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VÅRT PARTILLE
S-information nummer 1, 2019
Aktuellt

Sverige har nu en socialdemokratisk ledd
regering. Vi har samlat oss, över blockgränserna,
för att värna demokratin och utveckla landet.
Sverige väljer en annan väg. Det är historiskt.
Välfärd, jobb och klimat är tydliga prioriteringar i
regeringens politik denna mandatperiod.
Nu kan vi äntligen ta nya tag: Jobben ska bli fler,
pensionärerna ska få bättre ekonomi och
klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli
bättre och integrationen effektivare. Tryggheten
ska öka och brottsligheten bekämpas.
Nu har vi handlingsutrymme. Nu har vi stora
möjligheter.
Idag börjar vi arbetet för ett starkt samhälle och
en hållbar utveckling.
Vilka är de viktigaste delarna i
regeringsförklaringen?
Välfärd, jobb och klimat är tydliga prioriteringar i
regeringens politik.
- Välfärden får stora resurser. Inom skola och
sjukvård görs viktiga reformer och pensionärer får
bättre ekonomi.
- Vi gör stora insatser för att jobben ska bli fler och
- Vi höjer ambitionerna i klimatpolitiken

Partille A-radio
Närradiosändningar

/ FM 88.0:
Lördagar 14:30-16:00 med repris
på torsdagar 16:30-18:00

Medlemsmöten 2019
Datum
4 feb

Tid
18.00

Plats
Kulturum

27 feb

18.30

Sessionssalen

9 mars
15 april
1 maj
6 juni

11.00
18.00
11.00
15.00

Folkets hus
Kulurum
Stadsparken
Kåsjön

Tema
Bostadspolitik
Föreningarnas
årsmöte
Årsmöte
EU-val
1:a maj firande
Sommaravslutning

Med reservation för ändringar.

Välkommen till Veteran-träff

Onsdag 6 februari kl. 11-13 bjuder partidistriktet
in till en veteranträff.
Det blir diskussion kring januariavtalet,
regeringsbildningen samt det kommande EUvalet.
Ola Johansson, ombudsman, är inbjudan.
Vi träffas på distriktsexpeditionen på Västra
Strandgatan 2 i Kungälv.
Varmt välkommen!
För mer info hör av dig till Sara Björnsson
sara.bjornson@socialdemokraterna.se
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Nomineringar till AK-styrelsen

Nu är det dags för nomineringar till vår AKstyrelse. Du ska ha fått information och
nomineringsunderlag hemskickat på posten.
Där kan du även läsa vilka som har uppdragen
idag.
De platser som är valbara är:
• 1 st ordförande 2 år
• 3 st ledamöter 2 år
• 3 st revisorer 1 år
• 3 st revisorsersättare 1 år
• Fanbärare 1 år, ordinare och ersättare
• Sävedalen Folketshus förening 1 år, ordinarie
och ersättare
• Materialförvaltare 1 år
• ABF:s representantskap 1 år, ordinarie och
ersättare
• Internationella folkhögskolan 1 år
• Folkteatern Göteborg 1 år
• 3 st till Valberedning AK 2019 1 år
Tänk på att få samtycke från personen du
nominerar.
Nomineringarna ska vara inlämnade/inskickade på
partiexpeditionen Galoppvägen 2A senast den
17 februari 2019
Har du frågor eller funderingar så kontakta
sammankallande för valberedningen Daniel
Kristoffersson på 0737-787273

Följ socialdemokraterna i
Partille på
Instagram och Facebook

Inför Nämndemannavalet 2019

Val av nämndemän ska ske under 2019. Nu har du
som medlem möjlighet att nominera till
uppdraget som nämndeman.
Även om uppdraget som nämndeman inte är ett
politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i
kommun- och landstingsfullmäktige efter
nominering av de politiska partierna.
För att ställa upp i nämndemannavalet måste du
vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste
också vara myndig, svensk medborgare
och folkbokförd i den aktuella domstolens
domkrets. Du får inte vara ställd under
förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.
För att kunna utses till nämndeman måste du även
uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att du
ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till
omdöme, självständighet, laglydnad och övriga
omständigheter. Eftersom du som nämndeman
bland annat ska ta ställning till om den som åtalas
gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en
god förebild i fråga om allmän laglydnad.
Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten
hos valda nämndemän genom att begära utdrag
ur belastningsregistret.
Nämndemännen väljs för fyra år framåt.
Du kan nominera dig själv eller en någon du anser
lämplig för uppdraget, din nominering mailas eller
skickas till arbetarkommunen.
Mail: sap.partille@gmail.com
adress: Socialdemokraterna Partille
Galoppvägen 2a 433 33
Skriv nominering nämndemannavalet i
ämnesfältet/kuvertet
Nomineringen ska vara arbetarkommunen
tillhanda senast 1 mars.
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Välkommen på föreningarnas
årsmöte!

Partille växer i full fart. Runt om i kommunen
byggs det bostäder och i vissa fall är det helt nya
områden som kommer till. Men hur växer
välfärden i takt med utvecklingen?
Den 27 februari bjuder Partille-Jonsered och
Furulund-Öjersjös socialdemokratiska föreningar
in till medlemsmöte för alla medlemmar i Partille
då vi får höra om hur förskolan, skolan och
äldreomsorgen utvecklas i takt med att vi blir fler
som bor i kommunen. Som gäst har vi Per
Bäckström, kommundirektör.

Direkt efter mötet blir det årsmöte för de
som är medlemmar i de båda lokala
föreningarna.
Plats: Sessionssalen, kommunhuset.
Tid: 27 februari kl. 18.30

Utåtriktade aktiviteter
Under våren kommer
vi att köra utåtriktade
aktiviteter sista
torsdagen i varje
månad fram till
sommaren.
Alla medlemmar är välkomna att vara med!
Vi samlas på partiexpeditionen dessa torsdagar
kl 16.00 för att gemensamt gå ut och prata med
partillerbor om vår politik och verksamhet.
Det går alltid att komma förbi senare om du inte
har möjlighet att vara med från kl 16.00

Medlemsutbildning steg 1

Under tre söndagar kommer du att kunna lära
dig mer om vår ideologi, historia och
organisation.
Träffarna är planerade till den 24/2, 3/3 samt 10/3
Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda
kunskaper om hur Socialdemokraterna är
uppbyggt och fungerar.
I steg 1 handlar medlemsutbildningen också om
att uppmuntra och se till att medlemmar får
verktygen för att kunna kanalisera sitt
engagemang för samhällsförändring. I politiskt
arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man
själv tycker och tänker, i tal och skrift.
Steg två i Socialdemokraternas
medlemsutbildning genomsyras därför av ett
kommunikations och opinionsbildningsperspektiv.
Vi går även igenom det parlamentariska arbetet
som vid sidan av folkrörelsearbetet basen för det
socialdemokratiska politiska förändringsarbetet.
Det är viktigt att man har koll på hur det
parlamentariska systemet ser ut och hur man kan
påverka.
Medlemsutbildning steg 1 innehåller bland annat:
Aktuell politik
•
Vår historia – Socialdemokratins framväxt
•
och genombrott
Vår organisation – Folkrörelsen
•
Grundläggande Mötesteknik
•
Framtidspartiet
•
Anmäl dig till:
sara.bjornson@socialdemokraterna.se
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Ordförande har ordet

Äntligen har vi en statsminister!
Det har varit en nervkittlande
höst och avslut på året men
alliansen är ett minne blott och
vi är återigen i
regeringsställning.
Även om det finns delar i 73 punktsprogrammet
jag inte är helt bekväm i så är jag ändå
förhoppningsfull inför de kommande fyra åren.
Vi får inte glömma att det är en stor bedrift att
stänga ute de konservativa och främlingsfientliga
krafterna.
Krafter som präglas av rasism och antifeminsim
som har en direkt skadlig inverkan på svensk
politik har stängts ute!
Visst vi i S delar inte politisk ideologi med Centern
och Liberalerna MEN vi är eniga i frågan om ALLA
människors lika värde och rätt oavsett etnisk
tillhörighet, kön, funktionsvariation eller vem en
blir attraherad av.
JA överenskommelsen innehåller flera bra
reformer som införandet av en familjevecka, bättre
villkor för sveriges pensionärer, utbyggnad av den
digitala infrastrukturen, förhindra spridningen av
mikroplaster, bekämpa hedersrelaterat våld och
förtryck, öka likvärdigheten i skolan.
Som sagt det finns mycket bra i
överenskommelsen!
Det vi tycker är mindre bra får vi tillsammans
försöka påverka och förbättra genom att skriva
motioner, insändare, debattartiklar osv.
Tillsammans kan vi förändra världen!

Kommande aktiviteter
Datum
28 jan
29 jan
30 jan
31 jan
4 feb
5 feb
5 feb
6 feb
6 feb
7 feb
12 feb
20 feb
21-22 feb
25 feb
26 feb
26 feb
27 feb
28 feb
28 feb

Tid
Aktivitet
16.00 Bygg och miljönämnd
Regionfullmäktige
18.30 Kommunfullmäktige
19.00 Kyrkoråd
18.00 Social och arbetsnämnd
14.00 Kommunstyrelsen
18.00 Kultur och fritid
13.00 Utbildningsnämnd
18.00 Vård och omsorg
10.00 Veteranträff, partiexpen
18.00 AK-styrelse
18.00 KF-grupp, årsmöte
Politikerutbildning
16.00 Bygg och miljö
18.00 DS
18.30 Kommunfullmäktige
18.30 Föreningarnas årsmöte
19.00 Kyrkoråd
16-18 Utåtriktad aktivitet, kyrktorget

Häl(s)ningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Partille Arbetarekommun

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

