Valprogram Partille 2022-2026
Vi Socialdemokrater har höga ambitioner för Partille kommun. Vi har en framtidsinriktad politik
som leder till att Partille blir en ännu bättre kommun att arbeta och leva i. Nedan beskriver vi
politik vi kommer driva i kommunen uppdelat per politikområde.

Våra prioriterade områden
●
●
●

Skola
Vård och omsorg
Miljö och klimat

Våra prioriterade frågor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hög kvalitet och kontinuitet i skolan
Hög kvalitet och kontinuitet inom vård och omsorg
Satsning på miljö och klimat
Erbjuda feriejobb för alla ungdomar 16-19 år
Nej till vinstdrivande privata aktörer i välfärden
Införa förskola på obekväm arbetstid
Tillgängliggöra kulturen
Tillgängliggöra och utveckla Partilles offentliga miljöer
Stärka LSS-insatser
Det ska kännas tryggt att bo och vistas i Partille
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Utbildning
Utbildning är nyckeln till arbete och möjligheten att forma sitt eget liv. Alla barn ska därför ges
förutsättningar att klara skolan. I detta ingår att varje barn och elev ska få det stöd hen behöver
och det ställer i sin tur krav på god personaltäthet. Skolan ska vara till för alla och de pengar som
går till skolan ska användas till skolverksamhet. Vi säger därför nej till vinstdrivande fristående
skolor i kommunen. Den psykiska ohälsa som ökar bland unga är en av våra större utmaningar som
vi socialdemokrater vill satsa särskilt på att motverka , varvid utökningen av elevhälsan är en av
våra viktigaste prioriteringar.
Vi vill:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Öka grundbemanningen inom förskolan samt årskurserna F-3 i skolan
Anställa mer personal inom elevhälsan, dessa ska finnas tillgängliga för alla elever och
arbeta mer uppsökande
Anställa mer lärarstödjande personal, för att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen
Ha bemannade skolbibliotek på alla skolor
Validera/utbilda personal inom förskola och skola
Införa förskola på obekväm arbetstid
Möjliggöra för barn att gå i förskola i sin kommundel
Erbjuda allmän förskola till alla barn som fyllt 2 år, som inte börjat på förskola än
Utöka rätten till tid på förskolan från 15 timmar till 25 timmar, för de barn vars
vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga med annat barn
Behålla och utveckla arbetet med öppna förskolan och familjecentralen
Utöka den socioekonomiska viktningen i skolan
Ge alla elever tillgång till kultur genom att få in kulturskolan inom ramen för skolans
ordinarie undervisning
Utöka samverkan mellan skola och näringsliv
Satsa på vuxenutbildningen för att fler ska kunna komma vidare i sina studier och komma i
arbete
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Vård och omsorg
Omsorg om äldre och personer med funktionsvariationer ska vara av högsta kvalitet. Vi är friskare
och vi blir allt äldre, vilket också innebär att det blir fler som omfattas av vår gemensamma vårdoch omsorgsverksamhet i kommunen. Utmaningarna i form av ökade behov samt behovet av
personal med rätt kompetens måste tas på allvar. För att bedriva god vård och omsorg krävs att
personalen får rätt förutsättningar. Goda arbetsvillkor, fler händer i verksamheten genom ökad
grundbemanning och heltid som norm är åtgärder som kommer bidra till att öka kvaliteten i
verksamheten. Det är viktigt att de medel som läggs på vården och omsorgen faktiskt går till
verksamheten. Vi säger därför nej till vinstdrivande privata aktörer i välfärden.
Vi vill:
●
●
●
●
●
●

Öka grundbemanningen inom vård och omsorg
Satsa på kompetensutveckling för personalen
Ställa krav på undersköterskeutbildning vid rekrytering av undersköterskor
Införa språkkrav och erbjuda kompetensstöd för de i personalen som behöver stärka
språket
Införa hembesök för alla 16-åringar som omfattas av LSS för att planera deras framtid
Permanenta pilotprojektet med vårdhundar på våra äldreboenden

Miljö och klimat
En av vår tids största utmaningar är klimatutvecklingen och det är viktigt att vi alla bidrar till ett
mer hållbart samhälle. Vi socialdemokrater vill satsa på en hållbar utveckling av kommunen genom
klimatsmart byggande och långsiktiga investeringar i miljövänliga transporter, såsom
kollektivtrafik. Vi vill öka medvetenheten kring miljö och minska kommunens ekologiska
fotavtryck. Häri ingår att kommunen tar en aktiv roll i såväl de egna projekten som i informationoch påverkansarbetet.
Vi vill:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bygga fler, bättre och säkrare gång- och cykelvägar
Behålla fri kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik
Erbjuda fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven
Införa samma zoner för färdtjänsten som för övrig kollektivtrafik
Övergå till fossilfria fordon i kommunala fordonsflottan
Satsa på miljöfrämjande insatser inom ramen för kommunens ordinarie arbete, bland annat
genom att bygga fler laddstolpar
Sträva efter klimatneutralitet och närproduktion vid offentlig upphandling
Främja hållbar konsumtion genom att certifiera Partille som en Fairtrade city
Ställa krav på klimatsmart byggande vid markanvisningar och kommunens byggprojekt
Införa gröna bygglov genom att koppla bygglovsavgiften till miljöåtgärder
Fortsätta bekämpa invasiva arter i kommunen
Bilda naturreservat i området väster om Björndammsterrassen, som av Skogsstyrelsen
betecknas som en nyckelbiotop
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Kultur och fritid
Vårt rika kultur- och friluftsliv ska utvecklas. Våra friluftsområden ska fortsatt ge möjlighet till
rekreation med stor bredd och variation. Alla ska kunna utvecklas i kultur- och idrottslivet och ges
möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I ett läge där samhället blir allt mer digitalt är det
dessutom viktigt att erbjuda stöd och vägledning för att motverka digitalt utanförskap.
Vi vill:
●
●
●
●
●

Öka tillgängligheten till kulturskolan, genom sänkta avgifter och fler utbildningsplatser
Dubbla budgeten för offentlig konst
Dubbla föreningsbidraget
Avsätta särskilda tider på fritidsgårdar för yngre respektive äldre ungdomar
Anställa vägledare i digitala verktyg och appar

Arbete och socialt
Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Samtidigt ser vi en stor
utmaning i att kompetensförsörja våra skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter.
Genom att erbjuda ungdomar feriejobb skapar vi en väg in i arbetsmarknaden samtidigt som vi
visar upp vår fina kommunala verksamhet och inspirerar unga till att arbeta hos oss framöver.
Genom samverkan mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet skapar vi möjligheter att
utveckla ett socialt hållbart Partille. Vi vill satsa mer på förebyggande socialt arbete genom att
utveckla kommunens områdesteam. Detta innebär en satsning på fler vuxna förebilder, för att ge
unga studiemotivation och en meningsfull fritid. Vi vill även främja den lokala demokratin och ge
Partilles invånare fler möjligheter att påverka sin närmiljö. Därför vill vi införa både
medborgarbudget och lokala demokratitorg.

Vi vill:
●
●
●
●
●
●
●

Erbjuda jobb på skolloven till alla ungdomar 16-19 år, i samverkan med lokala näringslivet
Skapa fler lärlings- och praktikplatser
Öka samverkan mellan socialtjänst, skola och fritid
Utöka satsningen på sociala insatser inom ramen för Hållbart Partille
Prioritera arbetet med att motverka psykisk ohälsa
Införa medborgarbudget, där kommunens invånare får möjlighet att påverka lokala
satsningar
Införa lokala demokratitorg, där elever och politiker möts och tillsammans formar
framtidens Partille
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Samhällsbyggnad
I Partille ska det finnas en blandning av olika boendeformer för att tillgodose allas rätt till eget
boende. Partille ska vara en attraktiv kommun där man vill bo och vistas, med trivsamma offentliga
miljöer för alla åldrar.
Vi vill:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Värna om kommunens hyresrätter
Verka för fler studentbostäder i kommunen
Att byggnation i kommunen ska ske varsamt med fokus på att skapa trivsamma miljöer
Prioritera fokus på närhet till kollektivtrafik och offentlig service vid kompletterande
bostadsbyggnaden
Offentlig service ska finnas i alla kommundelar och ingå i den tidiga samhällsplaneringen.
Satsa på attraktiva offentliga miljöer, med fokus på trivselskapande åtgärder
Värna om kommunens grönytor och tillgängliggöra dessa
Utveckla en lekplats per kommundel med ökad tillgänglighetanpassning, varav en av dessa
ska utgöra en destinationslekplats av motsvarande karaktär som stadsparken
Utöka underhållet av lekplatser
Stänga av delarna av Gamla Kronvägen längs Kyrktorget för biltrafik

Kommunen som arbetsgivare
I den offentliga verksamheten är våra medarbetare vår främsta resurs. Det är genom dem som vi
skapar en god och trygg välfärd för våra invånare. För oss socialdemokrater är det därmed viktigt
att kommunen är en bra och attraktiv arbetsgivare. Med nöjda och trygga medarbetare får vi nöjda
och trygga invånare och bättre verksamheter.
Vi vill:
●
●
●
●
●
●

Införa heltid som norm för kommunens personal, all personal ska ha rätt att jobba heltid
Öka andelen tillsvidareanställningar och kraftigt minska antalet timanställningar inom
kommunen
Prioritera möjligheten till kompetensutveckling för personalen
Erbjuda arbetskläder (inkl arbetsskor) till personalen i förskola, skola, vård och omsorg
Erbjuda lojalitetsbonus till medarbetare som arbetat över 25 år i kommunen
Ställa krav på goda arbetsvillkor i hela leverantörskedjan vid offentlig upphandling

