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Årsberättelse 2018 – Socialdemokraternas
fullmäktigegrupp
Om gruppen
Fullmäktigegruppen har under perioden januari – september 2018 bestått av 13
ledamöter och 7 ersättare. Efter valet i september, har antalet minskat till 11
ledamöter och 6 ersättare. Gruppstyrelsen bestod under januari till och med
årsmötet i februari av Eva Magnusson, ordförande, Märta Johansson, sekreterare
och Katarina Bosetti Kristoffersson, kassör. Gruppstyrelsen har från februari bestått
av Per-Åke Westlund, ordförande, Katarina Bosetti Kristoffersson, kassör tillika vice
ordförande, och Isabelle Asadian, sekreterare. Gruppen sammanträder normalt på
torsdagar kl. 18, veckan före kommunfullmäktiges sammanträde, och samtliga
medlemmar i arbetarekommunen är välkomna att delta på gruppmötena.

Viktiga händelser under året
Januari
Januaris fullmäktigesammanträde är inställt till följd av för få anmälda ärenden. På
gruppmötet fokuserar vi därför på rapporter från nämnderna. Revisionen planerar
sex nya granskningar, medan Partillebo har fullt fokus på övertagandet av Partille
energi. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har något svaga
ekonomier och kultur- och fritid har haft problem med inbrott i Kulturum. En nyhet
i nämndstrukturen är att den överförmyndarnämnd som vi startat ihop med Mölndal
och Härryda kommer att permanentas och utökas med Kungsbacka.
Februari
Årets första fullmäktigesammanträde bjuder på en lång ärendelista. Bland annat
lägger vi en protokollsanteckning med anledning av alliansens riktade medel för
nyanlända elever. Pengarna kommer från välfärdsmiljarderna som tilldelats av den
socialdemokratiskt ledda regeringen, och självklart ska pengarna användas till våra
verksamheter.
Från nämnderna rapporteras en bild av ekonomiska utmaningar, främst hos vårdoch omsorgsnämnden, medan bl.a. utbildningsnämnden märkt av ett minskat
samarbete med kultur- och fritid följt av höga personalomsättningar.
Mars
Planprogrammet för Partille Eco park är uppe för beslut. Eco park är ett paket
bestående av bland annat en väg som föreslås förbinda Göteborgsvägen och
Ugglumsleden, genom Finngösa (tidigare kallades förslaget Finngösavägen). Utöver
vägen föreslås byggnation längs Ugglumsleden och framtagande av lokala
parkmiljöer. Vi i gruppen är positiva till paketet, men menar att byggnationerna
som planeras behöver vara i harmoni med befintlig miljö.
Vi noterar att en av våra förvaltningar, vård- och omsorg, har tagit in extratjänster,
och vi verkat för att fler förvaltningar ska göra detsamma. Slutligen har våra unga i
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kommunen tagit till orda i Partille tidning och skrivit flera kloka insändare, vilka vi
självfallet svarar på.
April
I april beslutas det om kommunens förtroendereglemente. Nytt för i år är att
nämndernas presidier ändras till att bestå av en ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande. Det föreslås även att partiernas gruppledare ska få ett
fast arvode.
Hos social- och arbetsnämnden noteras en minskad utbetalning av ekonomiska
bistånd och kultur- och fritid har glädjande nyheter i form av att kommunen utsetts
som landets femtonde bästa på lovaktiviteter. I april invigs även det nya
promenadstråket Årundan.
Maj
En motion lämnas in från oss gällande att öppna ytterligare en familjecentral i
kommunen. I övrigt tillstyrker gruppen kommunstyrelsens förslag till beslut. Vid
mötet presenteras inga nämndrapporter.
Juni
Partiets budgetförslag behandlas, och fokus är på främst skola, förskola, vård och
omsorg. Vi vill investera särskilt på välfärdsteknologi inom vård och omsorg och
föreslår en skattehöjning på 20 öre.
Från Partillebo meddelas det att bolagets fastigheter i stort sett har blivit
självförsörjande av el sedan förvärvet av vattenkraftverket i Jonsered.
Valnämndens arbete inför valet i september har kommit igång och
kollektivtrafiknämnden kommer i juni behandla ett förslag om nya taxezoner, som
skulle innebära Partille ingår i en zon tillsammans med Göteborg, Mölndal och
Öckerö.
Augusti
Vänsterpartiets motion om utredning av byggnation av trygghetsboenden föreslås
anses besvarad, då ett arbete är på gång. Frågan har lyfts tidigare och vård- och
omsorgsnämnden har inlett en dialog med Partillebo på temat. Vi står dock bakom
det förslag våra medlemmar gav kommunchefen i kommunstyrelsen; att fortsatt
bevaka frågan.
Valarbetet är i full gång och en genomgång av aktiviteterna i slutspurten
presenteras. En fråga som lyfts från kommuninvånarna är förslaget att bygga
bostäder vid Slättenvägen. Gruppen enas om att byggnation vid platsen är
olämpligt och ställer sig emot förslaget.
September
Efter lång väntan får vi svar på vår motion om kartläggning och skyltning av
lekplatser, vilken föreslås bifallas.
Från social- och arbetsnämnden noteras en fortsatt ökning av personer i arbete och
följaktligen färre med försörjningsstöd. Vård och omsorg har under hösten haft tre
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ungdomar som hjälpt äldre med IT-verktyg, vilket varit uppskattat och kultur och
fritid har fortsatt fler aktiviteter på tapeten, bl.a. på Partille arena. Från skolan
noteras i elevenkäterna att tryggheten upplevs som hög, medan studieron är lägre.
Oktober
Vi välkomnar en ny fullmäktigegrupp och har en genomgång av alla praktiska frågor
kring uppdraget. Uppdrag i nämnder och styrelser ska tillsättas och gruppen utgår
från ett förslag som behandlats i ett tidigare medlemsmöte.
Vidare gläds vi över att en av våra gamla motioner, om att skriva en bok om
Partilles skolhistoria, nu blivit genomförd och skriften finns att tillgå hos kultur och
fritidsnämnden.
November
Budgeten för 2019 är uppe för beslut, och för vår del har vi samma förslag som
presenterades i juni, med viss justering för uppdaterade skatteprognoser.
Från brukarrådet får vi veta att LSS är en fråga som engagerar och oroar.
Revisionen har följt upp hur nämnderna tagit tills sig av årets rekommendationer
och noterar ett gott resultat. Social- och arbetsnämnden har beslutat om tillfälligt
föreningsbidrag riktat till ensamkommande ungdomar och bidraget har på vårt
initiativ höjts från 400 000 kr till 500 000 kr. Vård och omsorg har inlett ett
pilotprojekt kring digital beställning av mat och dagligvaror. I kommunstyrelsens
arbetsutskott har kommunens blivande simhall diskuterats.
December
Vid årets sista gruppmöte presenterades ett förslag till motion tillsammans med
vänsterpartiet angående utökade öppettider på fritidsgårdar.
Ett glädjande beslut från kollektivtrafiknämnden redovisades; att antalet zoner hos
Västtrafik kommer minska till tre. Social- och arbetsnämnden noterar att det
ekonomiska biståndet fortsätter minska. Hos utbildningsnämnden är den stora
frågan beslutet att starta en högstadieskola i Partille centrum och följaktligen
lägga ner högstadierna på Björndammen och Furulunds skolor, vilket väckt starka
reaktioner hos några av vårdnadshavarna. Bygg- och miljönämnden noterar en
positiv utveckling i handläggningen av bygglov, som flyter på bra. Från
partidistriktet får vi höra att en negativ effekt av valresultatet för blir att
ekonomin för distriktet försvagats och att detta kommer påverka den centrala
bemanningen. Avslutningsvis informeras gruppen om den avslutningsfest som
kommunen anordnar för alla fullmäktigeledamöter, vilken kommer att runda av
mandatperioden.

Per-Åke Westlund
Ordförande

Katarina Bosetti Kristoffersson
Kassör
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