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Focus på kärnverksamheterna, 
bostadsbyggande och klara 
besked i viktiga framtidsfrågor. 
Andra verksamheter måste finna 
sig i att hålla igen för att klara 
detta.
Det blev i år tre olika budget-
alternativ för kommunfull-
mäktige 15 juni att ta ställ-
ning till. Socialdemokraternas, 
Alliansen inkl. Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna

Socialdemokraternas budget 
l  Focus på kärnverksamhe-
ten - för att garantera kvalitet, 
bemanning och arbetsmiljö inom 
förskola, skola och de sociala 
omsorgerna.
l  Bygg 12 platser för äldrebo-
ende på Lilldal 2019 och inrikta 
byggandet av nästa äldreboende 
på minst 54 platser i Tångeröd/
Höviksnäs.
l  Bygg en ny skola för sydvästra 
Tjörn - Kustskolan - i Rönnäng.  
Bygg bostäder på den gamla 
skoltomten i Bleket. 
l  Prioritera nya bostäder med 
tonvikt på hyreslägenheter i 
våra tätorter. Dunkavlemyren 
i Skärhamn ska bebyggas med 
lägenheter. Bygg för unga i områ-
det ovanför Kommunhuset.
l  Bostadsbolaget ska i sin 
ordinarie nyproduktion erbjuda 
Trygghetsboende för 65+. 

– Vårt alternativ handlar om att 
samla ihop resurserna för att 
klara utmaningarna inom försko-
la, skola och främst äldreomsor-
gen. Personalen har fått slita hårt 
och behöver få andrum och fler 
arbetskamrater. Det kräver upp-

offringar från alla andra verk-
samheter då Socialnämnden och 
Barn- och utbildningsnämnden 
haft underfinansierade budgetar 
flera år, säger oppositionsrådet 
Benny Andersson.

Det går att effektivisera mer

– För att klara av detta har vi 
tuffa krav på effektivisering av 
verksamheter exempelvis eko-
nomihantering och upphandling, 
sparkrav på 10 procent för kom-
munstyrelsens olika budgetposter, 
hårdare investeringskoll och 
skarpare ekonomistyrning. Vi är 
glada för att Alliansen lyssnat 
på flera av våra krav och skärpt 
rutinerna för investeringar men 
mycket mera återstår att våga ta 
tag i för en hållbart stabil eko-
nomi, säger Benny Halldin, full-
mäktigegruppens ordförande.

Vi ger klara besked

– Socialdemokraterna har ett 
gediget budgetalternativ på drygt 
70 sidor som utförligt redovisar 
satsningar, uppdrag, förändringar 
och besparingar. Och partiet 
sätter ner foten i flera omdisku-
terade frågor. Vi överlåter inte 
till tjänstemännen att försöka 
tolka våra mål och skrivningar. 
Vi ger istället klara besked till 
tjörnborna och tjänstemännen 
innan valet. Det är en styrka 
jämfört med de andra budgetför-
slagen, säger Jeanette Lagervall, 
ledamot i kommunstyrelsen (S).

Samarbete över blocken

– Socialdemokraterna önskar-
dialog och en bred samling, 
men Alliansen alla partier håller 
krampaktigt ihop, säger opposi-
tionsrådet (S) Benny Andersson.

Fram till 2021 beräknas behovet 
av äldreboende (särskilt boende 
med vårdinsatser) ligga på 
omkring 80-talet platser.
Socialdemokraterna ger nu klara 
besked om hur vi ser på detta. 
Bygg 12 platser i Lilldal 2019 
och planera för ett större äldre-
boende på minst 54 platser på 
norra Tjörn därefter. Vi förordar 
Tångeröd i Höviksnäs där detalj-
planearbetet förväntas gå smidi-
gast och där man kan samordna 
med en ny förskola.

– Vi tycker det är viktigt med 
tydliga besked redan nu till per-
sonal och äldre. Placeringen på 
norra Tjörn stämmer med soci-
alförvaltningens behovsanalyser. 
Det finns flera fördelar med läget, 
säger Robert Bull, 2:e vice ordf. 
(S) i Socialnämnden.

12 platser i Lilldal 2019

Redan till 2019 bör det byggas 
om för 12 platser på Lilldal i 
Kållekärr. För det avsätts pengar i 
investeringsbudget och till drift.
Men sedan behövs ett rejälare 

bygge för åren framöver.
– Det har för länge diskute-
rats flera alternativ exempelvis 
Dunkavlemyren i områden runt 
gamla VA-verket som ska tas ur 
drift. Detta läge rekommenderas 
dock inte av flera oberoende byg-
gare/vårdbolag som tycker det är 
för bergigt och inte ger tillräckligt 
många platser för att vara bra.

Låt Bostadsbolaget bygga sen

Socialdemokraterna i Social-
nämnden vill att kommunala 
Bostadsbolaget ska bygga nästa 
stora äldreboende i Tångeröd. 
Där finns en kommunal tomt och 
där är lätt att nå, kollektivtrafik 
finns i närheten liksom kommu-
nens centrala tillagningskök.

Det handlar om minst 54 platser 
och blir förmodligen huslösningar 
på tre våningar. Man kan sam-
tidigt få vissa vinster genom att 
också ha en förskola på samma 
tomt. Kan vara bra också med 
generationsmöten.

Kommunalt eller privat?

En del av Allianspartierna vill 
att privata aktörer ska tävla om 
hela bygget och driften. Flera har 
också varit på kommunen och 
presenterat sina idéer.

Intressant var dock att alla de 
privata utövarna förordade läget 

Tångeröd/Höviksnäs före andra 
platser som diskuteras som 
Tenninstomten i Myggenäs och 
Dunkavlemyren i Skärhamn.

– Vi borde snabbt inom politiken 
bli överens om var, hur många 
platser och när så att vi i lugn 
och ro kan planera och få en bra 
lösning, säger Robert Bull. 

Vård, skola, omsorg främst i Socialdemokraternas budget 2018

Kvalitet, trygghet och bra bemanning

  Klart (S) besked om kommande äldreboende
 Nästa äldreboende i Tångeröd/Höviksnäs

– Det behövs mer resurser i 
skolan och vården och för att 
uppnå detta är vi beredda till 
hårdhänta prioriteringar. (S) 
budgetalternativ innehåller 
bland annat kraftiga besparingar 
på centrala funktioner inom 
kommunstyrelsen. Vi behöver 
fler händer i vården än fler 
administratörer, säger Benny 
Halldin, ordf. i den socialdemo-
kratiska fullmäktigegruppen.

Satsa hållbart över tiden

Under fem år har dagens ma-
joritet på Tjörn lyckats stoppa 
allt långsiktigt utvecklingsar-
bete inom socialförvaltningens 
område. Förra sommaren var 
personalsituationen kritisk inom 
vår äldrevård. Ska vi långsiktigt 
våga hoppas på en väl fung-
erande vård måste vi satsa på 
personalen både till antal och att 
skapa en bra arbetsmiljö för de 
som arbetar hos oss.

– Varför ska det vara så svårt 
att inom Tjörns kommun satsa 
på våra äldre och andra utsatta 
grupper när det så lättvindigt 
satsas miljoner, utöver de be-
slutade budgetramarna, inom 
exempelvis VA-verksamheten 
eller dyra annonskampanjer, 
frågar Halldin.

Starkare styrning

Vad Tjörn behöver är en stark 
politisk styrning som vågar 
spara där det uppenbarligen 
finns stora möjligheter att göra 
det och samtidigt vågar satsa 
där behoven är stora. Ett sådant 
budgetalternativ har vi.

Vår budget innehåller stora sats-
ningar på skola och äldreomsorg 
och finansieras med besparingar 
på andra kommunala områden. 
Detta tillsammans med en 
Socialdemokratisk regering som 
börjat reparera hålen i välfärden 
och tillföra kommunerna mer 
resurser till både omsorg och 
skola så kan framtiden bli riktigt 
bra för Tjörn. 

– Det finns mycket att göra om 
man tror på politiken och verkli-
gen vill göra något konstruktivt. 
Dagens majoritet verkar mest 
vilja spara, kosta vad det kosta 
vill, säger Benny Halldin.

Våga satsa 
mer på vård 
och omsorg

Med särskilda boenden menas ett boende där det finns personal dyg-
net runt. Här skulle nästa stora äldreboende kunna ligga. Tångeröd/
Höviksnäs. Det finns idag drygt 180 platser i s k särskilt boende 
för äldre (Tubberödshus/Skärhamn, Valåsen och Lilldal/Kållekärr, 
Klövedal/Långekärr och Kvarnbacken/Rönnäng). 



Siffrorna avser verksamhetsramar driftbudget 2018 och är i miljoner kronor. Tjörns kommun har cirka 15 000 invånare och över 1 200 anställda. Skolan 
och sociala svarar för närmare 80 procent av budgeten. Det skiljer runt 55 miljoner kronor i en budget som totalt är på närmare 900 miljoner kronor.  
     
    Oförändrat jmf 2017 Majoriteten Socialdemokraterna  Skillnad & kommentarer    

Kultur- och fritid    53,5    50,0   59,0    9,0 2 nya ungdomsgårdar + föreningstöd  
 
               
Barn- och utbildning  400,3   375,0 - 395,7   20,7 30 pedagoger  
inkl. skolskjutsar               

Socialnämnden   338,6   325,0  340,1   15,1 20 undersköterskor, kompetensutveckling  
 
               
Kommunstyrelsen  116,2   110,8  121,2   10,4 Bättre investeringshantering, 
inkl. samhällsbyggnad           Kollektivtrafik, GC-vägar m m.   

KF nämnder      9,4      9      9       
               
Fastighetsförvaltning   -2,2   -2,2  -2,2      

Totalt    915,8   867,6  923,0   55,4  

TjörnKuriren

Här kan du jämföra budgetalternativen

Axplock (S) förslag Sociala Majoritetsbudget tuff för skolan

Efter ett lyckat test av 
att ha öppen expedition 
måndagar 18-19, längre 
om det finns många 
besökare, fortsätter vi 
även efter sommaren med 
start v. 34 och framåt. 
Välkommen in du också 
på en fika om du har 
vägarna förbi.

Vi önskar dig och  alla 
Kurirenläsare en riktigt 
fin och skön sommar. 
Fylld med sådant som 
förgyller livet och laddar 
våra batterier.

Den 17 september är det 
val till kyrkan. Val? Hur 
då? Kyrkan? Jo, Svenska 
kyrkan är en ”förening” 
där olika beslutande or-
gan över den Svenska kyr-
kan ska väljas. Kyrkans 
riksdag som är Kyrko-
mötet, kyrkans landsting 
som är Stiftet och kyr-
kans kommun som heter 
Tjörns pastorat. Vad 
angår detta dig? 
  Socialdemokraterna är 
en folkrörelse som vill 
bidra till ett välfärdssam-
hälle för alla.
   Svenska kyrkan är en 
del av detta samhälle. 
Sedan decennier tillbaka 
bedriver vårt parti ett 
engagerat arbete för att 
stödja utvecklingen av en 
öppen och demokratisk 
folkkyrka som är tillgäng-
lig för alla som vill. 
   Socialdemokraterna vill 
bidra med kunskap, enga-
gemang och framtidstro i 
Svenska kyrkan.
Läs mer löpande inför 
Kyrkovalet på
www.saptjorn.se.

Vill du vara med och bli 
medlem kan du göra på 
lite olika sätt.

o  Kom till ett möte eller 
till Humlan en måndag-
kväll (se ovan) så fixar vi 
det där.
Kolla på Facebook när vi 
träffas
Socialdemokraterna 
på Tjörn eller 
Socialdemokraterna Tjörn.
o  Följs oss på 
www.saptjorn.se
o  Kontakta vår ordföran-
de Benny Halldin mob
0708-93 66 11 eller mail
roset@swipnet.se  

TjörnKuriren
Utges av:
Socialdemokraterna
på Tjörn

Ansv. utgivare: 
Benny Halldin.
Redaktör: 
Leif Göbel, 
leif.gobel@telia.com
Tryck: Litorapid Media AB.
Kontakt:
Benny Andersson
oppositionsråd
bennybagarn@gmail.com
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Vilja till förändring, att hållbart söka 
göra var dag så bra som möjligt för 
så många tjörnbor som möjligt. Det 
är vad socialdemokraternas budget 
handlar om. I skrivande stund har 
vi i kommunstyrelsen förlorat i en 
omröstning om tre olika förslag - 
vårt, Alliansen & Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna. Men det är full-
mäktige som 15 juni slutligen avgör. 

Vår budget har tre klassiska ledord 
som en röd tråd. Det är VÅRD, 
SKOLA, OMSORG. I en liten kom-
mun som vår så måste vi prioritera 
kärnverksamheter. Vi skulle gärna se 
att vi hade råd att satsa mer på både 
kultur och andra fantastiska ting. 
Tyvärr är vår verklighet sådan att det 
inte alltid går. 

Varje 500 000 kronor i driftkostnader 
motsvarar vad en undersköterska på 
heltid kostar per år. Och vi behöver 
många sådana, förskollårare och 
vårdbiträden.

Socialdemokraterna tar ut en tydlig 
riktning där barn i förskolan inte ska 
behöva köras kors och tvärs över 
ön för en förskoleplats, där elever i 
grundskolan ska få så bra grund de 
kan innan de ska stå på egna ben. Vi 

lyfter fram barnen och de unga som 
är vår framtid. 

De som byggt landet har rättigheter

Var femte tjörnbo är senior. De 
som byggt upp vårt samhälle måste 
försäkras en bra tid som äldre. Inte 
minst när de behöver sin återbäring 
från samhället. Det möjliggörs genom 
en kraftig satsning på personalen. Det 
behövs helt enkelt fler huvuden, hän-
der och fötter inom omsorgen, inte 
fler paroller. Det måste få kosta om vi 
ska lycka. Våra äldre och vår perso-
nal som ska göra jobbet är värda det. 

Du ska inte tvinga bli miljonär 
i lån för att kunna bo här

Ytterligare prioritering är satsningar 
på byggande av hyreslägenheter. Jag 
har sagt det förut, våra unga ska inte 
behöva flytta från kommunen för 
att skapa sig en framtid, det ska de 
kunna göra på Tjörn! Först då blir 
vi både ”Tjörnsmogna och bättre 
än Bahamas”. I vårt Tjörn får även 
våra egna ta plats, inte bara kulturen. 
Detta sagt med de tre senaste årens 
reklamkampanjer för dyra pengar 
som skulle locka ”Nya Tjörnbor”.

Finns det några modiga?

I rikspolitiken är det stor turbulens 
i många partier. Den bunkerartade 
blockpolitiken få allt svårare att 
överlev.a Går blockpolitiken att ändra 
också här? En samling i mitten där 
mindre partier inte får oproportioner-
ligt inflytande. 

Ska det bli veklighet måste framsynta 
politiker på den borgerliga sidan sluta 
med sin beröringsskräck för social-
demokrater. Och kanske är det mot 
väljarna rimligt att det största partiet 
i majoriteten också tar ansvar och 
öppet leder kommunen.

Jag sträcker ut min hand för kon-
struktiva samtal och överenskom-
melser. Finns det någon som är modig 
nog att ta den? Den 15 juni vet vi. 
Det kanske är klart då när du läser 
detta. Du kan lyssna i direktsänd-
ning på Tjörns hemsida eller kom 
till kommunhuset och lyssna ”live”. 
Söndagen den 9 september 2018 blir 
det du som bestämmer.

Som vanligt, är det något du vill 
snacka om, ring mig på 0304-601029 
eller maila mig på 
bennybagarn@gmail.com

Titta in på 
Humlan

En skön
sommar !!!

Val redan i 
september

Kom med 
du också!

Tankar från

Räfsan

Benny Andersson (S)

Vårt mantra är 
vård, skola och 

omsorg...

p  Tillsvidareanställning på heltid 
ska vara norm. Visstidsanställning,
del- och timtider enbart undantag 
efter motiverad prövning. Den ge-
nomsnittliga sysselsättningsgraden 
ska ökas och redovisas i bokslutet.
p  Minskning av visstidsan-
ställningar samt timtider ska 
genomföras för att på årsbasis ge 
kostnadsbesparingar.
p  En vikariepool ska byggas upp 
för effektivare personalhantering.
p  Beställning hos kommunstyrel-
sen av ett nytt särskilt boende på 
12 platser i Lilldalshemmet  och 
senare ett med minst 54 platser i 
Tångeröd/Höviksnäs.
p  För att säkerställa bättre 
vårdkvalitet har extra medel i ram 
motsvarande två heltidstjänster 
öronmärkts för personal bl a så att 
äldre kan få duscha oftare, motion 
och rörelse, bemanning på nätter, 
avlastning men även arbetsled-
ning.
p  För all personal inom äldre-
omsorgen ska på betald arbetstid
ingå fem dagars kompetens
p  För att säkra kvalité och höja
personaltätheten föreslår vi att 
äldreomsorgen får fem miljoner 
extra i ram, vilket innebär att 
tolv undersköterskor kan anstäl-
las på heltid.

p  Vi återinför att personalens 
normala schemaläggning innebär 
att man arbetar två av fem helger, 
istället för varannan helg. 
p  En satsning görs på kompe-
tens-och vidareutbildning av 
personalen inom bl a demensvård 
och andra angelägna områden. 
p  Den pallitativa vården ska för-
bättras via kompetensutveckling
av berörd personal.
p  Det behövs totalt ett 20-tal 
platser för tillfällig avlastning
s k korttidsplatser för färdigbe-
handlade men också för anhöriga 
byggs. Medel upptas i driftsram 
när alla kostnader och placering 
klarlagts. Avsett för medicinskt 
färdigbehandlade i rätt tid, kort-
tidsbehov, erbjuda anhöriga vid 
vård i livets slutskede en tillfällig 
övernattning etc.
p  På grund av det ökade beho-
vetinom kommunal hälso- och 
sjukvård förstärker vi med två 
årsarbetare sjuksköterska, en 
årsarbetare arbetsterapeut, en 
sjukgymnast.
p  Införande av en heltidstjänst
inom Kaprifolverksamheten i 
syfte att öka omsorgen för fler 
dementa.

Allianspartiernas och Miljöpartiets 
budget ger besparingar på 29 mil-
joner i grundskola och förskolan. 

Lokal- och personalbehov 
inom förskolan har de senaste 
ökat. Kommunen har därför byggt 
nya förskolor och avdelningar. Det 
behövs byggas fler förskolor då 
antalet barn ökar genom att vi får 
fler barnfamiljer på Tjörn, vilket 
är mycket positiv. 

Större barngrupper

De styrandes partiernas budget 
2018 kommer att innebära större 
barngrupper i förskolan, förskol-
lärare och lärare som inte hinner 
med sitt viktiga uppdrag. Dess-
utom kommer de riktade statsbi-
dragen till förskola/skola utebli då 
kraven för att få dessa är att öka 
personaltätheten.  
   Fritidspedagoger som får allt har 
svårare att hinna med. Än mindre 
i alla delar, uppnå de målsättning-
ar som finns i läroplanerna. 

– Det sparas och dras in resurser 
till bl a elevassistenter. Vika-
rier sätts inte vid den ordinarie 
personals frånvaro. Rektorer och 
förskolechefer får ett allt svårare 

uppdrag. Vi ser mycket allvarligt 
på dessa problem som kommer 
att öka och konstaterar att detta 
till stor del, är ett resultat av den 
förda politiken under majoritets-
styret i kommunen, säger Nils 
Lackfors (S), 2:a vice ordförande i  
Barn- och utbildningsnämnden. 

Denna politik gagnar inte barnen 
och förutsättningarna för kvalité 
inom verksamheterna. Tjörns 
goda resultat riskerar att falla trots 
ett idogt arbete från personalen.  

Vi har avsatt mer pengar
Socialdemokraterna har under de 
gångna åren i opposition avsatt 
cirka 10 miljoner (2018 är skill-
naden ca 20 milj.) mer i budget 
årligen till förskola, skola, och 
gymnasieskolans elever. 

– För 2018 motsvarar detta cirka 
30 pedagoger och uteblivna nya 
förskolor och grundskolor. Vi 
vill ge bättre förutsättningar till 
rektorer och förskolechefer för 
att ge pedagogerna och barnen en 
god studiemiljö. Detta gynnar alla 
barns utveckling. På alla förskolor 
och grundskolor på Tjörn, säger 
Nils Lackfors (S)


