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Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden 

I 2020 års budget är pengar avsatta för Heltidsresan både i den blågröna 

och den röda budgeten med 4 respektive 9 miljoner.  

Nu valde Kommunfullmäktige den grönblå budgeten med 5 miljoner 

mindre varje år fram till 2022.  

Här är förskolan och grundskolan likaså äldreomsorgen inräknad.  

Att vi i den röda budgeten avsatt 9 miljoner visar att vi ser vikten av att ha 

denna inriktning för framtiden. 

Heltidsresan är en överenskommelse mellan SKL och de fackliga 

organisationerna.  

För att klara framtidens utmaning med fler arbetade timmar och därmed 

fler skatteintäkter likaså kunna ta oss an rekryteringsutmaningen för 

framtiden, måste vi kunna erbjuda anställningar som gör att anställda inom 

omsorgen kan bli självförsörjande och kunna få en värdig sjukpenning och 

pension. 

Det är också en jämställdhetsfråga och för att lyckas måste man prioritera 

frågan högt.  

Antalet heltidsanställda har ökat med åren men det är likväl många som 

inte är heltidsarbetande. 

S-kvinnor liksom Socialdemokraterna på Tjörn, ser detta som en 

rättvisefråga, då det är främst LO kollektivets anställda och då framförallt 

kvinnor som är ofrivilligt deltidsanställda.  

Här kommer vi att behöva se över arbetsmiljö, kompetensutveckling och 

rehabilitering på Tjörn. 

Heltid som norm och avskaffandet av delade turer blir en vinst då det blir 

färre visstidsanställningar och färre rekryteringar i framtiden. Men det 

krävs engagemang från arbetsgivare, fackliga organisationer och politiker. 

Vid en sådan förändring krävs också ett arbetsmiljöarbete som genomsyrar 

alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

 

 

 

Benny Andersson (S) oppositionsledare i Tjörns kommun 

Benny Andersson har beslutat att lämna sina 

uppdrag i Tjörns kommunstyrelse och 

kommunstyrelsens arbetsutskott vid 

kommunfullmäktiges möte i december. 

Orsaken är att han inte längre kan 

kombinera sitt lärarjobb med politiska 

uppdrag i kommunledningen. 

– Jag kan inte fortsätta på grund av att jag 

inte kan ta ledigt dagtid för möten längre.  

De barn som jag arbetar med har stort 

behov av kontinuitet…  

läs mer ... 

 

Benny Halldin (S) ordförande för Socialdemokraterna på 

Tjörn 

Framtidens skola? 

När bara några veckor har gått sedan 

Kommunfullmäktige klubbade den blå, grön, 

svarta budgeten på Tjörn är det lätt att se 

dystert på framtiden för Tjörns skolor.  

Men budgeten kan återställas men vad som 

riskerar att permanentas är om vi bygger fast 

oss i en dålig skolstruktur med dåliga skolor för 

framtiden. 

läs mer ... 

https://www.saptjorn.se/personligt-brev-fran-benny-andersson/
https://www.saptjorn.se/framtidens-skola/
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Kom med 
du också! 

Vill du bli medlem kan du göra 
på olika sätt. 
Kom till ett möte eller till 
Humlan en måndag kväll så 
fixar vi det där. 
Du kan se på vår hemsida 
www.saptjorn.se under 
kommande händelser när vi 
träffas, du kan också anmäla dig 
direkt via denna länk >>>  
Tjörn Kuriren 
Utges av Socialdemokraterna på 
Tjörn (Tjörns arbetarekommun) 
Ansvarig utgivare: 

Benny Halldin 
Kontakt: 
saptjorn@gmail.com 

 

 
Rikard Larsson (S) gruppledare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige  

Det senaste årets politiska turbulens på Tjörn, 

har nu nåt ett nytt skede. Detta genom att 

majoriteten med stöd av SD kommit överens 

om en gemensam budget.  

Jag säger gemensam då det enda som skilde 

deras budgetar åt var att SD ville ha ett 

tilläggsyrkande kring fritidskort på buss för 

unga. Den majoritet som leds av Martin 

Johansen intervenerade efter valet när 

oppositionen skulle välja sina poster och 

röstade aktivt så att SD fick 

oppositionsrådsposten. läs mer ... 

 

 

 

 

Presentation av tre medlemmar med 

nya uppdrag 

Vi presenterar här tre av våra nya eller 

relativt nya medlemmar. 

I sina presentationer beskriver de lite om 

sig själva och de uppdrag de har blivit 

invalda på. 

Det handlar om: Stefan Wirtberg, Emma 

Lennholm och Ludwig Andréasson. 

läs mer ... 

 

 

Ett år har gått efter valet.  

Det är tyvärr med mycket stor 

besvikelse som jag ser på hur det 

politiska klimatet har nått den 

yttersta bottennivå som jag 

upplevt under mina år i 

politiken.  

När en maktfullkomlig 

konstellation av MP, V, C, M, 

KD, L klamrar sig fast med hjälp 

av överenskommelser med SD ja 

då är den botten nådd som jag 

inte trodde var möjlig i vårt 

samhälle. SD är alltså utsedda av 

sina kamrater att vara 

”opposition”. Att vara de som 

ska granska majoritetens politik 

och komma med andra förslag, 

ja att vara oppositionens tales 

parti. Dessa ovan nämnda 

partier kom fram till att skolan 

behöver endast 411 miljoner för 

att föra en bra och värdig 
skolverksamhet. När vi försökt 

att analysera och prioritera de 

tillgångar vi har att fördela till 

kommunal verksamhet så har vi 

landat i att skolan minst behöver 

25 miljoner mer för att garantera 

en trygg och säker skola. En 

skola som sätter barnen i 

finrummet. När majoriteten själv 

bestämmer vem som ska 

företräda oppositionen så blir 

det ett jävsförhållande där inte 

 

 

Tankar från 

Räfsan 

 
Benny Andersson (S) 

Oppositionsledare 

 

 

” Det skulle naturligtvis 

vara det optimala, att 

jag har fel.  

Jag hoppas det från 

djupet av mitt hjärta att 

det måste vara så...” 

 

sakpolitiken spelar någon roll.  

Vi har debatterat kommunens 

budget under fyra kommun-

fullmäktigemöten utan att 

komma närmare varandra.  

Jag har personligen fört samtal 

och försökt få KD, M samt MP 

att prioritera barnen. Det har inte 

gått, de säger att 411 miljoner 

räcker till skolan.  

Även V har kontaktats utan 

framgång. En Centerpartist 

påstod att han ville prioritera mer 

till skolan, 10 miljoner, men när 

det kom till omröstning om 

budget, då röstade denne helt 

oreserverat på den mindre 

budgeten. Tomma ord!  

Jag nås nu nästan varje dag av 

rapporter från personal och 

föräldrar om avvikande händelser 

där elever blir utan lärare pga. av 

att det inte finns personal. Det 

finns inte personal tillräckligt i 

rastverksamheten, även här nås 

jag av det hårdare klimatet som 

blivit på skolgårdarna, föräldrar 

som får meddelande om att de 

får hålla sina barn hemma från 

förskolan då det inte finns 

personal. 

Att barn nu tvingas in i allt för 

stora grupper, man till och med 

slår ihop olika åldrar för att få 

stora grupper, allt av det enda 

skälet att man ska spara pengar. 

 

Ja, listan över oro kan skrivas hur 
lång som helst.  
Jag är så besviken på att makt kan 
få styra så i ett utåt sett 
demokratiskt samhälle. Där 
konsekvenserna av makten går ut 
över vår framtid.  
Jag måste tyvärr ärligt säga att jag 
vet faktiskt inte hur vi ska komma 
vidare ur denna situation.  
När goda avsikter till samarbete 
över blocken inte tas på allvar, jag 
sätter mitt hopp till bland annat 
dig, att du som läser det här 
kontaktar representanter bland de 
borgerliga partierna samt MP och 
V för att påverka. Går det i andra 
länder borde det gå här också.  
Det kan ju i och för sig vara på ett 
annat sätt, jag kanske har fel, det 
kanske inte är så i skolan som jag 
tror att det är. Det kanske är så att 
skolan är välmående, att alla barn 
oavsett behov får det som de 
behöver i Tjörns skolor.  
Det skulle naturligtvis vara det 
optimala, att jag har fel.  
Jag hoppas det från djupet av mitt 
hjärta att det måste vara så... 
 
Du får på annan plats i tidningen 
även ta del av ett personligt brev 
från mig.  
 
Benny Andersson 
Socialdemokrat. 

 

http://www.saptjorn.se/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
mailto:saptjorn@gmail.com
https://www.saptjorn.se/tankar-fran-gruppledaren/
https://www.saptjorn.se/framtidens-skola/
https://www.saptjorn.se/presentation-av-tre-medlemmar-med-nya-uppdrag/

