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Socialdemokraterna vill redan 
nu slå fast att vi inte går med på 
nedläggning av Bleketskolan på 
sydvästra Tjörn där det idag går 
ca 270 elever i åk 6-9. 
– Vi ska studera kommunens nya 
skolutredning med öppna ögon 
men gör redan idag bedömningen 
att rivning och nybyggnation av 
delar av nuvarande Bleketskolan 
är den lösning som snabbast kan 
genomföras till rimliga ekono-
miska kostnader, säger Benny 
Andersson, (S) oppositionsråd.

Det är "syllproblematiken" på 
Rönnängs skola och Bleketskolan 
som aktualiserat översynen av 
tjörnskolornas lokaler. Under en 
tid blir det dyra provisoriska lös
ningar för lärare och elever.
– Vi har i många år krävt en ny 
modern Kustskola i Rönnäng 
(snett emot ishallen) då 
Bleketskolan lappats och lagats i 
många år. Den är opraktisk och 
nu har byggnader ovanför admi
nistrationsbyggnaden syllproblem 
som skapat arbetsmiljöproblem. 
Nu måste något radikalt göras, 
säger Andersson.

Tror på grundskolor 
upp till åk 9 på västra Tjörn
– Inte minst den positiva befolk
ningsutvecklingen ställer nya 
krav. Bra med kreativa idéer 
på hur nuvarande skolor kan 
moderniseras och bli yteffektiva. 
Däremot tror vi inte på att samla 
alla elever i årskurs 7 till 9 i en 
utbyggd Häggvallsskola. Det är 
viktigt att vi har vi har grund
skola upp till 9 klass på västra 
Tjörn. Det blir annars svårt att 
attrahera nya barnfamiljer till 
västra Tjörn, säger Nils Lackfors 
(S), 2:e v ordf. i Barn  och 
utbildningsnämnden.

Vi ska ha råd med verksamhet
– Skolan brottas idag med eko

nomiska problem. Budgeten är 
för snål. Bra skola och arbets
miljö för personal och elever kos
tar pengar. Därför är det viktigt 
att kostnaderna för lokaler inte 
skenar iväg så att det konkur
rerar med undervisningen, säger 
Lackfors.

Se till hela kommundelen
– För oss handlar en nysatsning 
på Bleketskolan med en utbyggd 
gymnastikhall också om att 
sydvästra Tjörn ska utvecklas, 
vara attraktivt för barnfamiljer 
och inte förvandlas till ett fritids
husområde. Nu finns en positiv 
utveckling med företagande och 
byggande  men tar man bort 
skolan hämmar det hela utveck

lingen på öarna och alla samhäl
lena på sydvästra Tjörn, säger 
Leif Göbel, (S) ledamot i Miljö 
och samhällsbyggnadsutskottet.  

Alliansen och Mp ska spara 15 
miljoner i förskola och skola 
2018. 
– Det här förslaget är ett skott 
i foten på hela kommunen och 
dess framtida skola och förskola. 
Vill man locka hit barnfamiljer är 
det här direkt kontraproduktivt, 
en kommuns rykte raseras fort, 
säger Nils Lackfors (S) 2:e vice 
ordförande i Barn och utbild-
ningsnämnden. 

– Det är inte klokt att öka barn
grupperna i förskolan. Förra året 
fick kommunen ett förläggande 
från Skolinspektionen på grund 
av barngruppernas storlek och 
sammansättning.  Nu gör man 
samma misstag igen, säger Maud 
Hultberg (S), ledamot i Barn och 
utbildningsnämnden. 

Försämringar i förskolan
 – Det är stor risk att kommunen 
kommer att bli tvungen att slopa 
närhetsprincipen och syskon
förtur till förskoleplatser. Detta 
är mycket negativt för föräldrar 
som då kan behöva hämta/lämna 
på olika förskolor varje morgon 
och kväll. 

En förälder kan bo i Skärhamn, 
jobba i Stenungsund och kan då 
få åka till Rönnäng och lämna 
ett barn, ett andra i Klövedal.  

Minskad kompetensutveckling
Kompetensutvecklingen kom
mer också dras ner kraftigt för 
personalen. Detta i ett läge när vi 
har svårt att rekrytera lärare och 
förskollärare redan nu. Det är 
svårt att hävda att kommunen är 
en attraktiv arbetsgivare när man 
drar ner kompetensutvecklingen 
till ett minimum.

– Det är dessutom missriktat att 
spara på att våra nyanlända gym
nasieelever  på Nösnäsgymnasiet 
som går IMprogrammet tvingas 
gå denna utbildning på gymna
sieskola i Göteborg, säger Nils 
Lackfors.

Nej till mer pengar
Socialdemokraterna föreslog på 
nämnden 23 november att till
skriva kommunfullmäktige om 

en begäran om utökad ram så att 
dessa besparingar inte genom
förs. Detta förslag blev nedröstat 
av den styrande majoriteten.  

Det måste bli en ändring
– Samtidigt som vi konstaterar 
att skolan lyckats åtgärda alla 
påpekanden från skolinspektio
nen om kvalitetsbrister kommer 
den borgerliga majoriteten med 
alldeles för snåla ramar igen 
inför nästa år. Då måste ju sko
lan dra ner på den nyligen upp
nådda godkända kvaltetsnivån 
igen. Vi kan inte hålla på så här. 
Tjörnborna måste kunna lita på 
kvalitén i skolan, säger Maud 
Hultberg, s kvinna i Barn och 
utbildningsnämnd

Om vi står för att Hela Tjörn ska leva och utvecklas 

Bleketskolan kvar men då i nyskick

 Större barngrupper i förskolan, större klasser i grundskolan

 Minskad kompetensutveckling för lärare

2018 ser ut att i alla avseende 
bli ett rekordår för Tjörn och 
Sverige. BNP växer, underskottet 
i statens affärer har vänts till ett 
rejält överskott. Nu kan äntligen 
angelägna reformer genomföras 
i snabb takt.

– Frågan är bara om det blir ett 
bra år även för Tjörns unga och 
äldre. Den budget för 2018 som 
majoriteten med Martin Johan
sen (L) i spetsen beslutat om, 
innebär ytterligare besparingar 
nästa år inom skolan och äldre
omsorgen, säger Benny Halldin 
ordförande för (S) på Tjörn.
   Inom skolan fattas minst 20 
miljoner och inom sociala lika 
mycket. Blir dessa besparingar 
verklighet så försvinner "händer, 
fötter och huvuden" i vården 
och lärare i skolan – något an
nat sätt att spara så mycket finns 
inte. 
   – Detta i en tid då resurserna 
verkligen behövs och vi har 
ekonomiskt utrymme för en för
stärkning av vår gemensamma 
välfärd inte en försvagning. Det 
är hög tid att tänka om. Inom 
kommunen finns andra verk
samheter som kan effektiviseras 
utan att behöva spara på våra 
barn och äldre, anser Halldin.

Den Socialdemokratiska budge
ten på riksplanet ger Tjörn möj
ligheterna om det här politiskt 
prioriteras rätt. 2018 kan bli ett 
riktigt GOTT NYTT ÅR med 
en annan politisk inriktning.

– Om inte förr så kan vi ändra 
färdriktningen för Tjörn i det 
allmänna valet den 9 september, 
avslutar Halldin.

Ett Gott Nytt 
2018 eller?!

Bleketskolan brottas med "syllproblem" som ger arbetsmiljöproblem 
inne i vissa av byggnaderna (ej matsalen eller administrationsbyggnaden). 
Renovering eller framtidssatsning?! 

Hela lokalsituationen för Tjörns 
skolor ses över. Förstudien ska 
vara klar innan årets slut och 
slutrapporten presenteras i juni 
2018. Utredningen har två delar:
(1) En investeringsplan för upp
rustning och modernisering av 
samtliga grundskolor på Tjörn 
för bästa möjliga utnyttjande av 
lokalerna.
(2) En jämförelse mellan tre olika 
skolalternativ – a) ny samlad 
skola vid Häggvallskolan och 
Fridas hage, b) upprustning och 
utbyggnad av Bleketskolan eller 
en c) ny skola på annan plats.

Tjörn har en situation där flera 
nya detaljplaner tas fram och 
skollokaler är en del av detalj
planen. Befolkningsprognosen 
har överträffat förväntningarna 
och ökningen av antalet barn är 
stor. Det har också kommit nya 
krav och reformer som påverkar 
skolan.

Följ oss på Facebook  l  Socialdemokraterna Tjörn  l  Hemsidan  l  www.saptjorn.se

Vi önskar 
er alla en

God Jul &
Gott Nytt 

År

 Kandidater till regionen
Mona-Lisa Dahlberg, Almösund 
och Hans Strandberg, Mölnebo 
har nominerats till socialdemo
kraternas gemensamma regi
onfullmäktigelista för Västra 

Götaland 
av (S) på 
Tjörn.
MonaLisa 
har arbetat 
med vår
dens skyl
digheter, 
patienters 

rättigheter och patientsäkerhets
frågor, vill 
nu utveckla  
sjukvården 
via politiken.
Hans, idag 
ersättare i 
regionfull
mäktige och 
ledamot i 
Kollektiv
trafiknämnden, vill arbeta vidare 
med att förbättra kollektivtrafi
ken och kulturfrågorna.



På ett möte i s-kvinnor i oktober 
kom man in på hur mycket enklare 
vardagen skulle bli för föräldrarna 
om alla skolbarn hade busskort. 
Då kunde kompisar följa med 
varandra hem efter skolan ibland. 
Dessutom kunde skolan ordna ut
flykter mer än en gång per termin. 
Kanske skulle skolan då till och 
med fixa sitt uppdrag att alla barn 
som inte kan simma får simskole
undervisning. Ungdomarna skulle 
själva kunna ta sig till ishallen i 
Rönnäng, simhallen i Stenungs
sund eller aktiviteter i Häggvall.

I dag har  803 av 1 666 busskort
Tar vi bort förskoleklassernas 145 
elever, behöver vi ytterligare 696 
busskort om alla övriga skolbarn 

skulle få ett busskort. Dessa kostar 
enligt uppgift 4 000 kronor styck. 
Skulle inte kommunen kunna 
förhandla sig till lite rabatt om 
de köper åt alla elever? Annars 
behövs det cirka 2, 5 miljoner för 
att klara detta.

Nu har vi hört att skolans budget 
inte kommer räcka ens för det som 
skolinspektionen kräver att de ska 
leva upp till. 

– Inför kommande budgetarbe
kommer vi att ha med busskort 
för alla ungdomar i Sbudgeten. 
Kostnaderna beror på hur Väst
trafiks nya zonsystem slutligen ser 
ut och kostar, säger Benny Halldin, 
ordförande för (S).

En rapport från Business Region 
Göteborg visar att det under 2016 
skapades 70 fler arbetstillfällen och 
30 nya arbetsställen på Tjörn 
jämfört med 2015.

Trots att kommunerna oftast är 
största arbetsgivare inom sitt geo
grafiska område, visar rapporten att 
cirka 70 procent av alla sysselsatta 
arbetar inom den privata sektorn 
och det är även här de nya jobben 
skapas.
   Vidare visar rapporten att vi har 
45 företag i kommunen som ägnar 
sig åt export och 81 är import
företag. Totalt exporterar de till 
ett värde som är mer än dubbelt 
så högt som importen Varor och 
tjänster för 400 miljoner såldes av 
våra Tjörnföretag under 2016 till 
utlandet.

Äntligen har tystnaden brutits 
kring sexuella trakasserier, sex-
ism och kränkande behandlingar. 
Kvinnor över hela världen delar 
med sig av sina berättelser och 
omfattningen av detta samhällspro-
blem har blivit uppenbart för alla.
Många utsätts, men alla lever med 
vetskapen och riskerna och förhål
ler sig ständigt till dem.
S-kvinnor jobbar mot sexuella tra
kasserier varje dag. 
•  Nolltolerans ska gälla alla former 
av sexuella trakasserier. Det är oaccep
tabelt att flickors och kvinnors livsut
rymmen begränsas för att andra tar sig 
rätten att ta för sig av våra kroppar.
•  Våldtäktslagstiftningen ska innefatta 
samtycke och oaktsamhet. Sexuella 
relationer ska alltid bygga på frivillig
het och det måste avspegla sig i lag
stiftningen.
•  Straffen för sexualbrott skärps.
•  Alla former av exploatering och 
objektifiering av kvinnokroppen ska 
motverkas.
•   Lagstiftning mot sexistisk reklam, 
marknadsförening och objektifiering 
av kvinnor i TV och film ska införas.

TjörnKuriren

Busskort viktigt för unga 

Kommunekolog är viktig

Sociala har överskott 
i prognos men...

Fler jobb #metoo

Skvinnor inbjuder för
äldrar, elever men också 
pedagoger, andra anställ
da och intresserade till 
öppna möten där vi dis
kuterar situationen runt 
skolorna på Tjörn 

– Håll utkick i lokal
pressen under kalen
dern för föreningar, 
kolla www.saptjorn.se 
och vår Facebooksida 
Socialdemokraterna 
Tjörn. Välkommen 
hälsar Rosalie Sanyang.

Rikard Larsson, Fagerfjäll, 
har valts till ny gruppledare 
för den socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen (12 
ledamöter av totalt 41). 
Han efterträder Benny 
Halldin som avsagt sig 
uppdraget för att fokusera 
på arbetet i partiet och 
inför valet 2018.

Rikard Larsson är idag 
2:e vice ordförande i full
mäktiges presidium och 
Myndighetsnämnden, 
sitter dessutom med i kom
munstyrelsen. Till vardags 
arbetar Rikard som verk
samhetsledare för ABF 
Sydvästra Götaland.

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 så fixar vi det där.
Kolla på Facebook – 
Socialdemokraterna Tjörn 
- när vi träffas.
o  Gå in på vår hemsida
www.saptjorn.se
o  Kontakta vår ordföran
de Benny Halldin mob
070893 66 11 eller mail
roset@swipnet.se  
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Livet och den verklighet vi går till 
mötes går aldrig att förutse. När vi 
trodde att skolans problem endast 
bestod i att majoriteten vägrar att 
inse hur skadlig den underfinansiering 
som de gör är för elever och personal, 
vaknade vi upp med ett nytt problem. 

Du har säkert tagit del av problemen 
även om du inte är personligt berörd. 
Det handlar om att inomhusmiljön 
i Rönnängs skola visat sig så dålig 
att man tvingats stänga för resten av 
läsåret och de flesta eleverna nu bus
sas till Långekärrs skola som plötsligt 
dög som kommunal skola igen! 

Visst är det märkligt hur det kan 
svänga ibland. Även Bleketskolan 
visar sig ha liknande problem i vissa 
av byggnaderna. Problemen beror på 
den byggteknik man hade när sko
lorna byggdes och kan inte belasta 
någon idag, det var en teknik som var 
godkänd då det begav sig. 

Samsyn över blocken

Medan problemen åtgärdas ställs 
många frågor på sin spets. Det hand
lar för Bleketskolan om vad som ska 
göras utöver att ordna tillfälliga loka
ler för att undvika arbetsmiljöproble

men. Ska påverkade skolbyggnader 
bara renoveras eller ska de istället 
ersättas av helt nya byggnader för en 
modern skola. 

Nu måste vi agera klokt, blocköver
skridande, men framför allt snabbt 
för våra barn, ungdomar och per
sonalen. Det är viktigt att dagens 
problem och tillfälliga lokallösningar 
kan ersättas av något mycket bättre 
framöver. Något att se fram emot.

Det som samtidigt måste vara med 
i planeringen och den gemensamma 
synen, är vad vi vill med utvecklingen 
för hela sydvästra Tjörn. 

Både på norra och sydvästra
Personligen så är jag för att en skola 
upp till årskurs nio värt namnet 
måste finnas på både norra och södra 
Tjörn. Detta för att vi ska vara en 
åretruntlevande kommun. Tar man 
bort Bleketskolan påverkar det hela 
den sydvästra kommundelen negativt.

Nya möjligheter i Södra hamnen

En annan fråga som engagerar och 
gläder mig nu är att det startats upp 
ett samråd om ett förslag till detalj-
plan för hela Södra hamnenområdet 

i Skärhamn. Det är ett stort område 
och diskussionerna har pågått i 
många år. 

Detaljplaneförslaget inrymmer bl a 
bostäder, verksamhetslokaler och där 
ingår också ett stort hotell. Detta är 
tredje gången som olika entreprenörer 
tagit initiativ för en investering för 
att sätta Tjörn – som destination och 
landmärke – allt starkare på kartan.
 
Man brukar ju säga tredje gången 
gillt, jag håller både tummar och tår 
för att det blir både ett positivt mot
tagande samt att det blir en så bra 
etablering som jag hoppas. Ett större 
hotell kommer att stärka både oss 
som kommun med många nya arbets
tillfällen men framför allt kommer 
näringslivsutvecklingen att få en kraf
tig förstärkning. Vill du veta mer om 
detta så kontakta Tjörns kundcenter 
så får du alla fakta så här långt. 

Är det något du funderar på, tveka 
inte att ringa 0304601029 eller 
maila mig på bennybagarn@gmail.
com

Hoppas att din Jul och Nyårshelg blir 
fantastisk med nära och kära. 

S-kvinnor 
ordnar möten 

om skolan

Ny gruppledare 
i fullmäktige

Kom med 
du också!Tankar från

Räfsan

Benny Andersson (S)

Stora utmaningar,
kräver mer 
samverkan

över 
partigränserna...

Socialnämnden lämnar för första 
gången på många år ett positivt 
resultat september månad samt en 
positiv prognos på 4,2 miljoner för 
hela året. Anledningen är hårt arbe-
te i förvaltningen som vakanthållit 
tjänster, effektiviserat samt skjutit 
fram utvecklingsfrågor relaterat 
både till personal och verksamheten 
på framtiden.

– Förvaltningen har framför allt 
inte kunnat erbjuda kompetens
utveckling för baspersonal inom 
äldreomsorgen samt inom funk
tionshindersområdet, då det medför 
"trippla" kostnader ( utbildnings
kostnader, lönekostnader för den 
som ska gå utbildning samt vikarie
kostnader för den som ska ersät
tas), säger Robert Bull, 2:e v.ordf. 
(S) i Socialnämnden.

Socialdemokraterna tycker det är 
rimligt att förvaltningen får ta med 
sig 2017års positiva resultat för att 
under 2018 utveckla verksamheten 
samt personal i syfte att underlätta 
framtida personalförsörjning.

Det är fortfarande resursbrist

–  Socialdemokraterna anser fortfa
rande att de sociala verksamheterna 
fått för lite pengar En hel del av 
överskottet nu handlar mest om 
att saker som är budgeterade inte 
blivit gjorda. Det håller inte då vi 
måste satsa mer på arbetsmiljö och 
bemanning för att kunna rekrytera 
och klara behoven, säger Bull.

Partierna i fullmäktige var i novem-
ber inbjudna till möte med Tjörns 
Naturskyddsförening. Kommunen 
har tydligen inte följt naturskydds-
planen eftersom inga resurser har 
avsatts för ändamålet. Det fram-
kom att vi idag av det skälet inte 
tar hand om våra kulturmarker 
på ett bra sätt. De växer igen. En 
kommunekolog är vad som behövs 
för att styra upp arbetet så det blir 
hållbart.

C, M och KD och S deltog vid 
mötet och var överens om att ar
beta för ett samarbete med närlig
gande kommuner genom att kunna 
dela på förvaltningsuppdraget. 

– Jag tycker att kommunekologen 
ska samverka med MEX (kommu
nens mark och exploateringsen
het). Då kan vi i ett tidigt stadium 
bedöma förutsättningar för fram
tida exploateringar i kommunen 
respektive att värna och vårda 
den mark vi redan har. Inte minst 
kan en ekolog vara en resurs vid 

detaljplanearbeten, säger Jeanette 
Lagervall, 2:e vice ordf. i Miljö 
och samhällsbyggnadsutskottet.

Ett helt nytt LSS-boende med sex 
lägenheter invigdes i november i 
Kroksdal/Skärhamn. Ett efterläng-
tat behov.


