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VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 3, 2019  

 
Aktuellt 
Klyftorna mellan stad och landsbygd har blivit en 
allt större politisk fråga under de senaste åren. 
Många kommuner och regioner, särskilt de som 
ligger långt ifrån storstadsområdena, har stora 
utmaningar att lösa för inte minst äldreomsorgen 
men också vården och skolan. Socialdemokraterna 
presenterade vid en pressträff i mitten av augusti 
nya förslag för att förbättra jämlikheten och 
säkerställa rätten till en god och välfungerande 
välfärd över hela Sverige – oavsett var du bor 
Förslaget innebär att omfördelningen inom 
systemet ökar för både kommuner och landsting, 
från totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder 
kronor och där största ökningen blir för 
landstingen: från 2,2 miljarder kronor till 3 
miljarder kronor. 
Detta leder till att omfördelningen inom 
kostnadsutjämningen, som är en del av det 
kommunala utjämningssystemet, ökar för både 
kommuner och landsting. I den nya utjämningen 
ska större hänsyn tas till gles bebyggelse men 
också faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg 
inkomst och ohälsa hos befolkningen 
Om riksdagen ställer sig bakom förslaget kan 
detta bli verklighet redan 1 januari 2020 

Medlemsutbildning 
Under sex måndagar kommer du att kunna lära 
dig mer om vår ideologi, historia och organisation.  
vi kommer under hösten att köra en 
medlemsutbildning i studiecirkelform i samverkan 
med ABF.  

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.  
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: studier.spartille@gmail.com eller till 
Katarina Bosetti Kristoffersson på 0733-295348 
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Datum för cirkelträffarna är: 
2 september 
16 september 
30 september 
7 oktober 
21 oktober 
4 november 
Samtliga på partiexpeditionen kl 18-20.30 
Cirkelledare: Hans Hahn ABF 

 
Att vara förtroendevald 
Utbildningsdag för förtroendevalda i fullmäktige 
och nämnder i Partille. 
Utbildningen sker i samverkan med ABF och leds 
av Hans Aronsson. 

Program 
09.30 – 10.00 Kaffe 
10.00 – 12.00  Vad innebär det att vara 
förtroendevald? 
Vad kräver partiet av de förtroendevalda 
Uppdraget enligt kommunallagen 
Fullmäktige - och nämnders ansvar och uppgifter 
Ledamots initiativrätt i fullmäktige och nämnd 
12.00 – 12.45 Lunch 
12.45 – 15.00 Politisk styrning och uppföljning 
Politik och förvaltning – vad är skillnaden?
Partigruppens roll, Hur hanteras oenighet i 
partigruppen? 
Medborgardialog 
Sociala medier 
15.00 Avslutning 
 Lunch ingår, är du i behov av specialkost så 
meddela Katarina det på kbosettik@gmail.com 
eller 0733-295348 
Plats: Sävedalen Folkets hus 
Tid: 21 september 2019 kl 9.30-15.00 

Anmälan till utbildningsdagen sker till 
studier.spartille@gmail.com senast 13 september 

Medlemsmöten höst 2019 
Datum  Tid   Plats  Tema  
24 sep  18.00  Kulturum Barnkonventionen  
14 okt  18.00  Kulturum  
11 nov  18.00  Kulturum  
3 dec  18.00  Partiexpen Julavslutning  

Kick off hösten 2019 
Alla medlemmar bjuds in till en höstkick off där vi 
kommer vi att utbyta tankar och idéer om politiska 
frågor och visioner.  
Under kvällen kommer vi förutom politiska 
diskussioner och kunskapsutbyte även att ha lite 
trevliga aktiviteter och tävlingar. 

Buffé serveras 100kr/kuvert ink alkoholfri dryck. 
Öl och vin serveras till självkostnadspris 
Anmäl dig till sap.partille@gmail.com senast den 
13 september. 

Plats: Sävedalen Folkets hus 
Tid: 21 september, Start 15.30  

Kommande aktiviteter 
Datum  Tid   Aktivitet 
2 sep   18.00  Medlemsutbildning 
3 sep   18.00  Kommunfullmäktige 
5 sep   10.00  Veteranerna 
5 sep   18.00  AK-styrelse 
10 sep   14.00  Kommunstyrelsen 
11 sep   18.00  Vård o omsorg 
12 sep   08.30  KSAU 
16 sep   18.00  Medlemsutbildning 
17 sep   18.00  Social o arbetsnämnd 
18 sep   12.30  Utbildningsnämnd 
19 sep   18.00  Kultur och fritid 
21 sep   10.00  Att vara förtroendevald 
21 sep   15.30  Kick off 
23 sep   16.00  Bygg och miljö 
24 sep   18.00  Medlemsmöte 
26 sep   18.00  Fullmäktigegrupp 
26 sep   19.00  Kyrkorådet 
28 sep   9.00  Sävedalsdagarna 
30 sep   18.00  Medlemsutbildning 

 

Följ socialdemokraterna i 
Partille på  

Instagram och Facebook  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Utåtriktade aktiviteter  
28 september Sävedalsdagarna  
23 oktober Skyddsombudens dag 
26 oktober Torgaktivitet 
30 november Torgaktivitet 
13 december julmys utdelning 

Kontaktuppgifter till styrelsen  
Katarina: kbosettik@gmail.com 
Eva C: eva.carlsson@partille.se 
Thorbjörn: thorbjorn.carlsson@folksam.se  
Marie: marie.raask@telia.com  
Eva K: eva.solen@telia.com  
Dan: dan-olof@hotmail.com 
Robert: robbans.rn@gmail.com  

Adjungerade: 
Kerstin Nilsson: kerstin.nilsson@partille.se  
Michael: michael.jonasson@partille.se 
Jerry Johansson: johanssonjerry29@gmail.com  
Marlene Segersson: marlene.segerson@gmail.com 

Ordförande har ordet 
Jag är en argare feminist och socialdemokrat än i 
går.. Mycket argare. 
Arg för att orättvisorna i samhället är så påtagliga, 
arg för att människors engagemang hånas och 
föringas. 
Arg för att främlingsfientlighet och rasism brer ut 
sig allt mer.  
Arg för att diskriminerig och trakasserier har blivit 
vardagsmat, ja jag är arg på rätt mycket!  

Jag har flera olika mitt sätt att hantera min ilska, 
min frustration. Träning, jag älskar min träning, att 
få lyfta tungt, att utman mig själv min styrka. 
Ett annat är att lära mig av andra kvinnor, hitta  

styrka i systerskapet. 
Kanalisera min ilska, min sorg över att vi inte 
kommit längre med jämställdheten! 
Jag tar några djupa andetag, läser, pluggar 
försöker bli en klokare, starkare och smartare 
socialdemokrat och människa. 

För jag tänker vara med om dagen då vi lever i ett 
jämställt och jämlikt samhälle! 
Jag är med i kampen, mot 
ojämställdheten,ökande klyftor i samhället, mot 
rasism, mot sexuella trakasserier, mot alla 
förbannade orättvisor! 
Jag kommer inte vara tyst, jag kommer inte knyta 
näven i fickan! 
Jag kavlar upp ärmarna, höjer rösten och 
fortsätter i kampen för ett bättre samhälle.  
 
Det bästa med att vara engagerad i Partille 
arbetarekommun att ha förtroendet att vara 
ordförande är att jag när det ibland känns tungt 
hittar styrka, mod och glädje i vetskapen att ni alla 
medlemmar har ett glödande engagemang!  
 
Tillsammans kan vi göra skillnad, tillsammans kan 
vi flytta berg. 
En jämställd och jämlik värld 
är möjlig! 

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 
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