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Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och
Utbildningsnämnden
Jag är gruppledare för Socialdemokraterna, Björn
på Tjörn och Tjörnpartiet i Barn och
utbildningsnämnden.
I vår grupp vill vi lyfta fram, vad vi kan
åstadkomma för barn och pedagoger med vår
budget som ger 25 miljoner mer i detaljbudget,
än SD:s och minoritets-majoritetens budget.
Det som gör att jag vill att ledamöterna i
Kommunfullmäktige ska bifalla vår budget är
möjligheten att sluta klyftorna i klassrummen
läs mer ...

Vi kan konstatera att de ”grönblås” budgetförslag inför 2020 inte ger varken Barnoch utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en
oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill
hålla sig inom budgetramar.
Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. De senaste prognoserna visar ett
underskott för innevarande år 2019.
Samtidigt visar VA-verksamheten ett kraftigt underskott på mer än 5 miljoner
kronor för 2019. Detta kan på grund av tidigare års underskott inte hanteras av
VA-kollektivet vilket gör att skattekollektivet får betala för detta underskott.
I det ”grönblås” finns inga åtgärder för att hantera vare sig 2019:års underskott
eller åtgärder för att komma i balans inom VA-verksamheten. Sammantaget
innebär detta att det ”grönblå” budgetförslaget är kraftigt underfinansierat och
ytterligare besparingar är att vänta inom den kommunala verksamheten.
I Socialdemokraternas budgetförslag prioriteras Barn- och utbildning och Socialas
verksamhet före andra kommunala åtagande. Detta gör att vi kan med en
oförändrad skatt säkerställa satsningar inom dessa kommunala kärnverksamheter
För Barn- och utbildning vill vi Socialdemokrater satsa mer än 25 milj. kr. än de
”grönblå”. Detta skulle göra det möjligt att slopa de åldersintegrerade klasserna
och ge stöd åt våra mest utsatta elever.

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i
Socialnämnden
Som ledamot i Socialnämnden på Tjörn får man
ofta höra av ordföranden att vi är unika, för vi
sitter i den trevliga nämnden!
Vi sitter i den nämnd där vi oftast är
överens! Men är det så trevligt?
Den sista veckans händelser visar på att det
kanske inte är så enkelt! Eller det kanske är just
enkelt? Låt oss reda ut vad vi menar;
I Socialnämnden är vi ofta överens när vi skall ta
beslut i lagstadgade frågor. Vi har
socialtjänstlagen att följa och då är det mycket
enkelt att ta beslut. Men i frågor som inte är
lagstadgade läs mer ...

För Sociala vill vi Socialdemokrater satsa mer än 8 milj. kr. än de ”grönblå”. Detta
skulle göra det möjligt att bevara verksamheten i ”Livbojen” och ge våra äldre en
värdigare omsorg.
En fråga där man tydligt kan se de ideologiska skillnaderna i Tjörnpolitiken är
förutom de ovannämnda områdena också satsningen på ”Heltidsresan”.
Satsningen grundar sig på ett avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) vilket innebär att alla tjänster ska utgå från att vara heltid. Vi
Socialdemokrater vill leva upp till avtalet och satsar därför 4 miljoner nästa år och
9 miljoner åren därefter. De ”grönblå” vill i sitt budgetförslag satsa 1 miljon för att
om två år öka summan till 2 milj. kr.
Förutom att leva upp till avtalet ger pengarna utrymme för mer tid till vår personal
i verksamheter som skola och äldrevård.
Att leva upp till ingångna avtal och att satsa på vår personal så de kan skapa en
god skola för våra barn och en trygg tillvaro för våra äldre är det sätt som vi
Socialdemokrater vill utveckla Tjörn.
Ledorden för vår budget har varit ”Hela Tjörn ska leva året runt”. Med vår
budget gör vi denna Vision möjlig inte bara för några få utan för alla
Tjörnbor.
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Maud Hultberg (S) ledamot i Kommunfullmäktige och andre vice ordförande i Barn och
Utbildningsnämnden
Heltidsresan! Missa inte att följa med!
Rekryteringsutmaning = fler heltidstjänster
färre rekryteringar. 300 000 nya
medarbetare behövs till 2023 i hela landet.
Många går i pension, folkmängden växer,
därmed också fler barn och äldre.
För att personal inom skola och omsorg
ska kunna hoppa på tåget, det som kallas
heltidsresan, krävs ett tydligt politiskt
beslut läs mer ...

Tankar från

Räfsan

Benny Andersson (S)
Oppositionsledare

”undrar när förnuftet
ska komma tillbaka
till vår kommun”

Rosalie Sanyang (S) ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
Den politiska demokratin är verkligen satt
på undantag i Tjörns kommun.
Vi i den politiska oppositionen:
Socialdemokraterna, Björn på Tjörnmoderaterna och Tjörnpartiet fick tillsammans
40 % av rösterna i senaste kommunalvalet. Vi
har därför 17 av kommunfullmäktiges 41
ledamöter. I presidierna i de 4 nämnderna har
vi fått utse andre vice ordförande posten, helt
enligt reglerna. Men i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen läs mer ...

Juni månad innebär varje år lite
extra spänning i mitt liv.
Dels är det skolavslutning för
mig som lärare och med den
alla bestyr som ska vara klart,
betygssättning mm.
Juni har även ett annat viktigt
återkommande arbete,
kommunens budget för
nästkommande år ska antas.
Eller, så ska det vara.
Förra året valde den styrande
majoriteten att flytta hela
budgetbeslutet till efter valet
för man ville inte ”visa
korten”. När budgetbeslutet
kom den 13 december 2018 för
innevarande år gick det
chockvåg genom Barn och
Utbildningsnämnden.
Man skulle spara 31 miljoner!
Det var inget man var så tydlig
med före valet…
I år har man ytterligare tuffa
nedskärningar på gång.
Det märks tydligt att man inom
de styrande partierna så är man
inte helt överens, det finns
tydliga tecken på enskilda
ledamöter som tvekar om det
verkligen kan vara rätt att ta
bort så mycket resurser från
skolan, främst för de med
behov av särskilt stöd.

Vi vet att får inte de barnen rätt
stöd så blir det snart stora
problem även för de andra i
klassen. Jag och alla de med mig
som oroas av de hårda
nedskärningarna kan nu bara
hoppas på att tre eller fyra
ledamöter från något av
partierna MP, V, C, M, KD
hoppar av Liberalernas förslag
från skolan, det är L som är
ordförande i nämnden.
Känner du någon som sitter
med i kommunfullmäktige från
de ”nedskärande partierna”,
prata med dom, ställ frågor om
hur de tänker och framförallt
varför de föreslår så lite resurser
till barnen.
Det som verkligen stör mig i
hela den här debatten är att
man så hårt håller i frågan att
skolan måste minska sina
personalkostnader men man
behöver inte spara på lokaler
och alla andra saker som hör till
Barn och Utbildningsnämnden.
Av barn och Utbildningsnämndens föreslagna budget
för 2020 på 411 miljoner så står
145 miljoner som alltså inte ska
skäras i, bara personal…

Ett budgetmöte i kommunfullmäktige kan bli långt, årets
har slagit alla rekord hittills.
Vi började mötet den 13 juni kl.
15.00, ajournerade mötet kl.
23.00 då vi inte var klara.
Fortsatte det avbrutna mötet
den 18 juni kl. 18.30 för att åter
ajournera mötet kl. 22.00. mötet
ska återupptas i 29 augusti, jo du
läste rätt, 29 augusti!
Det märkliga med detta möte så
här långt är att de styrande
partierna tillsammans med
Sverigedemokraterna inte pratar
så mycket sina egna förslag utan
att de bara vill diskutera vårt
förslag som vi gjort tillsammans
med Tjörnpartiet och Björn på
Tjörn. Sverigedemokraterna
som är så kallad oppositionsföreträdare och har gjort en
nästan identisk budgetram som
de styrande med lika lite pengar
till skolan och lika mycket
pengar till kulturen, krävde oss
sjutton ledamöter i den verkliga
oppositionen på svar om varför
vi sparar på kultur till förmån
för skolan. Som sagt, man tar sig
för pannan och undrar när
förnuftet ska komma tillbaka till
vår kommun.
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