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Mellan 2010 och 2015 ökade 
sjukfrånvaron i kommunen från 
runt 4,4 till 8,6 procent. Inom 
förskolan och delar av de sociala 
verksamheterna är den än högre. 
Personalen är hårt sliten.
   Det är oroväckande när kom-
munen är den störste arbetsgiva-
ren med över 1 200 anställda och 
då personalkostnaderna är 56 
procent av budgeten.
   Socialdemokraterna har i flera 
år varnat för att majoriteten 
underfinansierat budgetar för 
barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden. De politiskt 
styrda verksamheterna har också 
visat underskott. Plusresultat 
totalt i kommunen beror på 
externa faktorer som låga räntor, 
försäkringspengar, statsbidrag 
eller att man inte genomför det 
man fått pengar för i budget.

Stenhård ekonomistyrning
Inför 2017 års budget måste 
focus ligga på mer personal i 
kärnverksamheterna så att vi kan 
ta hand om barn, ungdom, äldre 
och behövande. 
   Det är skolan, förskolan, äldre-
omsorgen och individ- och famil-
jeomsorg som behöver fler hän-
der, fötter och huvuden. Mer per-
sonal helt enkelt för att sköta de 
uppgifter som man redan har och 
nya utmaningar som anmäler sig 
t ex fler barn och mer vård- och 

omsorgsbehövande människor.
   För att möjliggöra det måste 
det sparas mera, styras mera och 
effektiviseras mera.
l  Den kommunala upphandling-
en på över 300 miljoner måste bli 
tuffare och spara in 12 miljoner.
l  Den centrala kommunled-
ningen måste bantas och spara in 
tio procent.
l  Effektivare ekonomihantering 
bör ger besparingar snabbt.
l  Ökad medfinansiering från EU 
bör ge flera miljoner i tillskott.
l  Översyn och bantning av 
investeringsbudgeten, som inte  är 
i närheten att hållas, måste ske.
l  Den politiska apparaten bör 
kunnas effektiviseras t ex räcker 
det med ordförande (majoritet) 
och vice ordförande (opposition) 

istället för tre ordföranden i varje 
nämnd, styrelse och utskott.

Kärnverksamheterna främst
Den politiska utmaningen fram-
över är att klara grundläggande 
behov och rättigheter kombine-
rat med en bra personalpolitik, 
arbetsmiljö och förmåga att 
rekrytera rätt personal.
   Bara det är en jätteutmaning i 
de två nämnder som har lejon-
parten av kommunens budget 
och personal.
   Personalen har under flera år 
haft det tufft. De har varit för få 
och ständiga omorganisationer 
och besparingar istället för kvali-
tetslyft. Nu måste det ändras på. 
Då måste andra saker - hur bra 
de än är - få stå tillbaka, om-
prövas eller tas bort.

Socialförvaltningen behöver
Enligt tjänstemännen behöver 
man ha en ram på minst 326 mil-
joner klara oförändrad verksam-
het och volymförändringar. Deras 
minimialternativ - "Näsan över 
vattenytan" - är 315 miljoner.
I majoritetens budget 2017 får 
man 310,8 i Socialdemokraternas 
alternativ 347,4. En skillnad på 
36,6 miljoner eller motsvarande 
ca 70 undersköterskor.

Barn- och ungdomsförvaltningen 
Enligt tjänstemännen behöver 

man ha en ram på minst 354,6 
miljoner klara oförändrad verk-
samhet och volymförändringar.
   I majoritetens budget 2017 
får man 348,8 miljoner, i 
Socialdemokraternas alternativ 
369,7 miljoner. En skillnad på 
20,9 miljoner eller cirka 40 för-
skollärare/lärare.

Verkstad på bostadsbyggande
Ska vi klara att rekrytera per-
sonal, få fler arbetstillfällen på 
Tjörn måste det finns en valfrihet 
i boendet. Och förstås bostäder. 
Den privata marknaden erbjuder 
villkor och borätter för de som 
har råd. 
   Socialdemokraterna vill lägga 
nivån på det egna bostadsbyggan-
det - via Bostadsbolaget - på 100 
miljoner om året. Med tonvikt på 
att bygga prisvärda hyreslägenhe-
ter över hela Tjörn utifrån målet 
om att "Hela Tjörn ska leva - 
året runt".

Det behövs mer resurser i skolan 
och vården. För att uppnå detta 
är Socialdemokraterna beredda 
till hårdhänta prioriteringar. Vår 
budget innehåller kraftiga bespa-
ringar på centrala funktioner 
inom kommunstyrelsen. Vi be-
höver fler händer i vården än fler 
chefer och administratörer.

Under fyra år har majoriteten 
lyckats stoppa allt långsiktigt 
utvecklingsarbete inom socialför-
valtningens område. Trots detta 
väntas verksamheten göra ett 
underskott på nästan 15 miljoner 
under 2016 (- 10 miljoner 2015).

– Varför skall det vara så svårt 
att inom Tjörns kommun satsa 
på våra äldre och andra utsatta 
grupper när det så lättvindigt 
satsas miljoner, utöver de beslu-
tade budgetramarna, inom                 
t ex VA-verksamheten eller dyra 
annonskampanjer, säger Benny 
Halldin, ordförande i (S) fullmäk-
tigegrupp.
Även inom skolan fortsätter 

okloka besparingar och ned-
läggningar. Ingen har väl glömt 
nedläggningen av UCT eller för-
söken att lägga ner Långekärrs 
skola, en ”besparing” som på 
sikt blir en rejäl fördyrning. Även 
Bleketskolan var i farozonen i 
Skola 2025-utredningen.
   Samtidigt som dessa planer 
tas fram satsar kommunen på 
att försöka få fler att flytta 
hit. Lyckas dessa "Bahmas"-
kampanjer och befolkningsmål 
uppnås kommer inte skollo-
kalerna att räcka till. Den ena 

handen varkar inte veta vad den 
andra gör.
   Vad som behövs är en stark 
politisk styrning som vågar spara 
där det finns stora möjligheter 
att göra det och samtidigt vågar 
satsa där behoven är stora. Ett 
sådant budgetalternativ har(S). 

Socialdemokraternas budget
innehåller stora satsningar på 
skola och äldreomsorg och finan-
sieras med besparingar på andra 
kommunala områden. 
– Först när alla besparingsalter-
nativ är uttömda kan frågan om 
ändringar av kommunalskatten 
bli aktuell. Där är vi inte idag. 
Vi måste vända varje sten och 
se över varje besparingsalterna-
tiv först, säger oppositionsrådet 
Benny Andersson.

9,7 miljoner extra från regeringen
– Regering har börjat reparera 
hålen i välfärden och tillföra 
kommunerna mer resurser till 
både omsorg och skola så kan 
framtiden bli riktigt bra för 

Tjörn. (S)-regeringen tillför exem-
pelvis 9,7 miljoner kronor till 
Tjörn i extra statsbidrag 2017.

– Låt nu inte dagens majoritet 
slarva bort denna möjlighet. 
Kommunen kännetecknas av allt 
för dålig politisk och ekonomisk 
styrning. Det finns mycket att 
göra om man tror på politiken 
och verkligen vill göra något 
konstruktivt, anser Benny 
Halldin.

Benny Andersson, oppositions-
råd för (S) på Tjörn.

Benny Halldin, ordf. i (S) 
fullmäktigegrupp.

Socialdemokraternas budgetförslag 2017

Barn, äldre och bostäder främst

 Tuffa besparingar centralt, hårdare styrning och effektivisering 
Pröva det innan skatten höjs för gamla misstag

Socialdemokraterna kan inte ta 
ansvar för en satsning på över 
80 miljoner på ett Ungdomens 
Hus & Kulturhus på SAGA-
tomten när kärnverksamheterna 
skola och social verksamhet 
brottas med mångmiljonunder-
skott och stora personalbehov. 

– I vår (S) budget gör vi en 
rad andra konkreta satsningar 
på unga och föreningsliv bl a 
väsentligt bättre öppettider på 
kultur- och fritidscentra, säger 
Alma Nilsson, 2:e vice ordfö-
rande i Kulturnämnden.
Läs mera på nästa sida...

Socialdemokraterna vill ge 
Bostadsbolaget 100 miljoner 
om året för att bygga bostäder, 
främst hyreslägenheter, över hela 
Tjörn. Även de mindre samhäl-
lena ska kunna komma ifråga.

– Den privata marknaden har ett 
stort utbud av bostadsrätter och 
villor. Det vi har brist på, vilket 
tydligt redovisas i kommunens 
Strategiska bostadsbyggnads-
program, är bra hyreslägenheter 
i attraktiva områden runt Tjörn. 
Det går idag att bygga lägenheter 
till rimliga kostnader, säger Leif 
Göbel, 2:e vice ordf. i Bostads-
bolaget.

Läs mera på nästa sida...

  Så länge kvinnors rättigheter, 
resurser och representation är 
lägre än männens, så har vi att 
göra. Kom med!

Rosalie Sanyang 073-7569687  
rosalie.sanyang@gmail.com

Därför NEJ
till Kulturhus

100 miljoner 
om året för 

bostäder

Kvinnoklubb (S)
Välkommen!



Socialdemokraterna vill i sin bud-
get göra en rad andra konkretare 
saker för barn och ungdom. Med 
tonvikt på att stärka det ideella 
föreningslivet.
l  Bygga ut befintliga kultur- och
fritidscentra i Häggvall och Skär-
hamn med mer personal, väsentligt
bättre öppettider inklusive lördags-
öppet och resurser. Tre öppet-kväl-
lar på Motorgården.
l  Satsa på ett motions-, aktivitets-
och friidrottscenter ovanför
Häggvallsskolan i samband med
att grusplanen kan försvinna.
l  Undersöka en utbyggnad av
Krokdalshallen alternativt Röa-
hallen för en multihall 40 x 20 
meter i Skärhamn.
l  Undersöka samverkan med
Akvarellmuseet kring biografverk-
samhet (tidigare Sagahuset).
l  Dialog med Västra Götalands-
regionen om Blå Scen på Bill-
strömska.
l  Riva SAGA-huset. Anlägga park

och ytor för t ex  spontanidrott/
motion, boule/minigolf och
förbättra badplatsen.
l  Ett helhetsgrepp måste tas för 
att kostnadseffektivt lösa problem 
med ett antal fritidsanläggningar 
som idag bedrivs i föreningsregi 
eller stiftelseform. Det är dyrt att 
använda skattemedel som bidrag 
till investeringar som utförs av för-
eningar till högre kostnad än om 
det vore en kommunal investering. 
Ett förslag till åtgärder föreläggs 
kommunstyrelsen i år.

– Tjörns satsar mycket pengar på 
kultur jämfört med andra kom-
muner speciellt när vi också räknar 
in bidragen till Akvarellmuséet och 
Kulturskolan(redovisas via skol-
budgeten). Att Tjörn blev 2015 
blev bästa kulturkommun det är 
fantastisk. Men nu får vi fokusera 
mer på föreningslivet, säger Alma 
Nilsson (S), 2:e vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

– Förskolan och grundskolan på 
Tjörn måste få återhämta sig och 
orka planera för en verksamhet där 
vi blir fler barn och unga. Då kan vi 
inte hålla på att slita ut personalen 
och ha all stress kring nedläggnings-
hot och besparingar. Därför har 
Socialdemokraterna gett skolan och 
förskolan en budget som medger 
kvalitetsutveckling och inte bara 
"Näsan över vattenytan", säger 
Nils Lackfors, 2:e vice ordförande i 
Barn- och utbildningsnämnden.

Framtidsskola för sydvästra Tjörn
Skola 2025 ville lägga ner 
Bleketskolan. Sedan ändrade sig 
majoriteten men har inte givit några 
tydliga besked om framtiden. Det 
kan vi Socialdemokrater.

– Vi vill komplettera skolan med 
exempelvis kommunal vuxenutbild-
ning som bör finnas inom kom-
munen. Vi har dessutom en mycket 
stor fråga att diskutera - en omfat-
tande kostsam renovering som 
behövs eller om vi ska satsa på en 
ny, funktionell och modern skola.

Socialdemokraterna  satsa på en 
Kustskola mittemot Ishallen i 

Rönnäng där gymnastikhall och 
kök/matsal kan samutnyttjas med 
andra för bästa ekonomi och 
utnyttjande, säger Lackfors.

– Vi tror allt fler vill bygga och bo 
på sydvästra Tjörn och de marina 
näringarna verkar vilja satsa på 
framtiden med nya arbetstillfällen. 
Då ska vi inte lappa och laga mera 
på Bleketskolan - där kan vi istället 
bygga bostäder.

Arbetsro i förskolan
– Vårt budgetalternativ ger försko-
lan andhämtning och möjlighet till 
kvalitetshöjning. Det är på tiden. 
personalen har länge varit hårt pres-
sad, säger Lackfors.

TjörnKuriren

Istället för Kulturhus Bygg fler hyreslägenheter

Skola väl förberedd för flera

Fakta om boende & befolkning 
På Tjörn finns idag drygt 6 350 bostäder varav ca 5 600 småhus 
(89 %) och ca 700 lägenheter (11 %) i flerbostadshus. Därutöver 
4 000 fritidshus varav vart femte utnyttjas för åretruntboende.

Befolkning olika tätortsområden    2004  2015    Differens
•  Skärhamn inkl. Stockevik    3 486  3 553   +   67
•  Rönnäng inkl. Bleket, Aröd, Fagerfjäll,   2 791  2 861   +   70
   Tolleby, Tjörnekalv, Kuballe
•  Kållekärr/Sibräcka     1 865  1 976   + 111
•  Valla       4 108  4 353   + 245
    inkl. Höviksnäs, Berga, Hakenäset, Hjälteby
    Myggenäs, Almösund
Delsumma      12 225 12 473   + 493

•  Klädesholmen          448     367     – 81
•  Dyrön           265     217     – 48
•  Åstol           251     189     – 62
•  Lilla Askerön/Mjörn          427     450     + 23
•  Klövedal         1378  1 337     – 41
    inkl., Långekärr, Kyrkesund 

Vad innebär det att vara 
en säker och trygg kom-
mun för majoriteten, 
undrar Gunilla Nordberg 
i Kommunstyrelsens säker 
och tryggutskott (KSTU).
– Varför avslår man en 
motion om fri sommar-
simskola för tjörnbarn? 
Att lära sig simma i havet 
bland vågor, fiskar och 
maneter är en stor fördel, 
säger Gunilla.

   Det finns familjer med 
utsatt ekonomi, avgift på 
simskola är kännbart för 
dem. Ett påpekande från 
Rädda Barnen på Tjörn.    
– Att majoriteten hänvi-
sar till läroplanen med 
simkunnighet i årskurs 6 
är inte ett bra alternativ. 
Kan man inte simma 
innan dess är det tufft 
att erkänna det, istället 
väljer man att kanske att 
vara hemma den dagen. 
Dessutom kostar bussar 
och tider i simhall pengar. 
   Tjörnbarnen skulle 
få intyg direkt i som-
marsimskolan där det 
arbetar utbildade simlä-
rare och slipper åka till 
Stenungsund. Vi är en 
av få kommuner som är 
godkänd som vattensäker 
kommun. Tänk på det!
   – Vi inom (S) vet vad vi 
tycker. Barn är det dyras-
te vi har, därför är det av 
största vikt att vi även 
gör kommunen Säker och 
Trygg för dem.

– För oss har vägfören-
ingarna sin självklara 
roll och plats. Vi vill att 
de ska upprätthålla sina 
verksamheter och säger 
nej till majoritetens tankar 
att kommunalisera dem, 
säger Jeanette Lagervall, 
(S), 2:e vice ordförande i 
Kommunstyrelsens Miljö- 
och samhällsbyggnadsut-
skott.

Att lösa in alla vägför-
eningar skulle innebära 
omfattande byråkrati och 
stora kostnader. Nyttan av 
det är höst tveksam. Inte 
minst för de enskilda fastig-
hetsägarna.

TjörnKuriren
Utges av:
Socialdemokraterna
på Tjörn
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leif.gobel@telia.com
Tryck: Litorapid Media AB.
Kontakt:
Benny Andersson
oppositionsråd
bennybagarn@gmail.com

www.socialdemokraterna.se/tjorn

Politik är att vilja 
sa en gång Olof Palme. Men det är 
också att ha modet att prioritera 
inom en helhet. När jag ser hur våra 
resurser för våra äldre inte räcker, 
när jag ser att medlen inte räcker till 
för att säkra skolan och att våra för-
eningar dras med stora ekonomiska 
utmaningar för att få verksamheterna 
att gå runt, ja då gäller det att ha 
modet att prioritera kärnverksamhe-
terna - Det gör vi nu. 

Kulturhus eller satsning på annat vis
Jag har varit med och jobbat för 
att ”Ungdomens hus/Kultur hus” i 
många år. När vi till slut ser att vi 
måste omprioritera, ja då hänger 
plötsligt de borgerliga med! Kanske 
inte alla borgare tycker som vi men 
tydligen tillräckligt många för att man 
ska nyktra till i frågan. Det handlar 
om en investering på runt 80 miljoner 
kronor. För de 7-9 årliga miljoner 
som det skulle kosta att driva ett 
Kulturhus så räcker det istället för att 
få ett betydligt rikare föreningsliv på 
Hela Tjörn och det är ju det som är 
vitsen med hur vi ser på behoven. 

Våga styra - följ inte bara med
För vård skola och omsorg gör vi 
kraftiga omprioriteringar inom de 

verksamheter som inte är lagstadgade. 
Genom politisk styrning klarar vi att 
satsa 21 miljoner mer än de borgerli-
ga på skolan, 36 miljoner mer för att 
rädda vår äldreomsorg och det gör vi 
utan att behöva höja skatten. 

Om allt går fel, om våra beräkningar 
inte stämmer, ja då har jag inget pro-
blem med att tänka om i den i frågan 
och skattesats .Men som det ser ut 
nu, varför höja skatten 50 öre utan 
att pröva politisk styrning först? Den 
16 juni ser vi om fler tycker som jag. 

Mentorskap
En nyhet i vår budget som jag gärna 
slår ett slag för är det sk mentorskap 
som ska erbjudas alla som fyllt 60 
inom omsorgen. I korthet betyder 
det att de som har lång erfarenhet 
ska genom mentorskap handleda och 
hjälpa nya medarbetare in i omsor-
gen. Att deras kunnande och erfaren-
het är viktig och att det görs med 25 
procents nedsättning i sin ordinarie 
tjänst. 
   Att stötta nya in är avgörande för 
om vi ska klara personalrekryteringen 
för äldreomsorgen. 

Seriöst intresserad av vår budget?
Vill du ha ett komplett exemplar av 

vår budget att läsa? Det finns många 
resonemang, fakta och förslag utöver 
de korta notiser som media redovisar. 
Och kommunens hemsida speglar ju 
knappast alternativen i kommunalpo-
litiken. Den är "Maktens Megafon" 
för det mesta.

Skicka din mailadress till: 
bennybagarn@gmail.com 
så skickar jag en pdf. fil direkt. 
Jag tror inte att du kommer att bli 
besviken. 

Njut och reflektera
Till sist, ha en himla Go sommar, 
använd din tid i solen med respekt. 
Ladda batterierna, njut av vårt vackra 
land. Men kanske fundera också lite 
om framtiden här på Tjörn.

Hur blir vi ett Tjörn där alla kan 
känna trygghet för barn och gamla? 
Hur ordnar vi valfrihet i boendet för 
fler än de som har råd att satsa några 
miljoner? 
Hur ordnar vi fler arbeten här? 
Hur kan kollektivtrafiken bli ett 
alternanativ för fler? 

Kontakta mig gärna på: 
0304-60 10 29 eller 
bennybagarn@gmail.com

Varför nej till 
fri simskola?

Kommunalisera 
inte väg-

föreningarna

Tankar från

Räfsan

Benny Andersson (S)

Politik är att våga 
också...att ta 

ekonomiskt ansvar 
för välfärden!

I det kommunala Strate-
giska bostadsbyggnads-
programmet redovisas 
plansituationen i varje 
större samhälle på Tjörn. 
Där framgår också vilken 
slags bostäder det är brist 
på. Ofta är det hyreslä-
genheter då den privata 
marknaden bygger få fler-
familjshus att hyra.

Utöver Bostadsbolagets långsiktiga 
program för byggande vill Social-
demokraterna att det också byggs 
i de mindre samhällena. Om hela 
Tjörn ska leva - året runt.

Bostadsbolaget ska under perioden
till 2021 bygga:
l  12 lägenheter på Dyrön,
l  12 i Bleket,
l  12 i Djupvik,
l  12 i Hjälteby,
l  12 på Lilla Askerön,
l  24 i Kyrkesund,
l  12 i Klövedal/Långekärr.
l  Komplettering med 20-30
lägenheter i centrala Kållekärr.

Bygg ihop Rönnäng och Bleket
Vi vill att triangeln norr om vägen 
Bleket-Rönnäng mot bergen och 
Bleketskolan exploateras mer rejält.

– Det finns långt gångna planer på 
att utveckla Stansvik/Ängholmen 
med marina verksamheter som kan 
skapa många nya arbetstillfällen. 
Då måste där också finnas hyreslä-

genheter. Vi tycker det skulle vara 
utmärkt att bygga ett antal punkt-
hus så att många får en fin utsikt 
istället för några få. Här finns bra 
kollektivtrafik och hela området 
behöver få en skjuts framåt, säger 
Benny Andersson (S) oppositions-
råd.

Det brådskar 

Både skolan, förskolan och det 
sociala står inför allt växande 
problem att klara rekrytering av 
personal. En viktig pusselbit för att 
locka hit folk är att det också finns 
hyreslägenheter.
   – Det är en viktig valfrihetsfråga. 
Ekonomiskt för en del eller för 
att man helt enkelt inte vill lägga 
miljoner på en bostad. Sedan finns 
många som i olika skeden av 
livet just vill ha en hyreslägenhet, 
oavsett om du är ung, ska pröva 
ett nytt jobb eller är ensamstående 
äldre. Många vill flytta inom sam-
hällen t ex från ett hus till lägen-
het. Det ska vara möjligt över hela 
kommunen, säger Leif Göbel.


