till AK-
styrelsen senast den 28 november.  
Du kan maila in din motion till 
sap.partille@gmail.com  
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Våra riksdagsledamöter  
Socialdemokraterna i Partille gratulerar 
Kenneth G Forslund, Aylin Fazelian och 
Joakim Järrebring till att få representera 
Socialdemokraterna i Göteborgsområdet i 
riksdagen.  
Det är en riksdagsbänk som representerar 
olika delar av distriktet, har olika bakgrund 
och erfarenhet samt har oerhört bred 
kompetens. 
Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har 
nu fördelat utskottsplatser och följande gäller 
för våra tre socialdemokratiska ledamöterna 
från Göteborgsområdet. 
Kenneth G Forslund, vice ordförande i 
Utrikesutskottet 
Aylin Fazelian, ledamot i Utrikesutskottet 
Joakim Järrebring, ledamot i Civilutskottet 

Ordförande har ordet  
I torsdags hade vi sista mötet med 
nuvarande fullmäktigegruppen, fyra år har 
gått, fyra händelsrika år. 
Det har varit konflikter, bråk, omröstningar 
och beslut. 
Det har varit engagemang, klokskaper, 
kunskapsutbyte. Det har varit politk, skratt 
och diskussioner. Det har varit glömd fika, 
god fika och dubbel fika. 
En brokig skara människor som inte alltid 
drar jämt men som alltid är 
socialdemokrater i själ och hjärta.  
Ett stort tack för allt hårt arbete och 
engagemang, ni har gjort ett fantastiskt 
arbete! 
Nu ska den nya gruppen formeras, lära 
känna varandra, diskutera, bildas, lyssna, 
bli lyssnade på men framför allt fortsätta 
att jobba för att Partille 
ska bli den allra bästa 
kommun att leva, bo 
och åldras i. 
Återigen ett stort tack! 

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  
Facebook: medlemmar i 
socialdemokraterna partille 

Följ socialdemokraterna i 
Partille på  

Instagram och Facebook  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