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Även kyrkan behöver Socialdemokratiska värderingar 

Tror Du på att ett samhälle bör styras av värderingar som frihet, jämlikhet, 

solidaritet och hållbarhet så behöver naturligtvis även dessa genomsyra en 

så stor folkrörelse som Svenska Kyrkan. En stark Socialdemokratisk 

närvaro i kyrkan blir en garant för detta. Därför ställer Socialdemokratin 

upp som en politisk kraft i kyrkan och kandiderar till … läs mer 

  

Tjörn ska ha landets bästa äldreomsorg 

Äldreomsorgen i Sverige har under hundra år 

utvecklats från fattigvård och undantags-

stugor till en lagstyrd verksamhet som bygger  

på en nationell värdegrund. 1981 kom 

Socialtjänstlagen och vi skapade en 

socialtjänst som skulle ge … läs mer 

 

   

Kulturen och skolan – under ett tak – i 

samverkan med varandra 

Socialdemokraterna har de senaste åren fått 

utstå en ovärdig smutskastningskampanj från 

de styrande med Liberalerna i spetsen. 

Lögner och medvetna misstolkningar har 

gjorts och det är därav på tiden att göra ett 

längre inlägg om hur vi socialdemokrater vill 

att kulturen och fritiden utvecklas … läs mer 

 

 
Några ord från en regionpolitiker! 

Pandemin är nu inne på sitt andra år och vi har alla blivit påverkade i olika 

grad och många har fått förändra sina liv avsevärt. Nu är vaccinationerna 

igång och vi kan se ljuset i tunneln. Men vi kan inte slappna av då vi ser en 

stor smittspridning och att det också sker bland yngre … läs mer 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har jobbat hårt och behöver verkligen 

återhämtning. 

 

  

Politik är att vilja 

Olof Palme skrev 1968 en bok med titeln 

”Politik är att vilja”. Detta är minst lika sant 

idag som det var då. Vi måste fundera över vad 

vi vill med politiken såväl i Sverige som här 

lokalt på Tjörn. Jag har tidigare här i 

Tjörnkuriren argumenterat för … läs mer 

  

Året som gått, vad har hänt inom Socialnämndens område! 

Året 2020 startade med stor tillförsikt! Nu skulle man äntligen införa 

Heltidsresan i vår kommun! Januari 2021 och det skaver rejält mellan 

arbetsgivare och fack. Vi Socialdemokrater gör allt för att möta de hinder 

som finns för att genomföra Heltidsresan. Mars 2021 vi står … läs mer 

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i Socialnämnden och 

ersättare i kommunfullmäktige 

     

    
Vikten av att bygga upp en stark skola  
 

Få har nog undgått de långdragna diskussionerna och debatterna kring 

skolutredningar, skolstruktur och de nedskärningar inom skolan som skett  

de senaste åren. Hur kommunens skola skall utformas är en … läs mer 

Jan-Evert Halldin (S) val ledare hos Socialdemokraterna Tjörn för 

Kyrkovalet 2021 

 

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande 

i Barn och Utbildningsnämnden samt 

Kommunfullmäktigeledamot 

 

Ludwig Andréasson (S) ersättare i 

Kultur och Fritidsnämnden 

Janette Olsson (S) regionråd i opposition 

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden 

och ordförande för S-kvinnor Tjörn 

Ordförande för Socialdemokraterna 

Tjörn och Kommunfullmäktigeledamot 

https://www.saptjorn.se/aven-kyrkan-behover-socialdemokratiska-varderingar/
https://www.saptjorn.se/tjorn-ska-ha-landets-basta-aldreomsorg/
https://www.saptjorn.se/kulturen-och-skolan-under-ett-tak-i-samverkan-med-varandra/
https://www.saptjorn.se/nagra-ord-fran-en-regionpolitiker/
https://www.saptjorn.se/politik-ar-att-vilja/
https://www.saptjorn.se/aret-som-gatt-vad-har-hant-inom-socialnamndens-omrade/
https://www.saptjorn.se/vikten-av-att-bygga-upp-en-stark-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 

 

 

Översiktsplan på Tjörn, en plan för 
framtiden 

”Översiktsplanen ska spegla den 
politiska majoritetens uppfattning och 
beslutas av kommunfullmäktige.  
Översiktsplanen är inte bindande men 
ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.” Källa: Boverket 

Arbetet i Tjörns kommun om en ny ÖP 
har pågått under senaste året, men har 
under höst och vår tappat lite i styrfart då 

majoriteten har velat om … läs mer 
 
 
 
 
 
 

 

Ska vi lyckas med förändringar måste vi 

lyssna på personalen! 

Stadsminister Stefan Löven skriver i 

debattartikel att hans målsättning är att 

Sverige ska bygga värdens bästa 

äldreomsorg. 

Vi socialdemokrater på Tjörn tar tag i 

stafettpinnen och börjar arbetet med att 

titta på hur vi på Tjörn kan ligga i topp 

på rankningen när det gäller äldre-

omsorgen i Sverige. 

Du ska känna dig trygg med att den dag 

du eller en anhörig behöver … läs mer 

Vi Socialdemokrater ser 
politiska partier som verktyg för 
vårt samhällsbygge. 
Det samhälle vi vill vara med 
och bygga är präglat av 
demokratiska värderingar där 
alla är inkluderade, lika mycket 
värda och har samma 
rättigheter. Vi vill ha ordning 
och reda, effektiv användning 
av gemensamma resurser. 
Öppenhet och tydlig ansvars-
fördelning, så politikerna står 
till svars inför väljarna för vad 
man gör. Och en hållbar 
utveckling såväl ekologiskt som 
ekonomiskt och socialt. 
 

Vi socialdemokraternas enas 
också runt vår grundläggande 
människosyn: Att människan är 
aktiv och skapande, kan och vill 
lära och ta ansvar inte bara för 
sig själv utan också för varandra 
och för vår gemensamma 
framtid. Vi människor drivs 
både av att tillfredsställa våra 
grundläggande behov och att 
vara till nytta och glädje för 
varandra. Vi har inte bara 
privatekonomiska drivkrafter.  
 

Vi vill och kan samarbeta lika 
mycket som tävla och 

konkurrera. Vi vet att ett starkt 
kollektiv kräver starka 
individer. Och att Frihet kräver  

 
 

 

Tankar från 

Kajaken 

 
Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare 
 

 

- SAMARBETA – 

öppenhet, ordning 

och reda samt 

effektiv och hållbar 

användning av de 

gemensamma 

resurserna. 

 

 

- Jag fick många fina 

paddel-stunder runt 

Tjörn, i trygg 

jämlikhet, för att den enes frihet 

inte ska fås på andras bekostnad. 

Vi har regelbundet studiecirklar  

av olika slag inom Social-
demokraterna på Tjörn, för att 
komma fram till gemen-samma 
lösningar. Ju fler medlemmar 
som är med, ju bättre blir 
besluten. 
Det är ett faktum att inget parti 
på Tjörn är stort nog att ta 
ansvar själv för att styra politiken 
helt i egen riktning. Därför krävs 
det att partier som förstår 
varandra hittar former för att 
samarbeta. Man behöver inte 
tänka likadant men man måste 
förstå varandras drivkrafter, 
intressen och prioriteringar. Och 
man måste ha en ambition att 
vara ärliga mot varandra och 
söka gemensamma lösningar på 
gemensamt identifierade 
problem. Och jag har erfarit att 
den som känner sig själv är 
mindre rädd för att samarbeta, 
för då vet man vad som är viktigt 
och varför samt vad man kan 
kompromissa om och är mindre 
rädd för att bli uppäten eller 
undanträngd. 
Den ene efter den andra har 
lämnat majoritetssamarbetet på 
Tjörn under senaste tiden. 
Orsakerna är troligen olika för 
var och en.  
 

Men de har uppenbarligen haft 
svårt att komma till gemen-
samma beslut och få saker 
gjorda. Men att inte fatta beslut 
är också ett ställningstagande, 
och innebär ofta oerhört slöseri 
med resurser. Ska Tjörnbornas 
intressen kunna tas tillvara på ett 
bättre sätt framöver hoppas jag 
att nya och bättre samarbeten ska 
växa fram ur dagens situation. 
Socialdemokrater är visserligen 
det största enskilda partiet på 
Tjörn, men också vi måste 
samarbeta för att nå resultat 
precis som alla andra partier.  
Vi står inför beslut om 
Framtidens bästa skola på Tjörn, 
en ny framåtsyftande äldre- 
strategi, en ny Fysisk  
Översiktsplan en ny lokal-
försörjningsstruktur och en ny 
Bolagsstruktur mm Låt oss 
anstränga oss för att få till 
långsiktigt hållbara beslut som 
skapar goda förutsättningar för 
god hushållning med våra och 
naturens resurser och ta hänsyn 
till alla gruppers intressen i goda 
kompromisser, byggda på 
saklighet och vetenskapliga 
fakta. Så att hela Tjörn ska leva 
året runt! 

Vi är beredda att verkligen 
försöka! 

Rosalie Sanyang (S) 

 

 

 

Göran Hermansson (S) 

Fackligt-Politiskt ansvarig för 

Socialdemokraterna Tjörn  

 

Rikard Larsson (S) 

Kommunfullmäktigeledamot och 

gruppledare för Socialdemokraterna 

i kommunfullmäktige 
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