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Nytt styre på Tjörns kommun för mandatperioden 2015-2018
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har utifrån det
parlamentariska läget och önskan att skapa en långsiktigt hållbar majoritet undertecknat ett
avtal avseende mandatperioden 2015-2018. Detta för att skapa en blågrön koalition i syfte
att stärka Tjörns kommun. Koalitionen baseras på ett gemensamt politiskt program vilket
kommer att genomsyra budgetförslagen under mandatperioden 2015-2018.
Vi strävar efter att kommunala beslut och politiska beredningsprocesser skall präglas av stor
öppenhet, transparens, objektivitet och saklighet med hänsyn till likabehandlingsprincipen. Vi
vill aktivt utveckla Tjörns kommun i sin roll som attraktiv arbetsgivare och därmed är frågor
kring kompetensutveckling och tjänstgöringsgrad viktiga att ta tag i. Vi vill också fortsätta
utveckla Tjörn som den företagsvänliga kommunen för småföretagen och tjänstesektorn och
besöksnäringen.
Att skapa jobb är viktigt för kommunen och därför vill vi kraftsamla kring bostadsbyggandet
där bostäder med hyresrätt skall ges hög prioritet. Satsa på besöksnäringen samt förstärka
kommunens innehav av mark för exploatering för bostads och näringslivets utveckling.
Vår avsikt är att säkerställa hållbara lösningar på viktiga framtida samhällsfrågor bland annat
infrastruktur, kollektivtrafik och Vatten/avlopp i samarbete med att utveckla samarbetet med
vår omvärld (STO, VG region och GR). Att lindra Tjörns överbelastade förbindelser till
fastlandet ges högsta prioritet.
Vi vill låta vår politik genomsyras av en konsekvent miljötänkande där hänsyn tas till att
skydda och rädda öns biologiska mångfald i hav och på land samt säkra strandskyddet och
därmed kommuninvånarnas tillgång till havet. Vi har även till avsikt att dels ersätta fossila
bränslen med förnybar energidels använda energieffektiva lösningari all verksamhet inom
kommunen. Vi vill också sätta frågorna om den marina miljön och havsbruket i fokus.
Framtagandet av en s.k. blå översiktsplan (ÖP) i samarbete med andra kringliggande
kommuner ges därför hög prioritet.
Vi vill driva en politik som säkerställer hälsa och social trygghet för kommuninvånarna med
centrala ledord som säkerhet, värdigt bemötande och respekt i åtanke.
Vi vill öka kvaliteten vid våra skolor ytterligare till att vara bland de bästa i Sverige och inom
VG regionen. Lärarnas, det pedagogiska IT stödets och skolbibliotekens roll understryks och
betonas.
Vi vill säkerställa Tjörns kommun som en levande kulturkommun präglad av ett rikt och
mångskiftande utbud för alla åldrar och intressen över hela kommunen.
Vi i den nybildade blågröna majoriteten vill påtala ett stort intresse för ett öppet och
konstruktivt samarbetsklimat med oppositionen.

