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Ordförande har ordet 

 
Jag vill börja med att hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna till Socialdemokraterna i Partille! 
Hoppas att vi snart kan ses på ett möte! 
 
Hösten kommer intågande, mörkret och kylan med den. Vi har ett samhälle där fler och fler känner 

sig otrygga, fler människor är ofrivilligt ensamma, isolerade och begränsade. Det kan ibland kännas hopplöst! 
I våras upplevde jag att fler tänkte över sin livsstil, sitt resande, konsumerade. 
En pandemi skrämmer en hel värld, vi tar hänsyn till varandra, vi hjälper varandra, solidariteten växer. 
Vi fick en tankeställare. Diskussion om handel, köttkonsumtion, klimatet, vi fick en tankeställare. 
Utsatthet och trångboddhet, vi fick en tankeställare. 
Vi pratade om våld i nära relationer, barns utsatthet, vi fick en tankeställare. 
 
Några månader senare.. Ja va ska en säga. Minskade avstånd i affärer, människor som trängs, vart tog 
hänsynen, solidariteten och snällheten vägen? 
En tankeställare håller inte länge om en inte själv reflekterar över sin egen roll i samhället. 
Snällhet börjar hos en själv likaså förändring. 
 
Enda beteendet en kan ändra är sitt eget, om vi är många som ändrar vårt beteende, börjar reflektera mer, 
bejakar vår snällhet och hjälpsamhet. Där rädslan över att förlora sina privilegier inte tar över utan ser en större 
mening i att fler har det bra. På egen hand kan vi inte få bort orättvisor, på egen hand kan vi inte bryta den 
ofrivilliga ensamheten eller isoleringen. På egen hand kan vi inte minska klyftorna i samhället. Men tillsammans! 
Tillsammans kan vi förändra världen! 
 
Häl(s)ningar 
Katarina Bosetti Kristoffersson 
Ordförande i Partille Arbetarekommun   
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Kommande Medlemsmöten 
18 november kl 18.00 sessionssalen i kommunhuset.  
Tema: Kyrkoval 2021  
Inbjuden gäst Jesper Eneroth 
På mötet medverkar även valledare för kyrkovalet Marlene Segersson 
Det finns möjlighet att följa mötet digtalt via zoom, vill du göra det så anmäl det till Katarina på 
kbosettik@gmail.com 
 

Spontanmöten 
Vi tipsar även om våra digitala spontanmöten, dessa möten kommer att ske digitalt på zoom med ett visst 
tema, mötena kommer att annonseras några dagar innan på sociala medier, hemsidan och via mail så håll utkik. 
Har du förslag på tema på ett spontanmöte så hör av dig till Katarina på kbosettik@gmail.com 
 

Medlemsavgift 
Skaffa autogiro - få två glädjelotter! 
Partidistriktet har en kampanj där de som skaffar autogiro för betalning av medlemsavgiften får två glädjelotter 
så passa på att fixa autogiro!  
Med autogiro slipper du pappersfakturor och sparar både tid och miljö.  
 
Klicka här om du vill anmäla autogiro digitalt med hjälp av bankID. 
 
Klicka på denna länken om du vill skriva ut autogiroblanketten för att sedan lägga på posten (porto betalt).  
 

”Sossepolitik när den är som bäst” 
Så beskriver finansminister Magdalena Andersson den statsbudget som regeringen presenterade i 
häromveckan och det är svårt att inte hålla med. Beslut om budgeten fattas av riksdagen under hösten, men 
redan nu vill vi ge några axplock från den budget som föreslagits: 

ü Över 30 miljarder kronor till välfärden – varav ca 80 miljoner går till Partille kommun. Största delen är 
generella statsbidrag som vi lokalt kan fördela utifrån där behoven är som störst. I dessa medel ingår 
också särskilda satsningar på framförallt äldreomsorgen. 

ü Höjda pensioner och sänkt pensionärsskatt 
ü Förstärkningarna av a-kassan förlängs till 2022.  

För många som blir av med jobbet kan det vara skillnaden mellan att familjen kan bo kvar eller behöver 
flytta – eller mellan att barnen kan fortsätta med sina fritidssysselsättningar eller inte. 

ü Ett grönt återstartspaket som bedöms skapa 75 000 jobb under nästa år. 
ü Arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning 
ü Förstärkt investeringsstöd i syfte att bygga fler bostäder.  

Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas. 
ü Budgetsatsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. 

Detta innefattar bland annat en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för 
ensamstående föräldrar som inte lever ihop samt utökade medel för bostadsbidrag. 

ü Språkträning för anställda inom äldreomsorgen 
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Totalt ger budgeten historiska 105 miljarder i tillskott, vilket motsvarar satsningar för en hel mandatperiod 
vanligtvis.  
Det är en budget som ger mest till de som har minst och som bygger Sverige starkare – det är en budget som 
vi som socialdemokrater kan vara stolta över. 
Och det är inte bara på nationell nivå som det är budgettider nu.  
 
Den 17 november är det dags för budgetdebatt i Partille och vi socialdemokrater arbetar nu fram ett starkt 
budgetförslag med särskilt fokus på framförallt skola, vård och omsorg. Med både nationella och lokala 
satsningar på välfärden ser vi att vi kan uppnå mycket gott för framtiden! 
 
 

Studier 
Bokcirkel 
Vi kör igång årets andra bokcirkel, denna gång läser vi Illa far landet skriven av 
Tony Judt. Vi startar den 4 november, anmälan gör du till Studieansvarig Marie 
Raask på marie.raask@telia.com senast den 2 november. 
Du köper eller lånar boken själv och till första träffen vill vi att du läst 
inledningen. Träffarna digitalt sker via zoom 

UR ILLA FAR LANDET: 
Något är fullständigt fel med vårt sätt att leva idag. Under trettio år har vi gjort 
en dygd av strävan efter materiell egennytta. Och just denna strävan utgör 
faktiskt numera det enda som återstår av vår känsla för kollektiva mål. Vi vet vad 
saker och ting kostar men vi har ingen aning om vad de är värda. Vi frågar oss 
inte längre om domslut eller lagar är bra. Är de rättvisa? Är de befogade? Är de 
rättmätiga? Bidrar de till att skapa ett bättre samhälle eller en bättre värld? Detta var förr de stora politiska 
frågorna, även om man inte kunde förvänta sig några enkla svar. Vi måste lära oss att ställa dem på nytt 
 
 

A-radion 
NYHET! A-radio i podversion! 
Missar du våra radiosändningarså är det inte kört, du har nu möjlighet att lyssna på programmen i 
pod-version. Dessa finns på hemsidan, du hittar programmen under kategorier klicka sedan på 
rubriken A-radio 

Utåtriktade aktiviteter 
Som ni vet är detta ett oerhört märkligt år där mycket av vår verksamhet och våra aktiviteter har fått ändra form 
och i en hel del har tyvärr fått ställas in. Nu har styrelsen tagit beslut om att vi ska köra två utåtriktade aktiviteter 
där vi möter medborgare för samtal. 
Dessa tillfällen är 29 november och 19 december, vi samlas på partiexpeditionen kl10.30 vid båda tillfällena så 
går vi ut gemensamt. 
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Boktips 

Delad glädje är dubbel glädje! 
Skriver detta i ett försök att leva upp till ordspråket. Jag blev på så gott humör av en bok jag nyss läst. 
Skriven av en finan(s)minister om en annan finan(s)minister. Av Erik Åsbrink om Gunnar Sträng. Erik har själv 
jobbat för Sträng och Eriks egen far, Per, var riksbankschef.  
Bättre förkunskaper är svårt att tänka sig än vad Erik hade inför boken: ”Gunnar Emanuel Sträng – med 
hängslen och livrem i välfärds-Sverige.” 

Ålderdomshemmen hade länge varit viktiga, men exempelvis författaren Ivar Lo Johansson var kritisk. Att 
hamna på ålderdomshem, var att ryckas upp ur sitt livssammanhang. Det var i det egna hemmet livet hade sin 
mening. Sträng anammade hemmaboende-ideologin. Pensionerna höjdes för att folk skulle klara att bo kvar 
längre hemma. Lån infördes för att bostäderna skulle bli bättre gällande vatten, avlopp och uppvärmning. 
Ålderdomshemmen skulle finnas kvar men deras roll tonades ner. Året var 1953.Sträng var socialminister. 

 Sträng blev finansminister 1955 men ingick i regeringen 1945 – 1976. Gunnar var en charmfull person med ett 
kraftfullt språk. Han fyllde upp o dominerade de flesta rum och sammanhang där han deltog. Tage Erlander lät 
Gunnar få stort utrymme. 1969 blev Olof Palme statsminister. Hur skulle han klara av sin legendariska 
finansminister? Palme lär ha beskrivit situationen med orden ” inte visste jag, när jag blev statsminister, att det 
redan fanns en regeringschef!” Men dessa giganter uppskattade också varandra. Ur Strängs tal på Palmes 50 
års dag: Det finns en egenskap hos Olof är påfrestande för hans omgivning. Han tänker så rasande fort. När vi 
andra mera normalt funtade har behov att bygga upp argumenteringen från grunden är Olof redan färdig med 
slutsatsen......  
Detta är irriterande och ännu mera irriterande blir det när vi kommer i kapp o inser att han inte bara tänkt fort 
utan också rätt!” 
Ett annat exempel på deras speciella relation: Sträng var ensam om att kalla statsministern för ”Olle”.  

Vem klarar, att själv med sjuårig folkskola, gång på gång (21 ggr i följd) ”gå en match” om rikets finanser med 
Sveriges främsta ekonomiska professorer? Det är vad Gunnar gjorde. Varje år inbjöds han till 
nationalekonomiska föreningen för att försvara sin budgetproposition, Han kände sig aldrig underlägsen: ”Jag 
fick förlita mig till mitt vanliga bondförnuft och dessa herrar visste inte hur folk tänkte!”  

Inom (s) har vi i vår historia många personligheter att inspireras av och vara stolta över.  
Vem byggde landet Sverige?  
Svaren här är en uppmuntrande läsning. Undrar hur det är för en sverigedemokrat att blicka bakåt? 

Håkan Killius 

Medlemsundersökning 
Hur blir vi större, starkare och har roligare? 
Under kommande vecka kommer du som medlem att få en medlemsundersökning i din mailkorg.  
Vi hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna. 

Vi vill ha ditt svar senast den 1 november 
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Tyck till! 
Har du idéer för hur Partille kan bli en ännu bättre kommun att leva och bo i? 
I vår idélåda kan du komma med dina tips och idéer för hur vi inom socialdemokraterna kan vara med och driva 
en politik för hela Partille. Det kan vara något du tror skulle bidra till ett mer levande centrum eller något annat 
klokt Tillsammans kommer vi på fler bra idéer! 

Idélådan hittar du på vår hemsida spartille.se eller via länken här: Idélådan 

Kontaktuppgifter till styrelsen 
Katarina Bosetti Kristoffersson: kbosettik@gmail.com 
Thorbjörn Carlsson: thorbjorn.carlsson@partille.se 
Isabelle Asadian: isabelle.asadian@hotmail.com 
Eva Kristensen: eva.solen@telia.com 
Marie Raask: marie.raask@telia.com 
Kerstin Nilsson: kerstin1952nilsson@gmail.com 
Daniel Dellenmark: dellenmark@hotmail.com 
Michael Jonasson: mjonasson1@hotmail.com 
Eva Carlsson: eva.carlsson@partille.se 
  
Expeditör 
Marlene Segersson: sap.partille@gmail.com 
 

 
Hemsida: http://www.spartille.se 
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

 
 


