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Valberedning Kommunala val
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AK:s ordf Adjungerad
Expeditionen
Galoppvägen 2A
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Medlemsstatistik
Vid årets slut hade Partille Arbetarekommun 217 medlemmar.

Representation
Distriktsstyrelsen
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Ombud i Västsvenska representantskapet
Ersättare Eva Carlsson, Daniel Kristoffersson
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ABF:s lokala sektion i Partille
Robert Nilsson

Mötesverksamhet, utåtriktade aktiviteter och
medlemsmöten.
Styrelsemöten
AK-styrelsen har genomfört Tolv styrelsemöten där har föreningarna och LO-kommitténs
ordförande varit adjungerade för att kunna ta del av information samt informera om läget i
föreningarna. Datum för genomförda styrelsemöten är 3 januari, 31 januari, 21 februari, 26 mars,
11 april, 2 maj, 31 maj, 16 augusti, 27 augusti, 18 oktober, 8 november, 29 november.
”Kick off” 13-14 januari på Viskadalens Folkhögskola i samverkan med ABF. Hans Hahn från ABF
höll i dessa dagar där vi bla började arbeta med valprogrammet.
Medlemsmöten
Vi har genomfört nio medlemsmöten varav fem var öppna möten.
• 13 mars Partille Arena - Årsmöte
• 17 april Kulturum - Öppet möte om LSS. Medverkande riksdagsledamot Catharina Bråkenhielm
• 3 maj Kommunhuset - Fastställande av valprogram
• 14 augusti Kulturum, scenen - Öppet möte om sjukvården i Västra Götaland. Medverkande
Janette Olsson, andra vice ordförande i Västra Hälso-och sjukvårdsnämnden och Jim Aleberg
ledamot Hälso- sjukvårdsstyrelsen
• 21 augusti Kulturum, scenen - Öppet möte med valpepp. Medverkande Jesper Eneroth
• 28 augusti Kulturum, hörsalen - Öppet möte om Jämställdhet. Medverkande Aylin Fazelian
• 6 september Kulturum, hörsalen - Öppet möte om Facket och politiken. Medverkande Martin
Karlsson LO
• 17 oktober Sävedalen Folkets hus - val av ombud och ersättare till höstmötet 2018 och val av
ledamöter till kommunala uppdrag
• 26 november Tema - Internationellt medverkande Riksdagsledamot Aylin Fazelian och
partidistriktets internationella ledare Anton Cesar.
Första maj
2018 så firades 1:a maj i stadshusparken med tal av EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson och
Eva Carlsson.
Utåtriktade aktiviteter
● Sommarkampanj vid Kåsjöns badplats 25 juni-8 juli
● Familjedag vid Kåsjöns badplats med poängpromenad och lekar
● Loppis i Sävedalen folkets hus. Vi har under våren 2018 anordnat två tillfällen
● Torgmöten
● Dörrknackning
● Flygbladsutdelning

Ministerbesök

Den 9 mars besökte Tomas Eneroth, infrastrukturminister Partille. Eva Carlsson välkomnade
ministern och första besöket gick till Menigo transportföretag som levererar till restauranger och
kommuner. Menigo har en hållbarhetsfokus på allt från råvaror, transporter, miljö och personal.
Naturligtvis diskuterades infrastrukturen i Göteborgsområdet
samt smarta transporter med tunga fordon. Därefter besökte
Tomas Eneroth, som även är studieansvarig inom
Socialdemokraterna, ABF. Sebastian de Souza, ombudsman,
och Hans Hahn, facklig-politisk verksamhetsledare, berättade
om kultur och studier i arbete tillsammans med kommunen för
vårdomsorgen och skola för både unga och gamla. Som
avslutning på besöket delades det ut ”fredagsmys- påsar” på
Allums bussterminal i Partille.

Valet 2018

Valresultatet visar att Partille blivit blåare på kommunnivå.
Alliansen behöll sina mandat medan S+mp minskade sina
mandat. V ökade något så också SD .
Vi minskade med 1,08 till riksdagsvalet och 4,55 till
kommunalvalet.
Det är lätt att känna en uppgivenhet i det politiska läget som råder men vi gjorde utefter de
förutsättningar vi hade ett kanonjobb, många har knackat dörr, ringt samtal, pratat med grannar,
väljare och medborgare.
Tillsammans har vi knackat 1850 dörrar genomfört drygt 3250 samtal och värvat över 50 nya
medlemmar.

Information

Vårt Partille årgång 44 har skickats ut 7 gånger med information om medlemsmöten, aktiviteter
och aktuella frågor från politiken. Information sprids även på hemsidan och sociala medier som
Facebook och Instagram.

Studieverksamhet

Vi har under året genomfört egen utbildning, vi anordnade D
 örrknackar och
argumentationsutbildning i början av augusti för att stärka valarbetare inför valrörelsen.
Fokus har varit på att rekrytera deltagare till distriktets utbildningar såsom medlemsutbildning och
valfunktionärs-utbildning
Vi har en medlem som går en ledarskapsutbildning på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
och Viskadalen och för andra året i rad har vi fått med en förtroendevald medlem till
Bommersviksakademin

A-radion

Under 2018 har vi sänt ca 40 sändningar i många skiftande ämnen. Under året så har vi
naturligtvis talat mycket om valet och frågor kring detta både före valet och efter.
Genom att vi har fyra sändningsgrupper så har vi ett ganska skiftande utgångspunkt för våra
sändningar och musik. Två grupper med Joakim Cederberg-Hake, Katarina BosettiKristofersson och Gunnel Alderholm, Evert Svenningsson, med Öjvind Pålsson som tekniker,
från AK. En grupp från LO med Daniel Dellenmark och Jerry Johansson som programledare
samt representanter från S-studenter Ruben Malmström och Josef Akar har varit de sändande
grupperna.
Sändningarna från Partille Närradios frekvens 88,0, har en täckning långt utanför Partille och
det har vi bl a märkt vid sändning av 1:a maj och vår traditionella tävling inför julen.
Vår arbetarekommun är en av de sista som sänder närradio inom partiet och detta gör att vi
har lätt att få många att ställa upp och medverka. Våra nuvarande riksdagsledamöter har alla
varit med i sändningar och ser därmed en möjlighet att sprida vårt budskap.
Infrastrukturministern Tomas Eneroth har deltagit vid en sändning.
Sändningstiderna är lördag kl 14:30-16:00 med repris torsdag 16:30-18:00.

Arbetarekommunens veteraner

Veteranerna I Partille Arbetarekommun har vi sedan valet 2002 träffat daglediga partivänner första
torsdagen i varje månad. (Sommaruppehåll juni, juli och augusti.1) Vi träffas på partiexpeditionen
mellan kl 10–11.30. Vi diskuterar aktuell politik såväl kommunal, nationell, som utrikes. Allt under
kaffedrickning och informella former. Vi brukar vara 9 till 12 personer där, men det finns plats för
många fler! Just nu är vi för många i 80-årsåldern. Vi behöver debattglada daglediga i något
yngre åldrar. Välkomna!

LO-kommitténs verksamhet

LO-kommittén anordnade en Familjedag i Oxled i samverkan med AK-styrelsen. Kommittén har
även delat ut frukostpåsar vid bussterminalen samt deltagit i Sävedalsdagarna.

Slutord

Med denna årsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det möjligt att genomföra
alla aktiviteter, möten och diskussioner.
2018 har varit ett intensivt år med val till kommun, region och riksdag. Stundtals har det varit en
utmaning att hänga med i den politiska debatten som ändrat riktning flertalet gånger.
Vi i styrelsen har fokuserat på att bedriva en politisk verksamhet med medlemsmöten om aktuella
ämnen, infoblad ”Vårt Partille” och utåtriktade aktiviteter med stöd av förtroendevalda och
medlemmar som lagt många ideella timmar till partiarbete.
Nu har vi inte bara ett nytt verksamhetsår framför oss utan även en ny mandatperiod med nya
utmaningar att finna nya och intressanta aktiviteter men också utveckla de vi redan har.
Än en gång ett varmt tack för ert stöd och engagemang.
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