Nummer 2, juni 2020. Årgång 26

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

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden

Ny skolstruktur

Ett humanitärt välfärdssamhälle värnar om de mest utsatta

Vi politiker står inför uppgiften att ta beslut
om en ny skolstruktur på Tjörn som ska leda
fram till en bra skola för våra barn och elever.
Det skrev jag i förra numret av Tjörnkuriren.

Det numera välanvända citat av Gandhi att ”varje samhälle bör bedömas
efter hur de behandlar sina mest utsatta” skall enligt Socialdemokraterna på
Tjörn inte bara vara ord utan där vi tar avstamp för att skapa en gemensam
välfärd och upprätthålla en värdegrund i samhället där alla blir sedda och kan
få det stöd de behöver.

Vi har sedan dess hunnit lämna in remissvar
från varje politiskt parti till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Det ska vara en vägledning till
beslut i kommunfullmäktige.
Trots att det gått 3 år sedan samtal kring ny
skolstruktur startade och alla har i olika
konstellationer fått vara med och diskutera
och bidra till ett förslag, finns det … läs mer

Många av dessa individer har av olika skäl inte kraften eller möjligheten att
kämpa för sina egna rättigheter utan det är politikens jobb att förebygga
social utsatthet och ha riktade insatser mot de mest behövande. Solidariteten
skall hållas levande och speglas i handling.
Barnrättsorganisationen Maskrosbarn tar i en av sina rapporter bland annat
upp att samhället idag gärna löser problem med snabba och kortsiktiga
lösningar, men att det är mer kostnadseffektivt att stötta barn … läs mer

Socialdemokraterna, Björn
på Tjörn och Tjörnpartiet
har lagt ett gemensamt
budgetförslag för Tjörns
kommun 2021 … läs mer

Presentation av
medlemmar med
nya uppdrag
Det handlar om:
Benny Andersson
Anette Johannessen
Emma Lennholm
Göran Hermansson
… läs mer

Benny Halldin ordförande för Socialdemokraterna
…
läs mer
på Tjörn
En offensiv plan för kommuns
investeringar!
Coronakrisen riskerar att följas av en djup
ekonomisk kris i hela världen. Arbetslösheten
som redan nu ökar kan bli rekordhög och i
sämsta fall bita sig kvar för lång tid.
Hur snabbt vi som land kan återhämta oss
beror mycket på hur vi agerar såväl privat som
i kommuner, regioner och land.
Vår finansminister Magdalena Andersson har
pekat ut tre viktiga områden … läs mer

Nytt

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i Socialnämnden

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen
Den 12 maj 2020 presenterade regeringen ett äldreomsorgslyft som banar
väg för fler fasta anställningar … läs mer
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Kom med
du också!
Rikard Larsson (S) gruppledare för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och
Utbildningsnämnden

Ödesbudgeten 2021

Långsiktiga vinster av en resursstark skola

Socialdemokraterna på Tjörn har en
budget inför budgetdebatten på
Kommunfullmäktigemötet den 11 juni.
Vi har budgeten tillsammans med
Björn på Tjörn och Tjörnpartiet.
Var står då skillnaderna mellan de olika
budgetförslagen? Det kan var och en
läsa i respektive budgetförslag. Det
finns fyra stycken … läs mer

Sedan 1980-talet har psykiska och
somatiska besvär ökat bland skolbarn i
Sverige, och bland annat studier gjorda av
WHO visar att tonårsflickor i Sverige har
den sämsta psykiska hälsan jämfört med
Europa i övrigt. I en rapport från
Skolinspektionen 2015 framgår tydligt
sambandet mellan god hälsa och
förutsättningar för lärande … läs mer

Tankar från
…

Kajaken

läs mer

- I DET HÄR NUMRET AV
Tjörnkuriren berättar vi om vårt
budgetförslag för 2021.
Beslut om kommunens budget
ska tas på kommunfullmäktigemötet den 11 juni.
Den 11 juni ska vi…
också
behandla
läs mer
årsredovisningen för 2019.
Mycket bra verksamhet har
genomförts under året och det
vill vi verkligen tacka all personal
för!
Men när det gäller den politiska
ledningen och styrningen av
kommunen finns det mycket i
övrigt att önska.
Visst gick ekonomin ihop 2019
men det beror som vanligt på att
många av de planerade
investeringarna inte blev av!

Rosalie Sanyang (S)
Oppositionsledare

Skulle vår budget få
majoritet kan
förhandlingar omgående
inledas både med Kyrkan
och Kvinnojouren om
bildande av IOPsamarbete.

Under 2019 har de förhalat och
lagt den ena frågan efter den
andra på is:
Ny skolstruktur: utredningen
pausades under valrörelsen men
majoriteten klarade ändå inte att
bli överens om annat än att sänka
budgeten till skolverksamheten.
Under tiden får skolan betala för
dyra paviljonger.
Vi Socialdemokrater ligger på för
att inriktningsbeslutet för
Framtidens skola på Tjörn ska tas
och planering, renoveringar

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

och tillbyggnationer av såväl
skollokaler som lokaler för kultur
och fritid ska komma igång.
Äldreboende på Nordöstra
Tjörn har diskuterats under
många år. Det finns inget
äldreboende nordöst om
Kållekärr. Det har lagts på is.
Man hoppas tydligen att någon
annan ska vilja bygga och hyra ut,
som om inte det skulle bli dyrare
för kommunen i längden!

LIVBOJEN, där kyrkan också
erbjudit sig stå för stora delar av
kostnaderna. Men kommunen
vågade/ville inte. De la hellre ner
verksamheten.
Stödet till kvinnojouren har i
många år legat på en chockerande
låg och oförändrad nivå, trots det
ökande behovet av stöd till utsatta
kvinnor och barn.

och Fackförbundet Kommunal,
har ännu inte genomförts på
Socialnämndens område. Under
2020 har arbetet äntligen påbörjats och vi Socialdemokrater
pushar på för att det ska
genomföras och för att
nödvändiga medel ska tillskjutas
redan i år. Och vi har med
pengarna i vårt budget-förslag för
2021.
IOP , Idéburet offentligt
partnerskap är ett samarbete
som alternativ till upphandling
eller projektbidrag har prövats
framgångsrikt i många
kommuner. Tjörns kommun har
ännu inget sådant och har
avfärdat kyrkans initiativ om ett
sådant avtal för verksamhet typ

Kommunens bostadsbolag
hade i många år planerat att bygga
hyreslägenheter och bostadsrätter
på Dunkavlemyren i Skärhamn.
Men kommunen ändrade sig och
tog uppdraget ifrån det egna
bolaget för att kanske låta någon
annan bygga kulturhus eller dyra
ägarlägenheter
där
istället.
Ingenting har hänt och vi har en
jätte brist på hyreslägenheter
I den Socialdemokratiska budgetförslaget avsätter vi 50 miljoner
årligen för att bygga nya hyreslägenheter. Dunkavlemyren borde
genast gå tillbaka som ett
planeringsområde för vårt
kommunala bostadsbolag.

Skulle vår budget få majoritet
kan förhandlingar omgående
Vi säger: byggstart nu!
inledas både med Kyrkan och
Kvinnojouren om bildande av
Heltidsresan Avtalet mellan
Sveriges Kommuner och regioner IOP-samarbete.

Rosalie Sanyang (S) oppositionsledare.
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