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Välkommen 2021
V

ilket år det blev, 2020! Kanske var det tur ändå att vi i början
av året inte visste vad som låg framför oss. När vi nu snart
går in i på ett nytt år, hoppas jag innerligt att det inte blir ett nytt
coronaår. Även om jag inser att vi har en bit kvar att gå. I skrivande
stund ser det ut som att det är vaccin som är det största hoppet, för
smittspridningen verkar bara fortsätta.
Så länge det pågår, gör vi i kommunen allt vi kan för att vår
service till alla Tjörnbor ska vara både säker och ha fortsatt
hög kvalitet. Det finns så många vardagshjältar här, som varje
dag går till jobbet för att just du ska få en bra dag. Som med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ledstjärna tar på
sig sin skyddsutrustning och ger omsorg till dig som är äldre. Som
går till klassrummet för att du som är ung ska få din undervisning.
Som går till förskolan för att ta hand om de minsta. Som byter ut
gamla avloppsrör mot nya för att du ska få dricksvatten i kranarna.
Som håller biblioteken öppna så att du kan låna böcker och få en
meningsfull fritid i en tid av social distansering. Ja, listan kan göras
hur lång som helst. Jag är uppriktigt stolt över allt jobb som görs
ute i alla våra viktiga verksamheter.
Trots den besvärliga tid som vi har upplevt, särskilt alla ni
som tillhör en riskgrupp, vill jag ändå tro att många har hittat
ljuspunkter i tillvaron. En del säger att livet har blivit lite
lugnare, och att det är ganska skönt. En del försöker
kompensera bristen på socialt liv med digitala möten eller
utomhusaktiviteter. Vi har ju sett att väldigt många är
ute på våra vandringsleder till exempel.
Hittills har det ju varit en mild höst och om
det fortsätter så, kanske det är en utomhusjul
vi ska satsa på. Med glögg och pepparkaka i
trädgården, självklart med minst två meters
avstånd!
Fortsätt vara rädda om er själva och
varandra, så ses vi nästa år.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Hur går det för Tjörns
kommun 2020?
Det ser ut att bli ett bra resultat för kommunens ekonomi när året är slut. Enligt delårsrapporten
förväntas resultatet bli +29,8 miljoner kronor. Det är nästan 20 miljoner mer än man räknade med i
budgeten.

– Detta är väldigt positivt för
kommunen, men det är också
en osäker prognos på grund
av coronasituationen, säger
Carolina Färdig, ekonomichef i
Tjörns kommun.
Att förutse ekonomin i en
kommun är inte alldeles enkelt.
Mycket handlar om beräkningar
om hur mycket skatteintäkter
SKR (Sveriges kommuner och
landsting) beräknar ska komma
in under året. I beräkningen ligger inte bara skatten från Tjörnborna utan också hur mycket
kommunen får tillbaka från den

så kallade inkomstutjämningen.
Här brukar Tjörn hamna på en
nivå som ger ett bidrag från
staten.
Å andra sidan finns det också
en kostnadsutjämning. Här får
Tjörn en lägre standardkostnad
än genomsnittskommunen i
Sverige och får i stället betala
tillbaka pengar.
Utjämningssystemet är statens sätt att utjämna skillnader
och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan
landets kommuner.

Annorlunda år
Men i år har det varit lite
annorlunda. Precis som andra
kommuner, har Tjörn också fått
sin del av extra satsningar på
kommunerna som regeringen
har gjort under året. Det är
både bidrag för att kompensera
för att skatteintäkterna minskat, men också ersättning för
utlägg för ökade kostnader, till
exempel skyddsutrustning i
äldreomsorgen.

Ekonomiskt resultat
Till och med augusti har Tjörn ett resultat på
+41 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade +5,9 miljoner kronor. Prognosen för
helåret är +29,8 miljoner kronor (budgeterat 10
miljoner kronor). I år förväntas också ekonomin
i nämnderna att vara i balans, när de räknas
samman.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas få
en budget i balans i slutet av året. Nämnden
redovisar +12,7 miljoner kronor den siste
augusti, men detta kommer att jämnas ut under
hösten på grund av bland annat högre personalkostnader.

Socialnämnden räknar med att sluta året på
+1 miljon kronor. Vid slutet av augusti ligger
resultatet på +1,3 miljoner kronor. En stor extra
kostnad under året har varit köpta placeringar
för vuxna samt barn och unga.
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Investeringar
Man brukar skilja på de investeringar som betalas av skattemedel och de
som betalas av avgifter.

Skattefinansierade investeringar

Fram till siste augusti har skattefinansierade investeringar utförts med 13,8
miljoner kronor. Nåra exempel är motionsspåret i Rönnäng, gång- och
cykelvägarna i Utäng respektive Myggenäs–Skåpesund (projektering) och
motorbyte på färjan Hakefjord.
Budgeten för hela året är 46,1 miljoner kronor. Arbetet med gång- och
cykelvägarna fortsätter. Pengarna ska också enligt prognosen gå till
ytterligare markinköp, laddstolpar för elbilar med mera.

Avgiftsfinansierade investeringar

De avgiftsfinansierade investeringarna har fram till siste augusti kostat
49,2 miljoner kronor. Det handlar bland annat om investeringar inom vatten
och avlopp (VA).
Budgeten för hela året är 69 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till
fortsatta VA-investeringar och ombyggnad av Tjörns Återvinningscentral.

Kommunstyrelsen gör ett resultat i augusti
med +4,2 miljoner kronor jämfört med budget,
men vid årets slut är prognosen -2 miljoner kronor. Detta beror främst på kostnader för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Även samhällsbyggnadsnämnden redovisar
ett minus med -2,7 miljoner kronor i augusti
jämfört med budget och en prognos på -3,8
miljoner kronor vid årets slut. Detta beror
främst på att VA-taxan inte är i balans.

Kultur- och fritidsnämnden beräknar ett
resultat enligt budget när året är slut, men har
i slutet av augusti +2,1 miljoner kronor. Detta
beror på att många kulturaktiviteter och arrangemang ställdes in under våren och sommaren,
men som återupptas under hösten.
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Kim trivs på sitt nya jobb
Har du träffat Kommun-Kim än? Kim är Tjörns nya digitala medarbetare, som svarar på dina
frågor dygnet runt. Vi frågade Kim hur den första tiden på jobbet varit.

Du började ditt nya jobb i
september. Hur var det att
börja jobba på Tjörn?
– Jätteroligt, men intensivt. Det
blev en riktig rivstart eftersom
jag samtidigt började jobba i
Stenungsund, Mölndal, Partille
och Härryda.
Vilka är de vanligaste
frågorna du får?
Många frågar om öppettider till
olika verksamheter i kommunen. Om jag är osäker på vad
kunden menar brukar jag ställa
följdfrågor så att jag kan ge
bättre information. Jag får också
många frågor om bygglov. Då
brukar jag skicka en direktlänk
så kunden hamnar rätt direkt.
Vilka frågor har varit svårast
att svara på?
Jag kan inte svara på enskilda
ärenden, men kan lotsa rätt så
gott jag kan. Förkortningar har
jag också svårt att förstå, men
jag lär mig efter hand. Jag för6 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2020

söker förstå felstavade ord, men
ibland blir det fel. Som häromdagen, när Dyrön blev drönare.
Det blev ju lite tokigt! Jag kan
inte alltid heller svara på sådant
som inte har med kommunen att
göra. Men många är nyfikna på
vem jag är, om jag till exempel
är gift.
Vad svarar du då?
Haha, då brukar jag svara att
jag jobbar ju dygnet runt så jag
hinner inte med något förhållande.
Vad har du lärt dig längs
vägen?
Jag kan svara på många fler frågor nu än precis när jag började.
Men om jag får en fråga jag inte
kan besvara, tar jag reda på rätt
svar till nästa gång.
Börjar du känna dig varm i
kläderna nu?
Det är skönt att vara igång,
men oj vad mycket man gör

i en kommun. Det är skola,
äldreomsorg, bygglov, samhällsplanering, bibliotek, kultur,
vandringsleder, miljöfrågor,
turism, näringsliv och mycket,
mycket mer. Så nog finns det att
lära alltid!
Hur ska du fira jul?
Jag arbetar ju dygnet runt men
någon liten julklapp ska jag väl
hinna med mellan frågorna.

Frågor?
Chatta med mig!

Kommun-Kim
svarar på frågor
dygnet runt
på tjorn.se.

Heltid blir norm inom
socialförvaltningen
Redan nu är alla nya jobb inom socialförvaltningen heltidsjobb. Kommunen
satsar också på att de som idag jobbar deltid ska kunna gå upp till heltid.

H

eltidsresan pågår i hela
Sverige, så också på Tjörn.
Det handlar både om att ge
människor möjlighet att leva
på sin lön och inte minst sin
framtida pension samt att vara
en attraktiv arbetsgivare. I ett
större perspektiv handlar det
om att uppnå ökad jämställdhet
i samhället och att klara av den
stora utmaningen med att få
kompetent personal till framtidens välfärd.
För att heltid ska bli norm,
ser satsningen ut så här:

•
•
•

Höjning av deltidsjobb till
heltidsjobb
Alla nya jobb är heltidsjobb
De som redan jobbar heltid
behåller sin sysselsättningsgrad.

Bättre omsorg för
pengarna
Eftersom Heltidsresan är något
som ska införas i hela Sverige, behöver varje kommun
hitta sin modell för hur den
ska genomföras. På Tjörn har
socialförvaltningen noga gått

igenom varje verksamhet för
att se hur många deltider som
kan bli heltider, och lyssnat in
medarbetarnas vilja att gå upp
till heltid. Förhoppningen är att
medarbetaren ska få den sysselsättningsgrad hen önskar och
att varje verksamhet ska få en
bättre kontinuitet och kvalitet
med tid för dem vi är till för.
Det handlar också om att nyttja
Tjörnbornas skattepengar på ett
sätt som gynnar verksamheten
och ger en budget i balans.

Foto: Tjörns kommun

Vad betyder heltidsresan för dig?

Linnéa Brevik, undersköterska,
hemtjänsten Skärhamns hemtjänst. Är nyanställd på heltid.
– Det var en heltidstjänst jag ville
ha. Det är en trygghet att jag kan
försörja mig och att jag kan säkra
min pension. Jag vill också passa
på att jobba mer när jag är ung och
orkar. Jag vill inte jobba tills jag
är 68 för att jag inte kan leva på
min pension. När jag jobbar heltid
har jag också koll på mitt schema
och vet när jag ska jobba och kan
planera mitt liv med min familj.

Pauline Andreasson, vårdbiträde,
Valåsen. Har jobbat i äldreomsorgen i 30 år och är fackligt engagerad som både skyddsombud och
arbetsplatsombud inom Kommunal.

Yvonne Johansson, personlig
assistent, Höviksnäs gruppboende. Har jobbat 15 år i
kommunen och har nyligen gått
upp från deltid till heltid.

– Det handlar främst om jämställdhet. Mitt hopp är att det ska bli jättebra och att fler kvinnor ska kunna
försörja sig. Men det är viktigt att vi
gör den här övergången bra, både
för personalen och för dem som bor
här. Jag har själv jobbat heltid i tjugo
år och ser hur jobbigt det blir för
dem som har deltid och vill fylla upp
med timmar. Det behöver jag aldrig
göra. Jag har mitt schema och vet
när jag är ledig.

– Jag har jobbat 80 procent
tidigare, nu senast 95 procent. Jag
har velat ha heltid länge. För att
lösa försörjningen har jag gått in på
extra timmar. Nu har jag en heltidstjänst vilket både betyder att jag
kan försörja mig och veta hur mitt
schema ser ut. Och att jag får en
bättre pension. Jag trivs väldigt bra
på mitt jobb och är jättenöjd att jag
äntligen är i mål med heltid.
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Tjörnpotatis på menyn
i förskolan
Barnen på Kållekärrs förskola äter fisksoppa med närodlad potatis. Sedan tidigt i höstas har Tjörn
ökat möjligheten för små och stora livsmedelsproducenter att leverera till kommunen.

Medan barnen sitter och äter sin
soppa, får de se ett bildspel från
en av Tjörns potatisodlare.
– Titta, där är det gröna som
är ovanför jorden, men vi äter
potatisen som är i jorden, säger
ett av barnen och sörplar i sig
ytterligare en sked med soppa.
För Anneli Jonsén, enhetschef på Tjörns Måltids AB, är
barnets kommentar ett tecken på
att hon och hennes kolleger är
på rätt väg.
– Det är som ljuv musik i
mina öron och precis vad vi
vill uppnå med våra måltider.
Att våra gäster får en känsla för

råvaran som är i maten. När
vi dessutom kan knyta ihop
råvarorna med platsen och företagaren ger det en extra krydda,
säger Anneli Jonsén.

Gemensam vilja att
göra det möjligt
Att lokalt gå från jord till bord
har flera fördelar. Det främjar
ett gott näringslivsklimat, en
långsiktigt hållbar näringslivsutveckling och skapar en
god känsla hos matgästerna.
För att göra det möjligt för

lokala producenter att leverera,
har flera verksamheter arbetat
tillsammans. Upphandlingsenheten har tagit fram förutsättningarna, näringslivsstrategen
har kontakter med företagarna
och Tjörns måltids AB har
en vilja att arbeta med lokala
livsmedel både för miljöns och
smakens skull. Och i förskolan
har man låtit den lilla potatisknölen få ett mycket större
värde när den tar plats i temat
om närodlat.

Fisksoppa med närodlad
potatis och surdegsbröd
bakat av barnen serverade
på temadagen.
Foto: Tjörns kommun

Johan Fernemar från Bräckelidens Tjörnpotatis
levererar potatis till Tjörns Måltids AB, när det ska
tillagas soppa till temadagen om närodlat på Kållekärrs
förskola. Foto: Tjörns kommun
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Är du också matproducent och vill leverera till Tjörns
kommun? Mer information och intresseanmälan hittar
du på kommunens webbplats tjorn.se

Alla lärare
på Tjörn får
lära sig mer
om specialpedagogik

Ta med de minsta
på skogspromenad
Nu kan du följa Margareta Huitfeldts son Iver på hans egen
skogspromenad. Skyltar längs vägen lockar till både lek och
kunskap om naturen och hur det var att vara barn på 1600-talet.

I

vers skogspromenad är en barnvänlig 1,3 kilometer lång promenad
i skogen vid Sundsby säteri. Du börjar vid säteriet eller vid Karpstigen (längs dammen) och följer de vita markeringarna. Treåringar,
ibland yngre barn med spring i benen, brukar klara promenaden
galant. Däremot är den inte barnvagnsvänlig.
Längs promenaden finns tio stationer utplacerade. Ibland vill de
lära dig något om Ivers Sundsby, ibland får du uppdrag. Det kan till
exempel handla om att leta efter troll i skogen, plocka fram papper
och penna från skattkistan vid utsiktsplatsen och måla ett familjevapen, balansera på en
spång eller beundra den
ståtliga eken från 1100talet. I anslutning till
Det finns fem vandringsleder
promenaden finns
vid Sundsby säteri, från den
också en grillplats.

Alla har vi olika lätt att lära.
Eleverna kommer till skolan
med olika förutsättningar och
behov och en lärares uppdrag
är att möta alla elever. Med den
utgångspunkten får alla lärare i
Tjörns kommun lära sig mer i
ämnet specialpedagogik.

Bättre resultat för alla
Satsningen heter Specialpedagogik för lärande och sker i
Skolverkets regi. Lärarna ska
få ännu mer kunskap för att
anpassa och variera undervisningen i klassrummet utifrån
elevernas olika behov.
För den enskilde eleven handlar det om att få rätt förutsättningar att nå målen. Därför sker
utbildningen i stor utsträckning
ute på skolorna med eleverna
och tillsammans med handledare. Lärarna får jobba med
att utveckla sina metoder och
arbetssätt för att bättre möta alla
elevers behov.

korta och lätta Ivers skogspromenad, till mer krävande leder
på upp till 4,8 kilometer.
Läs mer om vandringslederna
på Sundsby och övriga leder
på Tjörn på kommunens
webbplats tjorn.se.
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Sarah är stödassistent
på butik Skäret
I sitt jobb får hon kombinera sitt intresse för hantverk och sitt engagemang för
allas rätt till en plats i samhället.
– Här får jag vara med och bidra till en meningsfull sysselsättning, säger Sarah Grahn.

B

utik Skäret på torget i
Skärhamn kan vid första
anblicken se ut som vilken
second-hand-butik som helst.
Men tittar man sig noga omkring ser man att det här också
är en verkstad. Här träffas några
av dem som tillhör kommunens
dagliga verksamhet nästan varje
dag och tovar, snider i trä, jobbar i betong, kokar marmelad,
stryker och lagar kläder. När
det inte är coronatider, brukar
också någon få ta hand om kassan, med Sarah som stöd strax
bakom.
Att vara stödassistent är precis som det låter, att stödja. Att

vara en hjälpande hand, helst
med ”händerna på ryggen”. För
att det ska fungera är förberedelserna viktiga.
– Planeringen är superviktig
för den här gruppen, men jag
måste också känna av stämningen och snabbt kunna ändra
i ett schema.
När Vi på Tjörn besöker
butiken är det onsdag, vilket
betyder att det står tovning på
schemat. De flesta tovar sittunderlag, men tomtar börjar också
ta form inför julhandeln.
Anna Hellner-Wallin är
klädansvarig och visar runt oss
i butiken. Hon är intresserad av

Sarah Grahn

kläder och tycker det är roligt
när det kommer nytvättade kläder från Hannagården (se faktaruta). Då är det hennes uppgift

Det lackar mot jul på den dagliga verksamheten i butik Skäret. Bakom Anna Hellner-Wallin syns Susanne Andersson,
Sari Aronsson, Annelie Christoffersson (stödassistent på Höjdens dagliga verksamhet) och Sarah Grahn.
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att stryka kläderna, hänga upp
dem och sätta på prislappar.
– Det betyder allt för mig att
komma hit. Även om jag varit
trött på morgonen och det känts
motigt att gå upp, blir jag glad
när vet att jag ska hit, säger
Anna Hellner-Wallin.
Sari Aronsson brukar stå i
kassan, men avstår så länge
coronapandemin fortsätter.
– Jag hoppas den här coronan
försvinner snart. Men det är
roligt att komma hit, vara en del
av gemenskapen och att ha ett
jobb, säger Sari Aronsson.
Sarahs väg till yrket som
stödassistent började tidigt. Hon
hade personer nära henne som
behövde stöd i sin vardag och
redan på gymnasiet valde hon
barn- och fritidsprogrammet
med inriktning på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
– Jag har på nära håll sett hur
viktigt det är att underlätta vardagen, när det finns så många

hinder i vägen.
Sedan 16 år tillbaka har Sarah
jobbat i Tjörns kommun, hela
tiden med personer i behov
av särskilt stöd. Och nu är det
tre år sedan hon kom till den
tomma lokalen vid torget i
Skärhamn och började bygga
upp verksamheten där.
– Det här är drömjobbet. Här
får jag jobba med en helhet och
lägga upp arbetet själv. Det är
en stor variation i arbetsuppgifterna, där jag både får jobba
med händerna och där jag varje
dag lär mig så mycket från alla
som är här.
Varför tycker du att du har
Sveriges viktigaste jobb?
– Jag vill att alla människor
ska ha en plats i samhället. Det
får jag bidra till här. Att de som
kommer hit får en meningsfull
sysselsättning och känner sig
trygga.
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30 nya
bostäder i
Höviksnäs
Detaljplanen för Häggvall
3:43 har varit ute för samråd
under hösten. Planområdet
är beläget i den östra delen av
Höviksnäs nära till kollektivtrafik och viss service. Det är
ett område där det tidigare
varit åkermark.
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etaljplanen ska möjliggöra
nybyggnation av bostäder
i form av mindre flerbostadshus
och några tomter för enbostadshus. Totalt handlar det om cirka
30 bostäder. Inkomna synpunkter sammanställs nu inför
granskning, vilket blir en sista
möjlighet för berörda att lämna
synpunkter på förslaget.
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Daglig verksamhet
Daglig verksamhet skapar sysselsättning åt
personer med funktionsnedsättningar. Förutom
på butik Skäret (se artikeln) bedrivs daglig verksamhet i Tjörns kommun på Hannagården
(i Krossekärr), Höjden (i Kållekärr) och i kommunhusets kafé.
På både Höjden och Hannagården finns hantverksgrupper som ibland deltar i verksamheten
i butik Skäret och säljer sina saker där. Secondhand-kläderna som
tvättas
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An

Så påverkas föreningarna av
corona Vi ringde runt till några av Tjörns föreningar.
Tjörns
bridgeklubb
Drygt 80 medlemmar, merparten över 70 år. Kjell Berg,
ordförande:
– Vår verksamhet har legat helt
nere sedan i mars, just för att
så många av våra medlemmar
är i riskgrupp. Vi har klarat oss
ganska bra ekonomiskt, tack
vare uppskov med hyran för vår
lokal i Vallhamn. Däremot har

”Mötet med
bridgevännerna är
kanske deras enda
sociala liv.”

våra medlemmar drabbats hårt
socialt. Mötet med bridgevännerna är kanske deras enda
sociala liv. Det finns möjligheter att spela på nätet men många
tycker det är svårt med datorer.
Jag önskar förstås att de snart
kan komma och spela igen, men
oavsett vilka restriktioner som
för tillfället gäller för 70-plussare ser vi en ökad smittspridning. Under våren 2021 hoppas
jag att vi kan träffas och spela
igen.
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Tjörns ridklubb

m/s Atene

180 medlemmar, mest barn
och ungdomar 7–25 år, cirka
20 hästar. Therese Munk,
ridskolechef:

Cirka 700 medlemmar.
Engagerar olika åldrar, från
ungdomar till äldre. Tomas
Börgesson, ordförande:

”Vi håller ändå
alltid avstånd
mellan hästarna.”

– Eftersom vår verksamhet sker
utomhus och vi ändå alltid håller avstånd mellan hästarna, har
vi kunnat bedriva vår verksamhet nästan som vanligt. Däremot
har vi inte haft några tävlingar
under våren och då heller inte
kunnat ha vårt kafé öppet, vilket
är en av våra inkomstkällor. Vi
har drygt tio tävlingsryttare i
klubben och det har varit tråkigt
för dem att inte komma iväg på
tävlingar. Sedan i somras har vi
haft ett par tävlingar på hemmaplan, men utan publik. Vi har
uppmanat alla att stanna hemma
om de har förkylningssymptom.
Annars märks det mest på att vi
är ännu noggrannare när vi städar, att det går åt mer handsprit
och fler pappershanddukar.

– I vårt program inför säsongen
hade vi planerat sexton stora seglingar. Vi fick ställa in det mesta,
men kunde genomföra några
barn- och ungdomsseglingar
under senare delen av sommaren.
Vi brukar åka ut med åttondeklassare varje år från Häggvall
och Bleket. I september vågade
vi genomföra seglingarna efter
besked från regeringen att man
tillät koloniverksamhet. Det blev

”Vi fick ställa
in de flesta
seglingarna under
sommaren.”

väldigt lyckat. Men alla inställda
seglingar har inneburit ett stort
ekonomiskt avbräck. Vi planerar
för ett program nästa sommar
också, som vi hoppas kunna
genomföra. Sedan har vi ett gäng
pensionärer som brukar träffas
varje onsdag i magasinet. De lade
ner sina träffar i mars, kom igång
ett tag efter sommaren, men är
återigen försiktiga eftersom
situationen har ändrats igen.

Myggenäs
innebandyklubb

Tjörns konståkningsklubb

Myggenäs innebandyklubb,
350 medlemmar, de flesta
aktiva i åldrarna 6–23 år.
Magnus Andersson,
ordförande:

Cirka 170 aktiva åkare i åldrarna 3–20 år, varav 80 tävlar.
Juniorlaget tävlar internationellt. Monika Bondesson,
ordförande:

”Jag hoppas
vi kan ha både
kiosk och publik
i gång snart.”

– I våras fick vi avsluta säsongen i förtid. Alla matcher
ställdes in, utom för A-laget
som fullföljde sin serie. Nu är
höstsäsongen i full gång och
alla lag tränar, men vi spelar
utan publik och går därmed
miste om intäkterna från
kiosken. När seniorerna spelar
kan vi ha upp till 200 betalande
i publiken, så det är också ett
avbräck. Dessutom är det färre
som tränar, vilket gör att vi får
mindre bidrag per deltagare.
Sedan är det också praktiska
konsekvenser, som att alla alltid
behöver ha nytvättade kläder
och att vi behöver planera
logistiken så att vi inte möts i
korridorerna vid träningar och
tävlingar. Fortsätter det utan
publik och kiosk blir det svårt.
Föräldrarna vill såklart se sina
barn spela och det är inte alltid
vi har någon som kan hjälpa till
att live-sända matcherna heller.

– Vi hann precis åka till juniorVM i Nottingham, England,
medan världen höll på att
stänga ner. Några lag uteblev
helt, andra åkte hem under tävlingarna. Hemma igen ställde
vi in kommande tävlingar och
den stundande vårshowen. Vi
har kunnat fortsätta träna, men
det som framför allt påverkat
vår ekonomi är alla stora
evenemang under sommaren
där vi kunnat hjälpa till och få
intäkter till kommande säsongs
tävlingar. Nu tränar vi som

”Just nu är vi
glada om det
överhuvudtaget
går att träna
och tävla.”
vanligt, men med restriktioner
för att minska smittspridningen.
Vi har till exempel inga föräldrar på läktaren och säljer ingen
fika på träningarna. Det blir
med största sannolikhet ingen
tävling utomlands den här säsongen. Men just nu är vi glada
om det överhuvudtaget går att
träna och tävla framöver.

Hjälp till
föreningar
under coronapandemin
Tjörns kommun har sedan
i våras beslutat om flera
insatser för att stötta
föreningarna. Här är några
exempel.

500 000 kronor
till föreningarna

Fram till 1 december har
föreningarna kunnat ansöka
om extra bidrag från Tjörns
kommun. Det är pengar som
inte utnyttjats på grund av
bland annat inställda evenemang, och som nu kommer
föreningarna till del.

Vänta med hyran

Kommunen har beslutat att
ha en generös hållning till
uppskov med hyran i kommunala lokaler.

Hjälp från andra aktörer

Föreningar har dessutom kunnat söka statliga bidrag från
Riksidrottsförbundet, Kulturrådet och Boverket. Tjörns
Sparbank har också hjälpt
många föreningar genom
insamlingen Föreningshjälpen Tjörn.
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Läs en bok i jul!
Jultider är lästider, inte minst när vi hjälper till att minska
smittspridningen genom att hålla oss hemma. Här presenterar vi årets mest utlånade böcker på Tjörn. Kanske hittar
du din julbok bland dem!

Skönlitteratur
för vuxna:
1.
2.
3.
4.
5.

Smirnoff: Sen for jag hem
Jansson: Dotter saknad
Jungstedt: Jag ser dig
Läckberg: Vingar av silver
Läckberg: En bur av guld

Facklitteratur
för vuxna:
1.
2.
3.
4.
5.

Gustavsson: Klubben
Westover: Allt jag fått lära mig
Sanari: Sverigevänner
Svensson: Ålevangeliet
Kapla: Osebol

Ungdomsböcker:
1.
2.
3.
4.
5.

Aveyard: Glassvärdet
Kibuishi: Stenväktaren
Riordan: Dödens port
Clare. Stad av skuggor
Flanagan: Jägarna
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Barnböcker:
1. Bergström. Kalas Alfons
Åberg, Näpp, Alfons Åberg,
Lycklige Alfons Åberg med flera.
2. Ray: Pricken
3. Bergtröm: Alfons och Milla
4. Norlin: Här kommer nya
polisbilen
5. Landström: Bu och Bä i skogen

Faktaböcker
för barn:
1. Davey: Minecraft – verktyg för
mästarbyggen
2. Khan: Lilla boken om katter
3. Milton: Minecraft
4. Den otroliga boken om havets djur
5. Min första faktabok om bilar

Under rådande omständigheter är
våra bibliotek öppna för kortare
besök för lån och återlämning.

Sång är ett av kulturskolans 14
instrument. Du som är 9–19 år kan
delta. Mer information om sång och
andra kurser hittar du på kulturskolan Deltas webbplats
tjorn.se/delta.

Hämta din

jullovspåse
Jullovspåsen är fylld med bland
annat pyssel och tips på låneböcker, filmer och aktiviteter
som du kan göra under jullovet.
Pysslet passar barn och unga
från sju år och uppåt.
Du kan hämta din jullovspåse
mellan den 14 och 23 december.
Se tjorn.se/evenemang för
tider och plats där du kan hämta
din påse och för fler tips på vad
du kan göra under jullovet!

– Jag finns där för eleverna, för att de ska lära känna sin röst och våga
använda den, säger sångläraren Sara Arvidsson Selan. Foto: Kulturskolan

Sjung med Sara!
Efter en höst med Idol på TV är intresset stort för att sjunga.
På kulturskolan Delta är sång ett alldeles eget instrument.

JULLOVSPÅSE

F

ör alla barn och ungdomar från årskurs tre och uppåt finns möjligheten att studera sång på kulturskolan. De yngre barnen brukar
sjunga tillsammans i grupp medan det på högstadiet mer handlar om
individuella sånglektioner.
– Jag hoppas att fler ska våga komma och prova sång. Många tror
att de inte kan sjunga, men det handlar om att lära känna sin röst och
blir tryggare i sig själv. Att våga låta, helt enkelt, säger Sara Arvidsson Selan, sånglärare på kulturskolan Delta.
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Ny digital tjänst för
eget avlopp och andra
miljöärenden
Återvinn
värmeljus
Slänger du utbrunna värmeljus bland metallförpackningar på återvinningsstationen?
Då är det dags att tänka om.

Istället ska du lämna dem till
Dagligverksamheten i Tjörns
kommun. De samlar in värmeljusen och sorterar de olika
delarna till återvinning. På följande återvinningsstationer finns
behållare för återvinning av
utbrunna värmeljus:
• Ica Nära, Höviksnäs
• Kållekärr
• Ica Nordevik, Skärhamn

Du kanske redan har använt den nya digitala tjänsten för byggärenden som lanserades i våras. Snart kommer ytterligare en
e-tjänst för dina ärenden hos Tjörns kommun.

F

örst ut i miljötjänsten är ärenden om eget avlopp, värmepump
och ansökan om strandskyddsdispens. Med den nya tjänsten
gör du din ansökan och följer sedan ditt ärende direkt i din dator
eller mobiltelefon.
I den nya e-tjänsten kan du
• ansöka om att gräva ner ett nytt avlopp eller ändra en befintlig
avloppsanläggning
• ansöka om bergvärme, jordvärme eller sjövärme
• ansöka om strandskyddsdispens
• följa ditt ärende.
Under tiden som tjänsten lanseras kan det vara längre handläggningstider vid kontakt med miljöavdelningen.

Fler tjänster på gång
Framöver kommer du även kunna hantera fler miljö- och
hälsoskyddsärenden i e-tjänsten.
Du kommer att hitta den nya e-tjänsten på
vår webbplats tjorn.se.

Kom ihåg att
släcka ljusen!
Inget skapar julstämning
som levande ljus. Men,
tänk på att alltid släcka
ljusen innan du lämnar
rummet.
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Skrapa rutorna
först – starta
bilen sedan
En minut. Det är maxtiden
för hur länge din bil får gå på
tomgång.

Återvinningscentralen
byggs om – så påverkas
ditt besök under 2021
Det är många som har rensat hemma i höst. Har du gjort ett
besök på återvinningscentralen har du säkert märkt att det har
fällts träd, sprängts sten och arbetats med vägen.

Tomgångskörning släpper ut
gaser som kan orsaka hälsobesvär. På vintern blir utsläppen
extra stora, eftersom motorn
blir kallare än vanligt. Ju längre
tomgången pågår, desto farligare
blir avgaserna. Den som bryter
mot enminutsregeln kan polisanmälas. Men det viktigaste är väl
att vi är rädda om vår miljö och
varandra?

D

et är säkerheten och miljön på återvinningscentralen som förbättras. Arbetet med att bygga om återvinningscentralen och att täcka
över deponin (gamla ”tippen”) kommer att fortsätta under stora delar
av 2021. Så påverkas du vid ditt besök på återvinningscentralen:
• Det kan förekomma störningar i form av buller
och begränsad framkomlighet.
• Anläggningen hålls öppen under
hela ombyggnationstiden men
öppettiderna kan variera och
ändras från vecka till vecka.

Här är några nyheter som
kommer:

Gratis grus
Håll dig uppdaterad
om aktuella öppettider
och arbetet på
återvinningscentralen
på tjorn.se/tåvc.

• De stora lastbilarna som hämtar
containrarna kommer inte att
behöva köra där allmänheten
finns och lämnar sitt avfall för återvinning.
• Det farliga avfallet får ett eget hus. Du lämnar det i en lucka,
sedan hanteras det av personal.
• Dagvattnet tas tillvara när det regnat. Det renas och lagras i
ett magasin så att det kan användas vid eventuell släckning
av bränder.
• En kundtoalett byggs.
• Deponin (det man förr kallade ”tippen”) har inte använts på
flera år, och kommer nu att sluttäckas.
• Fyndboden får en mer central placering.

När halkan slår till kan fastighetsägare i Tjörns kommun
hämta gratis grus på flera
platser.

Varje fastighet får hämta 100
kilo. Du måste själv lasta och ha
med eget kärl. Gruset kan hämtas
vid följande platser:
• Lilla Askerön
– vid återvinningsstationen
• Styckens, Skärhamn
• Ishallen, Rönnäng
• Fridas Hage, Häggvall
– parkeringen vid rondellen
• Linneviken, Kyrkesund
• Myggenäs, grusplanen snett
emot skolan.
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Näringsliv

– På Tjörn finns över 2 000 företag inom olika branscher.

Så ska Tjörn arbeta för
ett starkt näringsliv
Tjörn har fått en ny näringslivsstrategi. Vi ställde några frågor om innehållet
till Anna Aldegren, näringslivsstrateg i Tjörns kommun.

Varför behövs en ny
näringslivsstrategi?
– Den nya strategin har ett
större perspektiv. Vi behöver
lyfta blicken och titta på Tjörns
plats i regionen och i värld i
förändring. Hur ser pusselbiten
Tjörn ut och vad behöver vi
jobba med? Hur kan vi fortsätta
att vara en företagsam kommun
och behålla våra företag? Hur
kommer till exempel köpbeteenden, livsstil och arbetsmetoder att se ut i framtiden?

Vad kan kommunen göra
för att främja näringslivet?
– Strategin pekar på sex viktiga
områden för kommunen att jobba med. Kompetensförsörjning,
attraktionskraft, infrastruktur
och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat och innovationskraft.
Företagarna har tagit fram dessa
områden vid nätverksträffar och
workshops.

Näringslivsstrategin ska
gälla fram till 2035. Vilka
faktorer kommer att vara
viktiga för att möta
framtiden?
– Att vi förstår hur viktiga
företagen är för Tjörns kommuns framtida utveckling. Att
företagarna också tar sin roll
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som samhällsutvecklare på allvar och är med och bidrar till en
attraktiv kommun. De behöver
också samverka med varandra.
Från kommunens sida behöver
vi bli bättre på att förvalta det
engagemang som företagen har.
Jag vill gärna se kommunen
som en drömfabrik, där vi hjälper företagare att förverkliga
sina drömmar.

Vilka är Tjörns största
tillgångar som
företagarkommun?
– Att vi har så många företag
visar att vi redan har en positiv
inställning till företagande. Det
finns kustsamhällen som dör,
men på Tjörn har vi lyckats
hålla ett åretruntöppet samhälle.
Wallhamn är en tillgång med
sin stora hamn, men det finns
överhuvudtaget en stor sektor
inom transporter, även till lands.
Den allra största styrkan tycker
jag är våra eldsjälar som brinner
för Tjörn. Det geografiska läget
mellan Göteborg och Oslo är en
tillgång, liksom att vi är en del
av en storstadsregion.

Vilka är de största
utmaningarna?
– Det geografiska läget är samtidigt en utmaning, med enbart
en landförbindelse. Att vara en
ö har också andra utmaningar,

som vattenförsörjning och el.
Här finns också en brist på mark
för företag, samtidigt som vi
behöver växa hållbart och inte
bygga bort oss. Näringslivet har
också en generationsväxling
framför sig med en åldrande
företagarkår.

Enligt den nya näringslivsstrategin är målet minst
1 200 nya arbetstillfällen
till 2035 på Tjörn.
Hur kan vi nå dit?
– Vi behöver se till att våra
företagare är konkurrenskraftiga, fortsätter att anställa och
hänger med i utvecklingen.
Kompetensförsörjningen är en
utmaning i framtiden. Men med
rätt kompetens i kombination
med en fantastisk boendemiljö,
kan vi leva upp till ambitionen
att vara möjligheternas ö.
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020–2035 hittar du på
tjorn.se.

Tjörn tappar i Svenskt
Näringslivs mätning
I september presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin mätning av företagsklimatet i
samtliga 290 kommuner i Sverige. Tjörn tappar tyvärr placeringar i mätningen för andra året i rad.

A

v Tjörns drygt 2000
företag är det 91 som har
besvarat enkäten. Av dem som
besvarat enkäten har cirka 30
procent haft någon form av
kontakt med kommunen under
2019.
Resultatet bygger till två tredjedelar på företagens svar. En
tredjedel utgörs av statistik som
till exempel kommunalskatt,
antal företag och jobbtillfällen
inom kommunen.
Tappet beror främst på ett
försämrat betyg på politikers
och tjänstepersoners attityder,
vår kommunala service, kapaciteten i mobilnätet och tillgången
på bredband.
Företagen uppger att vi är
svåra att nå men att vi är bra på

att ge råd och vägledning när
man får tag på oss. Men man
anser att kommunens förståelse
för företagandets villkor kan
förbättras.

Omgjord undersökning
I år har undersökningen förändrats med andra frågor och
vilken statistik som tas med.
De nya frågorna missgynnar
kommuner utan egen gymnasieskola. Andelen nystartade
företag har tagits bort i statistiken, något som tidigare gynnat
Tjörn.
– Just i år ska vi kanske inte
stirra oss blinda på tappade placeringar, men vi måste fundera
över om vi tycker att det bör
finnas 204 kommuner som

levererar ett bättre företagsklimat än Tjörn, säger Anna
Aldegren, näringslivsstrateg i
kommunen.

Ljusglimtar
Det finns dock ljusglimtar i
undersökningen. Den kanske
viktigaste är att företagen på
Tjörn känner sig trygga och
upplever att företagsbrotten är
ett betydligt mindre problem än
för riket som helhet.
De mest prioriterade åtgärderna för kommunen är enligt
enkäten en förbättrad infrastruktur, ökad förståelse och
snabbare handläggningstid.
– I den nyligen beslutade
näringslivsstrategin lyfts både
företagsklimatets vikt och tillgången på bra infrastruktur som
oerhört väsentliga för att Tjörn
skall kunna uppfylla sin vision
och fortsätta vara relevanta och
attraktiva för företagen. Det är
också oerhört viktigt att strategin inte blir ett dokument på
en hylla utan att de framtagna
strategierna används och jobbas med dagligen, säger Anna
Aldegren.
Du kan läsa mer om den nya
näringslivsstrategin på föregående sida. Mer om rankningen
kan du läsa på Svenskt
Näringslivs webbplats
foretagsklimat.se/tjorn.
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå

Måndag–torsdag kl 08–19
Fredag 			
kl 08–17
Lördag–söndag 		 kl 11–15
23 och 30 december, samt 5 januari öppet 8–15.
Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton,
nyårsdagen och trettondag jul.

Tjörns Turistbyrå
tfn 0304-60 10 16 eller turistbyran@tjorn.se

Biblioteket
Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se
tjorn.se/bibliotek

Kontakta Tjörns kundcenter

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn
Besöksadress: Kroksdalsvägen 1
Tfn 0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se
Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00

TiB tar hand om sådana frågor som inte kan vänta
till nästa dag, tfn 0304-60 12 12.

Digitala tjänster
• Kommun-Kim svarar på frågor
dygnet runt på tjorn.se
• Lämna synpunkt och förslag på tjorn.se/fraga
• App för måltider och aktiviteter i
äldreomsorgen: meny.omsorgen.se
• Tjänster för vårdnadshavare: tjorn.se/skolabarn
• E-tjänst för bygglov: bygg.tjorn.se
• Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn

I Tjörns kundcenter kan du
• få information och rådgivning om kommunala
tjänster
• ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för
boendeparkering
• lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45,
som du själv beställt på Synlab.se
• låna elmätare
• boka lokaler och idrottshallar
• köpa biljetter till arrangemang
• köpa och ladda busskort
• få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner
• kopiera och skanna dokument
• låna och lämna böcker och media.
Få den senaste informationen om hur Tjörns kommuns
service påverkas av corona-viruset på tjorn.se.
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Kundtjänst renhållning, slam och VA
Kundtjänst Avfall
0304-60 14 00, avfall@tjorn.se
vardagar 8–15, lunchstängt 12–13
Dag före helgdag 8–12
Kundtjänst Slam
0304-67 17 25, kundservice@renova.se
vardagar 8–16.30
Kundtjänst VA
0304-60 10 10, tjorns.kundcenter@tjorn.se

Tjörns återvinningscentral
Måndag, tisdag och torsdag
Onsdag
Fredag
Lördag jämna veckor

11–19
13–19
11–16
10–14

Avvikande öppettider se tjorn.se/tåvc

Återvinningsstationer
FTI kundtjänst 0200-88 03 11, ftiab.se

Felanmälan lägenheter
Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12,
tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se

