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VÅRT PARTILLE
S-information nummer 1, 2022

Ordförande har ordet
Nato, klimatkris och en liten vardag
Jag ska vara helt ärlig, den senaste tiden har jag genomgått en politisk kris inombords. Jag tror vi alla gör
det någon gång, det hör till ens engagemang.
På partikongressen i november var jag delegationsledare och ett av ombuden på den historiska kongress
som genomfördes i Göteborg.
Historisk på flera sätt, vi valde Magdalena Andersson till partiordförande som sedan valdes till vår
statsminister, vår första kvinnliga statsminister, socialdemokratisk sådan. Stort, känslosamt och oerhört
vackert.
Men också historiskt för att jag anser att vi där och då beslutade fantastiska saker, klimatsatsningar,
internationell solidaritet och en politisk inriktning som innebär jämlikhet på riktigt.
Ibland känns tiden mellan november och maj oerhört lång, ibland inte.
Det känns som igår när hjärtat bultade innan jag skulle upp i talarstolen i mitt första anförande eller när jag
nått 17 000 steg under en dag pga av alla förhandlingar mellan delegationer, temagrupper och
partistyrelsen. Votering, ordningsfråga, beslut, demokrati

Några månader senare…
Fullsakigt krig några mil ifrån oss
Natodiskussionen är igång, ett beslut brådskas (i mina ögon) fram, jag har varit och är obekväm i beslutet.
Men det går över..

FN:s klimatrapport och WWF:s granskning av partiernas klimatpolitik gav skrämmande insikt om åt vilket
håll klimatkrisen går den går som du säkert förstår åt helt fel håll. Framför allt så fick vi i S rätt hård kritik.

Krisen kommer hårdare och snabbare än forskarna tidigare.
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och rättvisefråga.
I sverige släpper vi ut 9 ton växthusgaser per person och år, men senast 2050 måste vi vara nere på 1 ton
för att säkra en vettig framtid, det är allvar nu och har varit det länge.

Då är det ju faktiskt inte läge att ge upp! Då är det ju dags att kavla upp ärmarna och kämpa för en hållbar
värld där vi skapar fred och ett hållbart jordklot för alla levande varelser.
Då behöver vi socialdemokratisk politik. Det gör vi tillsammans!

Hälsningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Socialdemokraterna i Partille.
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Aktuellt!
Partille rankad som nummer 81 i miljöbarometern

Partille kommun hamnar på plats 81 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört
med plats 129 i förra årets rankning.

Placering i kommungrupp: 28 av 46 Storstäder och storstadsnära kommuner.
Länsplacering: 5 av 49 i Västra Götalands län.

Poäng: 24,6 av totalt 53 poäng
Resultat - Aktuell hållbarhet kommunrankning - Partille (miljobarometern.se)

Till Kommunfullmäktige för beslut
Kommunbudget 2023-2025
4 budgetförslag fanns att ta ställning till: budgetberedningen, alliansen, våran(s) samt mp(skattehöjning 25
öre). Sd och v var inte klara, men planerar att ha egna förslag inför KF.
Ingen votering/debatt alls utan allt kommer att hända på KF.
Alliansens budget gick vidare som KS förslag till KF.

För att undvika att ett oros- och val- och prognostiserat överskottsår avisera en skattehöjning läggs nu en
(s)budget för 2023 med oförändrad skattesats 19,96.
Vår vilja jämfört med alliansen blir därmed inte lika tydlig men vårt valprogram för mandatperioden följs.
Alliansen räknar med utdelning på 4,6 milj från Partillebo i samband årsredovisning 2022 att användas
2023 för områdesteam för socialt förebyggande, centrumvärdar för ökad trygghet mm.
I vår budget är liknande satsning större: 6 milj.
och för 2023 återfinns våra särskilda satsningar:
UN mer personal i  förskola o åk 1-3, förskola på obekväm arbetstid, vuxenutb,arbetsskor inom förskolan
och fritids
VON heltid som norm(oerhört viktigt är att öka grundbemanningen så fler orkar jobba heltid),
kompetensförsörjning och ungdomssamordnare inom LSS, vårdhundar,
SAN sommarjobb 16-19 år, våld i nära relationer,arbetsfrämjande insatser
KFN mindre köer o avgifter i kulturskolan, kulturverksamhet i skolan, ökat föreningsstöd, konst.
Många fler detaljer  är ju på väg till KF och bland övriga (s)satsningar vill vi också nämna införande av
gröna bygglov inom BMN, dvs lägre avgifter vid klimatsmarta lösningar.

Budgeten kan du läsa i sin helhet på hemsidan: Kommunbudget | Socialdemokraterna Partille (spartille.se)

Inrättande av intern rapporteringskanal enligt visselblåsarlagen
Lagen föreskriver att en en sådan kanal inrättas senast 220717. Detta är ett förstärkt skydd för den som
berättar om missförhållanden på sin arbetsplats. Bla på kommunens hemsida kommer rutinerna att
beskrivas. Här kommer dokument att finnas, klara att fyllas i för ”visselblåsare”.

Årsredovisning 2021 : tolkförmedling Väst
Förslag: godkänns och ansvarsfrihet beviljas.
Därmed följdes förtroendevalda revisorers liksom PwCs förslag till beslut.

Ärenden som avgjordes av KS

https://kommunrankning.miljobarometern.se/grupp/storst%C3%A4der-och-storstadsn%C3%A4ra-kommuner/
https://kommunrankning.miljobarometern.se/lanstoppen/v%C3%A4stra-g%C3%B6talands-l%C3%A4n/
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/partille
https://www.spartille.se/kommunbudget/
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Hållbarhetsrapport
En diger beskrivning (64 sid) av kommunens hållbarhetsarbete. Vad är styrande?
Partille har ställt sig bakom Agenda 2030 och de 17 globala målen liksom 16 av Västra Götalands 20
klimatlöften.
Kommunens hållbarhetspolicy tillsammans Strategi 2035 är också vägledande.
Nämnderna har tagit fram 35 delmål utgående från KF:s 3 målområden.
Hur framgångsrika är vi?
Utvecklingen är i de flesta fall positiv. Men takten i omställningsarbetet behöver öka.
Under 2022 behöver nuläget beskrivas tydligare och detta kopplat till det ”önskade läget 2035”. Då kan vi
fatta beslut om långsiktiga mål och ambitionsnivåer. På målområde efter målområde beskrivs Partilles
lokala utmaningar, ett litet axplock: skillnader i skolresultat, skillnader i människors livskvalité, skillnader i
valdeltagande mm.

Uppföljningsrapport mars 2022
Den starka ekonomin sticker ut. Budgeterat resultat var +24 miljoner, men nu redovisas  ett prognostiserat
strukturellt resultat på +158 miljoner.
Skatteintäkterna är högre(48 milj) liksom högre finansiella intäkter i form av reavinster.
Nämnderna (i klartext VON ensamt) prognostiserar + 28 miljoner.

Riktlinjer för att motverka hot, våld mm mot förtroendevalda i Partille
Riktlinjerna beskriver den förtroendevaldas eget ansvar(dokumentera, anmäl till eget parti, till kommunen
och ev polisen. Partiernas och kommunens ansvar, åtgärder och stöd för den drabbade beskrivs också.
Alla förtroendevalda kommer att inbjudas till digitala utbildningar.

Planuppdrag för skolverksamhet vid Stora Ringvägen-  grundskola för 600 elever(IES)
Lokalförsörjningsenheten och utbildningsförvaltningen har utrett och besvarat frågan: Finns det behov av
skolan? Nej blev svaret utifrån de elevtal man tagit fram upp till 2030. Man bedömer att 75% av eleverna
kommer att komma från Partille, dvs 450 elever. Ugglum bedöms minska med 75 elever och därmed tappa
3,8 mnkr, vilket gör rektors uppgift att klara detta mycket svår. Övriga skolor skulle också drabbas hårt av
detta .
KS beslöt att avslå SBK:s begäran om att starta arbetet med detaljplanen. Samma som i KSAU
Beslutet tillkom genom votering : 6(c,s,mp,v) mot 4(m,kd). Sd avstod efter att ha yrkat på att beslutet skulle
skjutas fram.
Flera protokollsanteckningar lades. En från(s) och en från (c) vilka båda konstaterar att skolbygget inte
behövs.
I den 3:e konstaterar (m) och (kd) att skolan behövs och att (c) inte följer allianspartiernas gemensamma
överenskommelse för denna mandatperioden. Mp och v planerar också egna protokollsanteckningar.

Bengt Randén utsågs till ny kommundirektör.
I nuläget oklart när han börjar men 24 maj avgörs när Göteborg ”släpper” honom till Partille.
Madelene Johansson utsågs till tf kommundirektör från 220604 till dess Bengt tillträder sin tjänst.

Initiativärende(s)
KS har tidigare tilldelat SAN 700 000 kr  till ungdomars feriejobb. Våra förvaltningar har dock tillskapat
ytterligare 40 sommarjobb.
Alliansen tyckte vårt initiativ var så bra att de föreslog att öka antalet till 60 platser, vilket också blev
beslutet. SAN tilldelas max 660 000 ur struktur reserven, vilket utbetalas först varefter man lyckats tillsätta
jobben.
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Utmaning!
Vi vill bli ännu fler och ännu starkare!
Vi satte tidigare ett mål att vi skulle bli 200 medlemmar under 2022, men vet ni vad vi är i dag 213
medlemmar i Socialdemokraterna i Partille. Men visst vill vi bli fler!?
Tipsa om en vän som inte är medlem

Sverige behöver mer tillit, gemenskap och framtidstro – inte mindre. Vi är stolta över Sverige och vi vet att
vårt Sverige kan bättre.

Sprid det budskapet till fler – tipsa om en vän!

Gör en liten, men viktig insats! (socialdemokraterna.se)

Medlemsmöten
2 juni KF-grupp*, öppen för alla medlemmar
Tid 18:00
Plats: Kommunstyrelserummet i kommunhuset

27 juni Öppet möte med tema Klimat juni kl 18.30 i Partilokalen

25 augusti KF-grupp, öppen för alla medlemmar
Tid 18:00
Plats: Kommunstyrelserummet i kommunhuset

Har du fler idéer på teman så hör av dig till sap.partille@gmail.com

*KF-grupp =Kommunfullmäktigegruppens möte inför kommunfullmäktige. Där diskuterar vi kommande
kommunfullmäktige (KF) samt rapporterar från samtliga nämnder. Du som medlem får möjlighet att delta i
diskussion och ställa frågor till (S)politikerna

Studier
- Digitala verktyg,  där vi går igenom rosen för alla, lite knep som kan vara bra att ha i vardagen, hur sociala
medier fungerar och ännu mer.
15 augusti kl 18-20 i Partilokalen, Galoppvägen 2A

För mer studier: Studieportal

https://film.socialdemokraterna.se/v/W23hp/
mailto:sap.partille@gmail.com
https://studieportal.se/
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Kommande aktiviteter för att vinna val
Torgaktivtet 28 maj kl 11-13 samling i Partilokalen 10.45
AK-styrelse 1 juni 17.30 i Partilokalen
Familjedag 11 juni i stadsparken kl 11-13
Dörrknackning 13 juni, samling 17.00 i Partilokalen
A-radiosändningar lördagar 14.30-16 samt torsdagar
16.30-19.00

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: daniel.dellenmark@partille.se 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
POD:socialdemokrat partille resultat på SoundCloud
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