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Nummer 4, december 2021. Årgång 27 

   

Agenda 2030 vad innebär det för Tjörns kommun 

Vad innebär egentligen Agenda 2030 för Tjörns kommun? Den frågan kan 

besvaras med såväl enkla som mer komplexa svar. I slutet av dikten ”Råd 

till ett nyfött barn” av Tage Danielsson, skriver han ”Freden måste komma först. 

Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.”. Det är en sanning som är lika 

självklar i dag som då – men hur hänger den ihop med Agenda … läs mer 

  

Skolpartiet på Tjörn! 

Socialdemokrater är tämligen ohotade i fråga 

om stringens och genomtänkta förslag till 

beslut i skolfrågan på Tjörn. Våra politiska 

motståndare visar precis på motsatsen i sitt 

agerande. Än en gång framstår Tjörn som 

obeslutsamhetens ö där de styrande till synes 

utan minsta bekymmer åter igen  … läs mer 

 

   

SAMTALSKLIMATET I POLITIK OCH 

SAMHÄLLE  

Vart tog den humana samtalstonen vägen, och 

var kom all denna elaka och lögnaktiga 

smutskastning från? 

Vad tror du händer när man stoppar en 

medmänniskas entusiasm för en ide? Som tur 

är har vi ett annat val att göra och det är att 

”blåsa” liv i och uppmuntra till  … läs mer 

 
Över 100 000 personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till 

sjukvården i Västra Götalandsregionen.  

Snart är 2021 slut och vi kan lägga ytterligare ett år till handlingarna. Ett år 

som varit oerhört tufft för vården och regionen i övrigt. För människor som 

drabbats av pandemin eller som är i behov av vård nu. Över 100 000 

personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till sjukvården … läs mer 

  

Ett gott nytt år! 

2021 ser ut att i alla avseende bli ett rekordår 

för Tjörn och Sverige. Den ekonomiska 

återhämtningen efter pandemin har gått 

fortare än vi vågat hoppas på. BNP växer och 

underskottet i statens affärer har vänts till ett 

rejält överskott. För Tjörns … läs mer 

  

Tjörn behöver en nystart! 

En nystart med en ledning som verkar för alla Tjörnbors framtid, var du än 

bor i kommunen. En ledning som prioriterar skola, vård och omsorg samt 

sist men inte minst klimatet. En ledning som vågar ta beslut även om de 

kan vara besvärligt. Jag vet att med ett Socialdemokratiskt styre på Tjörn 

kan vi se framtiden an med tillförsikt. Vi har i dagarna fått vår … läs mer 

Göran R Hermansson ordförande för Socialdemokraterna Tjörn 

Ludwig Andreasson (S) ledamot i Kultur och Fritidsnämnden 

 

Peter Bäcklund (S) ledamot i Barn och 

Utbildningsnämnden 

 

Siv Ogeman ledamot i styrelsen för 

Socialdemokraterna på Tjörn 

Janette Olsson (S) regionråd i opposition 

Benny Halldin (S) 

Kommunfullmäktigeledamot 

Socialdemokraterna Tjörn önskar 
er alla en riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt År 

https://www.saptjorn.se/agenda-2030-vad-innebar-det-for-tjorns-kommun/
https://www.saptjorn.se/skolpartiet-pa-tjorn/
https://www.saptjorn.se/samtalsklimatet-i-politik-och-samhalle/
https://www.saptjorn.se/over-100-000-personer-mer-an-5-av-invanarna-star-i-ko-till-sjukvarden-i-vastra-gotalandsregionen/
https://www.saptjorn.se/ett-gott-nytt-ar/
https://www.saptjorn.se/tjorn-behover-en-nystart/
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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 

 

   

Att skapa välfärd och livskvalitet för 
alla! 

I vårt Socialdemokratiska och (KD) 
förslag till budget (som inte fick rätt stöd 
i kommunfullmäktige) har vi under flera 
år påtalat vikten av välfärdens 
kärnuppgifter, en av dessa är att skapa 
äldreomsorg! ”En mänsklig rättighet är 
att ha någonstans att bo, det innebär 
behov av olika sorters boende beroende 
på varje individs förutsättningar”. Med 
detta som utgångspunkt har vi som 
förtroendevalda för (S) i Socialnämnden 

arbetat för ett nytt  … läs mer 
 
 
 
 
 
 

 

Det är dags att åter sätta våra barn i 

finrummet! 

När en kommun prioriterar ner barnen, 

ja då är man illa ute. Då har man inte 

förstått betydelsen av att visa varje barn 

att de är värda något, att visa att du är 

viktig, du behövs.  

Min egen tid i skolan var tuff, jag hade 

svårt att anpassa mig till de krav som 

ställdes. Jag växte upp med mina 

morföräldrar som gjorde så gott de 

kunde. Den bild de hade av hur skolan 

var stämde inte riktigt med … läs mer 

Ett jämlikt samhälle skapar 

frihet för fler, mindre 

konflikter och mindre våld. 

(detta är väl dokumenterad 

evidensbaserad forskning) och 

social-demokraternas 

ledstjärna. 

Men de senaste decennierna 

har jämlikheten minskat i takt 

med att högerkrafterna blivit 

starkare och starkare.   

Rent faktiskt har de 

ekonomiska förutsättningarna 

för ett gott liv blivit mer och 

mer olika för olika grupper av 

människor. De som har finans-

inkomster är vinnare och de 

som har löneinkomster är ofta 

förlorare, även om den högst 

betalda gruppen fått allt större 

andel av lönekakan.  Men 

störst förlorare är de som 

måste leva på försäkrings-

inkomster/bidrag, för dessa 

system har inte fått följa med i 

uppräkningar. Det har varit en 

medveten strategi från 

högersidan, som ju haft störst 

inflytande i såväl riksdagen 

som i massmedia. Jag vill bara 

påminna om alla 

jobbskatteavdrag, och andra 

stödformer, som gynnat de 

bäst betalda mest.   

 

 
 

 

Tankar från 

Kajaken 

 
Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare 
 

 

 

Jämlikhet är 

nödvändigt om Frihet 

inte ska vara en 

tillgång endast för en 

priviligierad grupp 

Dessutom privatiseras och 

raseras Välfärdssektorn, vilket 

starkt förskjuter friheten från de 

med störst behov till dem med 

störst plånbok, 

När vi socialdemokrater föreslår 

reformer som ska gynna dem 

som behöver det mest, anklagas 

vi från höger för att vara 

bakåtsträvande bidragspartier, 

men när de konservativa 

högerpartierna ger de rika större 

del av våra skattepengar kallas 

det modernt och aldrig för 

bidrag.  

Fler och fler partiledare spyr ut 

sitt hat, och gör det ”rumsrent” 

att behandla varandra utan 

respekt, och åsikter framställs 

helt felaktigt som sanningar.  

Uppriktigt sagt så verkar det för 

mig som att Ebba i KD och 

Jimmy i SD med fler på 

högersidan, har samma 

medieträning som Donald 

Tramp.  Se vilka skadliga 

konflikter hans metoder och 

ord har skapat.  Jag vill inte att 

vårt Sverige ska hamna i samma 

fålla! 

Ord är viktiga!  Vi måste välja 

våra ord med omsorg och vi 
måste lyssna på ord med ett 

 

öppet men kritiskt sinnelag och 

se bakom orden för att förstå 

innehållet! 

Jag lever en del i Gambia i 

Västafrika. Där är kampen för 

demokrati och jämlikhet så 

mycket svårare, för där är 
hälften av den vuxna 

befolkningen inte läs- och 

skrivkunniga och därmed lättare 

att lura. 

Men här i Sverige! Låt oss ta 

varandra på allvar! och ta ansvar 

tillsammans för vår framtid!  

Man kan inte lägga det i 

händerna på enskilda auktoritära 

ledare!   

Slarva inte bort demokratin, 

som våra föräldrar och deras 

föräldrar kämpat så hårt för!  En 

fungerande Demokrati är den 

bästa garanten för hållbarhet!  

Glöm inte det!  

Och Jämlikhet är nödvändigt 

om Frihet inte ska vara en 

tillgång endast för en 

priviligierad grupp.  

Riktig frihet kan aldrig existera, 

över tid, på andras bekostnad. 

 

Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare. 

 

 

 

Benny Andersson (S) 

Kommunfullmäktigeledamot 

Anette Johannessen (S) 

andre vice ordförande i 

Socialnämnden och ersättare 

i Kommunfullmäktige 

 

https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
http://www.saptjorn.se/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
mailto:saptjorn@gmail.com
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