
 
Socialdemokraterna på Tjörn  
 

Och övergripande syn och plan för Kommunen, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att varje medborgares dag blir 

så bra som den kan bli. Det innebär att medborgarna i livets alla faser ska uppleva 
trygghet och framtidstro i sin vardag. Detta ska vara styrande värderingar för 
kommunen som helhet. Medborgarna ska kunna lita på att deras skattekronor 
används på det mest effektiva och för kommunen nyttiga sätt som går. Det är 
kommunstyrelsens som har det övergripande ansvaret för att nämnderna styr 
verksamhet och ekonomi enligt kommunfullmäktiges mål. Det är kommunstyrelsen 
som vidtar och beslutar om eventuella åtgärder om ekonomin i nämnderna inte hålls. 
Om en förändring anses nödvändig är det kommunstyrelsen som bereder för 

kommunfullmäktige. 

För att en god kommun ska kunna utvecklas så behövs en samsyn mellan näringsliv 
och kommun. Kommunen är beroende av att det finns ett starkt näringsliv, 
näringslivet är beroende av att det finns en god välfärd. Låter självklart men brister 
tyvärr i verkligheten idag.  

En grund för att välfärden ska fungera är en personalpolitik som är attraktiv. Att år 
efter år vara den kommun inom Göteborgsområdet som har högst andel tim- och 
deltidsanställda skapar inte bästa trygghet. Ca 85 procent av våra anställda är 
kvinnor. Vi har de senaste åren uppmärksammat de ökande sjukskrivningstalen inom 
vården. Det är alarmerande. Vi står dessutom inför mycket stora utmaningar i att 
attrahera unga att börja arbeta i omsorgen. En stor personalbrist hotar om vi inte på 

allvar visar i ord och gärning att vi värnar och tror på vår personal.  

Vi stor oro på den stora personalomsättning som är verklighet i vår kommun. Det är 
på alla nivåer, inte minst bland våra chefer som i stor utsträckning lämnar. 
Arbetsmiljön nämns som en viktig faktor… 

För att kommunen ska kunna utvecklas som bäst så måste vi även utveckla och stärka 
samarbetet mellan de politiska blocken. Den starka blockpolitik som majoriteten 
driver är hämmande på alla nivåer, inte minst för ett gott arbetsklimat för våra 
medarbetare.  

 

 

 

 

 

 



Socialdemokraternas skarpa förslag för kommunstyrelsen:  

 Utveckla konkreta blocköverskridande samarbeten för att göra en bra 
kommun ännu bättre, en kommun för alla, praktisk politik kort och gott! 

 En god och planerad Ekonomistyrning, transparent med juridisk kompetens 

för hållbara beslut 

 Tillsättande av ett nytt ekonomiutskott med stöd av en ”Budgetchef” som 

tjänsteperson med särskild uppföljning av investering, Investerings controller  

 En anständig personalpolitik där heltid är norm, deltid en möjlighet 

 En ny och förbättrad Friskvårdssatsning för all personal 

 Fortbildning för personal enligt fasta rutiner, varje yrkesgrupp efter behov 

 Återinrätta ett personalutskott för jämställd personalpolitik på alla nivåer 

samt ett gott arbetsmiljöansvar 

 Revidering av upphandlingsrutiner 

 Stopp för privatisering av kommunens mark och vattenområden i samhällen 

 Ett nytt näringslivsprogram för positiv utveckling av arbetstillfällen på Tjörn 

 En stramare budget där resurser förs från kommunstyrelsen till omsorg och 
skola. 

 Kommunens nuvarande jämställdhetspolicy är från 2004. Den måste 

revideras och implementeras i HELA kommunens verksamheter, inklusive 
bolagen.   

 Alla Tjörnungdomar ska med, sommarjobb garanteras 

 Stärka samarbetet med våra grannkommuner  

 Utvärdera SOLTAK, positivt eller negativt för kommunen? Ska vi ta tillbaka 

organisationen? Finns det nya samarbetsformer i framtiden? 

 Göra en personalförsörjningsplan för framtida behov 

 All upphandling enligt ”Vita jobb” modellen.  

 Utvärdera de kommunala bolagen, behövs alla? 

 Vara proaktiva i tillkomst av ”näringslivskluster”, tex tjänsteföretag 

 Underlätta för företag att etablera kontorsmöjligheter  

 Aktivt skapa nya industriområden 

 Ta ansvar för varsam hållbar turismutveckling 

 Aktivt arbeta med att söka medfinansiering av EU för kommunal utveckling 

 Minska sjukfrånvaron till under 4 procent för samtliga förvaltningar 

 Aktivt arbeta för förbättrade förbindelser till och från Tjörn 

 Ökad medborgardialog i kommunala frågor, mindre ”informationskampanjer” 

 Starta upp ÖP arbetet för ”Att hela Tjörn ska leva, året runt” långsiktigt, 
hållbart socialt, ekonomiskt samt miljöperspektiv 

 

 


