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VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 6, 2018  

 
Aktuellt 
Med anledning av talmannens besked 
måndagen den 5 november 
Talmannen har aviserat att han i nästa vecka 
kommer att lägga fram Ulf Kristersson som 
förslag till statsminister till kammaren. 

Budskap: 

• Det är rimligt att processen nu går vidare 
och att statsministerförslag prövas i 
riksdagens kammare. 

• Vi vet ännu inte hur den regering Ulf 
Kristersson vill bilda kan vara sammansatt. 
Den kan komma att bli en utpräglat 
konservativ regering och den kommer att 
vara beroende av stöd från SD. Det vore ett 
hot mot sammanhållningen i Sverige. 

• Socialdemokraterna kommer därför att 
rösta nej till ett förslag från talmannen att 
Ulf Kristersson bildar regering. 

• En regering med förankring över 
blockgränsen är det bästa sättet att minska 
motsättningarna i landet och ta vara på 
Sveriges möjligheter. Stefan Löfven står 
fortsatt till förfogande för att axla ansvaret 
för en sådan regering. 

Valanalysgrupp 
På medlemsmötet den 17 oktober utsågs en 
arbetsgrupp som kommer att arbeta med 
valanlys för valet 2018. Gruppens arbete 
kommer att presenteras på medlemsmötet 
den 4 februari, mer info kommer på hemsidan 
och i kommande Vårt Partille 

Medlemsmöten 
Möte med tema internationella frågor. 
Gäster Aylin Fazelian, riksdagsledamot och 
Anton Cesar  
Tid: 26 november 18.00, 
Plats: Kulturum 
_______________________________________ 
Möte med tema Julavslutning 
Nu börjar året närma sig sitt slut, och det 
innebär att det är dags för vår traditionella 
julavslutning. Partille-Jonsereds 
socialdemokratiska förening bjuder in alla 
medlemmar i kommunen till en gemensam 
avslutning då vi tillsammans med vårt 
oppositionsråd Eva Carlsson diskuterar 
politiska frågor som är aktuella i kommunen. 
Det kommer bjudas på lussefika och härliga 
samtal.  
På mötet kommer vi även besluta om 
kansliavgift för de av oss som har politiska 
uppdrag i kommunen. 
Tid: 3 december kl. 18.30  
Plats: Partilokalen på Galoppvägen 2. 

Varmt välkomna! 
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Följ socialdemokraterna i 
Partille på  

Instagram och Facebook  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Kommande aktiviteter  
6 nov Kommunstyrelsen 
8 nov AK-styrelse med föreningar och 
sidoorganisationer 
9 nov Torgaktivitet/utdelning kl 16-18  
12 nov Distriktets höstmöte 
13 nov Social och arbetsnämnd  
14 nov Vård och omsorg 
15 nov Fullmäktigegrupp kl 18 
15 nov Kultur & fritidsnämnd 
16 nov Torgaktivitet/utdelning kl 16-18  
19 nov Bygg och miljö 
19 nov Informationsmöte och lära känna 
aktivitet för förtroendevalda i kommunen. 
Separat anmälan, se hemsidan för info  
20 nov Kommunfullmäktige 
22 nov Valanalysgrupp 
26 nov Medlemsmöte, tema internationella 
frågor 
27 nov Regionfullmäktige  
28 nov Kommunstyrelsen 
29 nov Verksamhetsplanering AK  
1 dec Torgaktivitet kl 11-13 
2 dec Redaktionsstopp Vårt Partille  
3 dec Luciamöte, Partille/Jonseredsföreningen  
6 dec Veteranträff 10 -11.30 
6 dec Utbildningsnämnd 
6 dec Vård och omsorg 

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  

Ordförande har ordet  
Ibland behöver vi påminna oss själva och 
varandra, lite då och då läser jag igenom 
vårt partis ändamålsparagraf. Dels är det en 
av de vackraste texter jag vet men också för 
att det är just ändamålet som ska 
genomsyra vårt politiska arbete och 
organisationskultur. 
Idag blir ordförande har ordet just vår 
ändamålsparagraf. 
Läs den, njut och reflektera 
Snälltolka dig själv men även dina kamrater! 

Kapitel 1 Partiets ändamål 
Socialdemokratin vill forma ett samhälle 
grundat på demokratins ideal och alla 
människors lika värde och lika rätt. Fria och 
jämlika människor i ett solidariskt samhälle är 
den demokratiska socialismens mål.  
 
Människan ska vara fri att utvecklas som 
individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro 
efter egna önskningar och påverka det egna 
samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är 
jämlikhet frihetens förutsättning. 
Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, 
sociala och kulturella hindren för människornas 
frigörelse.  
 
Vårt mål är ett samhälle utan över- och 
underordning, utan klasskillnader, patriarkat, 
rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle 
utan fördomar och diskriminering. 
Solidaritet växer ur insikten att vi alla är 
beroende av varandra. Det goda samhället 
byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn 
och respekt.  
Alla ska ha samma rätt och möjlighet att 
påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta 
ansvar. 
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal 
prägla hela samhället och människors 
inbördes förhållande. Medborgarnas 
gemensamma vilja, utvecklad i en fri och 
öppen debatt och uttalad i demokratiska val, 
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är alltid överordnad andra maktanspråk och 
intressen. 
Demokratin har därför företräde före 
marknaden. Genom demokratin bestämmer 
medborgarna vilka principer som ska styra 
samhällsutvecklingen och om hur uppgifter 
och ansvar ska fördelas mellan det 
gemensamma och det enskilda, mellan det 
offentliga och marknaden. 

Socialdemokratin vill att varje människa som 
medborgare, löntagare och konsument ska ha 
rätt och möjlighet att påverka produktionens 
inriktning och fördelning, arbetslivets 
organisation och arbetslivets villkor. I denna 
strävan har fackföreningsrörelsen en central 
roll. Men också andra fria sammanslutningar, 
folkrörelser, ideella föreningar, 
bildningsorganisationer, miljörörelser, 
konsumentorganisationer och kooperativa 
föreningar är viktiga för att bredda och 
fördjupa demokratin. 

Klimatkrisen och miljöförstöringen har 
tydliggjort att människan inte kan leva utan att 
ta hänsyn till naturen. För vår överlevnad 
behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling, som möter den 
nuvarande generationens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet 
att tillfredsställa sina drömmar. 
Socialdemokratins demokratisyn känner inga 
nationsgränser.  

Målet är en global gemenskap grundad på 
demokratins ideal. Demokrati förutsätter frihet 
från fattigdom och fruktan, men också frihet 
och möjlighet att utvecklas i gemenskap med 
andra människor. Därför måste de politiska 
friheterna bindas samman med 
grundläggande ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 
Internationell solidaritet innebär att stå upp 
för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen 
av demokratier och ge ett tydligt stöd till de 

rörelser som kämpar för detta. Men det 
handlar också om att vidga demokratins 
verkningsradie över nationsgränserna. För 
detta krävs ett ökat globalt samarbete såväl 
mellan nationerna som mellan folkliga rörelser 
i hela världen. De internationella 
institutionerna måste ha kraft att kontrollera 
och balansera det globala kapitalet och 
utvecklas till redskap för demokrati, rättvisa 
och hållbarhet. 

 

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 
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