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Vilka (mer än du)
läser Vi på Tjörn?
80 procent av Tjörnborna läser Vi på Tjörn enligt den senaste medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån (SCB). 54 procent läser
varje nummer, 26 procent enstaka nummer.
HUR MÅNGA GÅR IN PÅ
WEBBPLATSEN?
15 procent besöker Tjörns kommuns
webbplats varje vecka, 26 procent
någon gång i månaden.
Det är siffror vi tror kommer att
öka när vi lanserar den nya webbplatsen
senare i år. Med nya tjorn.se kommer det att bli
enklare att utföra ärenden och att hitta rätt information.
Självklart också från mobilen. Så håll utkik efter nya tjorn.se!
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Granskningar
ger bättre kvalitet
A

lla kommuner i Sverige granskas regelbundet, så också Tjörn. Varje år sker det olika typer
   av kontroller både internt och utifrån. Det är revisioner, granskningar och inspektioner.
När det upptäcks någon brist, måste det som fungerat mindre bra rättas till och göras bättre till
nästa granskning. Därför är jag stolt över att Tjörn levererar så bra kvalitet i alla sina verksamheter för att du som Tjörnbo ska få en god service.
Nu senast var det Skolinspektionen som var här och granskade skolverksamheten. Skol
inspektionens uppgift är att se till att skolor följer lagar och läroplaner – för att alla barn har
rätt till en likvärdig utbildning i en trygg miljö. När Skolinspektionen kommer på besök, brukar
det i stort sett alltid bli några förelägganden, det vill säga uppdrag att förbättra vissa punkter.
Den här gången blev det inte en enda anmärkning i de stora kategorierna förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Däremot fick särskolan ett
föreläggande för att det fanns brister i mottagandet. Något som då behöver åtgärdas så snart
som möjligt.
Senast Skolinspektionen besökte Tjörn (2016) fick vi några anmärkningar, men den här gången
var det alltså mycket som förbättrats sedan sist. Läs mer om 2019 års inspektion på sidan 14.
Andra granskningar och mätningar som görs är till exempel Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Det är en mätning som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) gör för att mäta
kvaliteten i kommunens verksamheter. Tjörns kvalitet står sig väl jämfört
med andra kommuner. Du kan ta del av de senaste resultaten på
www.tjorn.se
Snart är också årsredovisningen för 2019 klar. Den
innehåller inte bara det ekonomiska resultatet utan
också hur väl kommunen uppfyller olika mål
som satts upp. Några fler exempel på granskningar som gjorts under 2019 handlar om
arbetsmiljö, lokalförsörjning, upphandling och ärendehantering. Med andra
ord handlar det om att hålla fanan högt
och leverera hög kvalitet hela tiden till
alla Tjörnbor.
När jag tar ledigt i påsk tänker jag
göra något som ger mig personligen
god livskvalitet. Då blir det en konst
runda på Tjörn med denna tidning
som vägvisare. På sid 10–11 kan du
också hitta dina favoriter bland den
offentliga konsten på Tjörn. Är det
fint väder kanske det blir en picknick
längst ut på Klädesholmen.
Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Vi vill höra din berättelse om
Tjörns landsbygd
– Invånardialog inför den nya översiktsplanen

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun. Översiktsplanen (ÖP) ska
visa hur Tjörn ska utvecklas långsiktigt – till exempel vad mark ska användas till och var det går
att bygga hus.

I

början av ÖP-arbetet vill vi
komma i kontakt med intresserade invånare, boende eller
verksamma i kommunen, för
att samtala om översiktliga planeringsfrågor på temat Tjörns
landsbygd.

MÅNGA BOR PÅ LANDET

En stor del av kommunens
befolkning bor på landsbygden
eller i mindre orter. Genom åren
har invånardialog främst skett i
de större tätorterna. Kommunen
vill nu inleda dialogen kring en
ny översiktsplan på temat Tjörns
landsbygd, för att uppmärksamma och inkludera alla delar
av kommunen och dess befolkning i planeringen. Längre fram
i ÖP-arbetet blir det tillfälle
att återkomma till dialog kring
kommunens tätorter.
Är du intresserad av att vara med
i inledande invånardialog för ÖP
på tema Tjörns landsbygd är du
välkommen att mejla Karin Löfgren, karin.lofgren@tjorn.se
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Några exempel på
tidigare invånardialoger på Tjörn
INFÖR ARBETET MED ÖVERSIKTSPLAN 2013
Många Tjörnbor i olika åldrar från olika kommundelar deltog i
möten eller svarade på en enkät. På så vis fick vi en god bild över
hur Tjörnborna ser på för- och nackdelar med kommunen, vad de
känner stolthet över och vad de vill ska utvecklas. De äldre fiskesamhällena och relationen till havet trädde fram som viktiga delar
i kommunens identitet. Sammanfattning av invånardialogen finns
i skriften Tjörns själ, som du hittar på kommunens webbplats.
INFÖR DEN KOMMANDE TRAFIKSTRATEGIN PÅ VÄG!
Även i arbetet med den nya trafikstrategin På Väg! var det
många Tjörnbor som passade på att delta i dialog. Vid sex mötestillfällen 2018 – 2019 deltog boende, föreningsliv och företagare
i gruppsamtal om olika trafikfrågor. I trafikdialogen framträdde
kommuninvånarnas behov av gång- och cykelvägar, stärkt kollektivtrafik och att kunna kombinera olika färdsätt, exempelvis
byta från bil till buss på pendelparkering. Dokumentation från
samtalen finns på kommunens hemsida, under rubriken På väg!
I ARBETET MED DETALJPLANER
Även i samband med detaljplanering ingår oftast invånardialog i
planprocessen. Detaljplanering sker främst i kommunens större
tätorter, vilket innebär att dialogen också oftast handlar om livet i
tätorterna.

Så ska vi få en god hälsa
genom hela livet
Hallå där, Caroline Jönsson, du är folkhälsostrateg och har varit med att ta fram Tjörns nya strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026.
Vad betyder social hållbarhet?
– Att människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader.
Hur mår Tjörnborna?
– De allra flesta är väldigt
nöjda med sin livssituation.
Drygt 70 procent av de vuxna
uppger att de har en god hälsa
och 7 procent att de har en
dålig hälsa. Ungdomarnas
självupplevda hälsa är dock
något sämre.
Ungdomar är en grupp ni
redan satsar extra mycket på.
Kan du ge några exempel på
sådana insatser?
– Vi har en lektionsserie för
elever där de får prata om
psykisk hälsa och ohälsa och
lära sig mer. Vi utbildar också
personal i ”första hjälpen” i
psykisk ohälsa. Elever i årskurs 8 ingår i ett forsknings-

projekt, Tanke och hälsa, där
de som behöver det får samtalsstöd i förebyggande syfte.
Eftersom vi vet att fysisk
aktivitet hänger samman med
psykisk hälsa erbjuds också
ungdomar gratis träning på
ett gym på fredagar.

Jämlik hälsa är ett begrepp
som används i den nya strategin. Vad innebär det?
– Att alla människor har rätt
till en god hälsa oavsett
bakgrund och förutsättningar.
Genom att vi förstår att olika
människor har olika förutsättningar för att utveckla en god
hälsa, kan vi ge extra stöd åt
de grupper som behöver det.

Hur hänger folkhälsoarbetet
ihop med Tjörns vision om en
åretruntlevande ö för livets
alla faser?
– Vi har rätt till en god hälsa
genom hela livet. Visionen
om möjligheternas ö handlar
om en livsmiljö där varje
individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar.
För att uppnå denna vision
måste vi jobba aktivt för en
jämlik hälsa.

Den nya folkhälsostrategin
innehåller förstås mycket mer
om hur folkhälsoarbetet på
Tjörn ska bedrivas. Du hittar
hela strategin på www.tjorn.se

Caroline Jönsson

Folkhälsoarbetet
på Tjörn utgår från
de globala målen i
Agenda 2030, där
social hållbarhet är
en viktig del.
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Anna-Lena vårdar lokalerna
i kommunhuset
Anna-Lena Jansson har jobbat med lokalvård i hela sitt yrkesliv. Nu är hon anställd av det kommunala
bolaget Tjörns Bostads AB och stortrivs på jobbet. Särskilt sedan hon gick upp till heltid.

R

edan när Anna-Lena gick
på gymnasiet, extrajobbade
hon med städning på helger och
lov. Sedan dess har hon inte
velat göra något annat.
– Jag träffade rätt direkt. Jag
har alltid tyckt om att fixa och
göra fint och att jobba med
kroppen, säger Anna-Lena.
I dag har Anna-Lena ansvar
för städningen av hela kommunhuset. Varje dag städar hon
alla toaletter, tömmer papperskorgar och håller golven rena.
Innan hon gick upp till heltid
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delade hon sin tjänst mellan
kommunhuset och Delta (kulturskolans lokaler) i Skärhamn.
I samband med en omorganisation blev hon erbjuden heltid på
samma arbetsplats.
– Först var jag skeptisk, för
jag var nöjd med min 80-procentstjänst och ville egentligen
inte jobba heltid, men nu tycker
jag det är toppen eftersom mina
arbetsdagar blir mindre splittrade. Jag har en helt annan koll
nu, jag vet var jag städat och
var mina insatser behövs mest.

MINDRE STRESS TROTS
FÄRRE TIMMAR
Tidigare städades kommunhuset av två personer, båda
på deltid på sammanlagt nio
timmar om dagen. Nu när
Anna-Lena har ansvaret själv
får hon en bättre överblick och
känner mindre stress, även om
städningen ska göras på en
timme mindre varje dag.
– Det bästa med mitt jobb är
att det är fritt och jag kan lägga
upp det själv. Om jag behöver
gå till tandläkaren en dag kan

jag göra det och jobba över en
annan dag. Och när jag går hem
är jag nöjd över att jag gjort
fint.
Att hon får mycket beröm för
övrig personal i huset ger också
energi och en känsla av att hennes arbete gör att människor får
en bättre arbetsmiljö.
– Häromdagen var det någon
som sa att jag gör ett fantastiskt
jobb och att det märks att jag är
här. Sådant är roligt att höra.
HUR ÄR DET MED DIN EGEN
ARBETSMILJÖ?
– Det finns en omsorg om oss
och vid varje arbetsplatsträff får
vi frågan om hur vi har det och
om vi har rätt utrustning.
Vi pratar också mycket om hur
vi kan minska belastningsskador. Jag har lite problem med en
axel, men om jag gör övningar
går det bra. Om ett moment
blir monotont kan jag bara byta
arbetsuppgift ett tag.
VARFÖR TYCKER DU ATT DU
HAR SVERIGES VIKTIGASTE
JOBB?
– Att jag får vara med och
underlätta för andra människor
på jobbet. Om inte vi lokalvårdare fanns, skulle Sverige
stanna. Jag känner verkligen
att jag behövs och tänker aldrig
byta jobb!

Heltidsresan i lokalvården
– från 4 till 12 heltider på ett år

A

lla som arbetar deltid inom lokalvården i Tjörns Bostads
AB (TBAB) har det senaste året haft möjlighet att gå upp
till heltid. Det har lett till att heltiderna ökat med 200 procent!
Det betyder att alla som velat, kunnat få en heltidstjänst.
– En utgångspunkt har varit att alla ska kunna klara sig på
sin lön och få en bra pension. Många har också arbetat i olika
lokaler och det har varit spretigt. När vi omorganiserade blev
det bättre scheman för lokalvårdarna, säger Camilla Andreasson,
lokalvårdschef i TBAB.
Även om omorganisationen i sig handlade om att minska
antalet timmar, har kombinationen med att låta fler jobba heltid
inneburit att personalen är nöjdare.
– Det fanns en del oro först, men det har blivit väldigt positivt
för hela gruppen, säger Camilla Andreasson.

Det här är heltidsresan
Det brukar kallas för heltidsresan. Det betyder helt enkelt
att fler som arbetar i välfärden ska gå från deltid till heltid.
Att fler arbetar heltid är avgörande för att klara av framtidens behov av rekryteringar och att samtidigt bidra till
ett mer jämställt samhälle. För den anställde innebär det
att inkomsten ökar varje månad och att det blir en högre
pension när den dagen kommer.
Heltidsresan är en överenskommelse mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).

Socialförvaltningen påbörjar sin heltidsresa

16 016
Invånare bor det nu på
Tjörn. Det är en ökning
med 94 personer det
senaste året.

Nu kan heltid bli norm för dem som arbetar i socialförvaltningen, till exempel undersköterskor, stödpedagoger och
personliga assistenter. Det innebär att de som nu arbetar
deltid, kan få erbjudande om heltid och att de som anställs kan få heltid från första början.
– Tjörns kommun vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och heltidsresan är också en del i att bidra till ett
mer jämställt samhälle. Våra medarbetare får högre lön
och en ökad trygghet med högre pension, säger Anna
Kling, projektledare för heltidsresan i Tjörns kommun.
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Tjörns kulturskola
på fjärde plats i Sverige
På Tjörn kan barn och unga välja mellan elva olika kurser – till exempel musik, dans,
teater, akvarellmålning, slöjd, film, cirkus och skrivande. Det är ett av landets största utbud.

D

e kommuner som har det
största utbudet är storstadskommuner som Lund och
Norrköping med tolv ämnen
vardera. När undersökningen
gjordes hade Tjörn tio ämnen
och hamnade då på en fjärdeplats i landet. Idag skulle Tjörn
legat tvåa med sina elva ämnen!
– Vi ligger på samma plats
som Stockholms stad. Möjligheterna för varje barn och
ungdom att hitta just sitt uttryck
ökar därmed markant, säger
Cathrine Berntsson, avdelningschef för Deltas verksamhet där
Kulturskolan är en del.
Det ska vara roligt att vara
med i kulturskolan. Här kan alla
hitta sitt sätt att uttrycka sig på
och få möjlighet att våga prova
olika saker. Och eftersom det
finns så många sätt att uttrycka
sig på, erbjuder kulturskolan
8 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2020

också många olika kurser. Inom
kursen musik finns det till
exempel 14 olika instrument att
välja på.
VART TREDJE BARN DELTAR
Kulturskolan på Tjörn har cirka
450 elever inskrivna i sina elva
olika kurser. Det är nästan vart
tredje barn i målgruppen. Det
finns något att göra alla dagar
i veckan, på olika platser i
kommunen och för alla i åldern
0–19 år.
Pär Andersson, rektor på
Bleketskolan, menar att kommunens arbete med att engagera
barn och unga på fritiden spelar
stor roll för deras välmående
och personlig utveckling som
individer.
– Detta har i sig en positiv
inverkan på elevernas resultat i
skolan, säger Pär Andersson.

PÅSKLOV
i musikens och
fantasins värld

Under tre dagar på påsklovet
kommer GaP (Gamla Polishuset)
i Skärhamn att förvandlas till en
musik- och fantasivärld där du kan
skapa musik, prova på sång, göra
musikpins, trycka din musiktröja, gå
i DJ-skola och mycket mer!
I år kommer alltså det populära
påsklovsarrangemanget tillbaka!
Förra året, som var ett litteraturår,
var det saga & fantasi – i år,
när det är musikens år, är temat
musik & fantasi.
Plats: Gamla Polishuset,
Strandvägen 1A, Skärhamn
Tid: 6–8 april 11–16
På skärtorsdagen (9 april) får barnen
även i år en egen konstvandring.
Läs mer om den och många fler påsklovsaktiviteter på www.tjorn.se/lov.

Ändrade bidragsregler
för fritidsföreningar
Tjörns kommun har ändrat på reglerna för att få bidrag till fritidsföreningar.
En av förändringarna är att verksamhetsbidraget går till aktiva deltagare mellan 7 och 25 år.

D

e flesta kommuner i
Sverige har valt detta
åldersintervall. På Tjörn har
verksamhetsbidraget tidigare
gått till deltagare mellan 3 och
20 år. En av anledningarna till
förändringen är att uppmuntra
föreningarna till att behålla ungdomarna längre. Riksidrottsförbundet avråder också för
tidig specialisering i de lägre
åldrarna.
Mer än 80 procent av alla
ungdomar går någon gång med
i en idrottsförening. Men vid
20 års ålder är endast ungefär
hälften kvar.

INKLUDERING OCH TOLERANS
Precis som tidigare behöver
föreningarna leva upp till olika
kriterier för att få bidrag från
kommunen – föreningen ska till
exempel inkludera alla, arbeta
för tolerans och mot mobbning,
arbeta aktivt med förebyggande
insatser mot alkohol och droger
och verka för så låg miljöpåverkan som möjligt.
Ett nytt krav är att föreningen
som söker bidrag ska vara religiöst och politiskt obunden.
Från och med 2022 krävs att
en förening är certifierad som
Säker och trygg förening för

att få sina bidrag utbetalda. Se
artikel nedan.
OLIKA TYPER AV BIDRAG
De olika bidragen som finns att
söka för föreningar är verksamhetsbidrag, drift- och underhållsbidrag, anläggningsbidrag,
utbildningsbidrag, projekt- och
aktivitetsbidrag, lönebidrag och
bygdegårdsbidrag.
De fullständiga reglerna finns
i sin helhet på www.tjorn.se.
Sök på ”Bidragsregler för
fritidsföreningar i Tjörns kommun.”

Säker och trygg förening
– ny certifiering på gång

Ingen får fara illa i en förening. Därför kommer fritidsföreningarna att få stöd och
utbildning för att certifieras till Säker och trygg förening. Certifieringen börjar i höst.

C

ertifieringen innebär att föreningen får en kvalitetsmärkning som visar att man har en
säker, trygg och inkluderande miljö.
För att certifieras behöver föreningen gå igenom en utbildning och därefter göra en
inventering av hur det ser ut i föreningen – när det gäller allt från brandskydd till förlegade
normer och attityder
Slutligen behöver föreningen rätta till eventuella brister. Från och med 2022 kommer enbart
certifierade föreningar att få föreningsbidraget utbetalt.
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En konstvandring på Tjörn kan
du göra när du vill
Nu närmar sig påsken och det är tid för konstvandringar. Men om du inte har möjlighet att göra en
runda just över påsken, finns det alltid möjlighet att åka runt och titta på offentlig konst på Tjörn.
”Hela året, hela livet”, för att citera Tjörns egen vision.

A

tt konst är offentlig betyder att det är Tjörnbornas konst. Alla har inte konst hemma och
att ha konst ute gör det möjligt för alla att uppleva
konst på första parkett.

1. Vi börjar där Tjörn börjar, efter Tjörnbro-

arna. Claes Hakes skulptur Pater Noster vid
Myggenäs korsväg blir som en port till Tjörn
med sin öppning i mitten (se omslagsbilden).
Kanske har du också sett att det finns en
mindre variant vid Ullevimotet i Göteborg?

2. Kommer du från havet och närmar dig Tjörn

västerifrån möts du av ännu en av Claes
Hakes skulpturer Tro, hopp och kärlek längst
ut på Klädesholmen. Den gör sig bäst från
havet, men kan såklart beundras från land
också. Claes Hake har skänkt denna skulptur
till Klädesholmen.

3. I Skärhamn är barnens favorit Johan Blooms

JA! med sina linjer på vägen som snirklar
i cirklar och bågar. Linjen fortsätter upp på
väggen till en forntidsinspirerad figur som
med öppen arm och hand leder blicken in mot
torget.

4. Vid biblioteket i Skärhamn står Lena Cronqvists Flicka med hästsvans och parasoll.

5. I Södra hamnen i Skärhamn kan du titta på

den stora muralmålningen som pryder väggen
på Skärhamns frys, målad av ”Frau Isa” från
Österrike. Motivet handlar om Ama, pärlfiskande kvinnor i Japan, som det finns många
myter om.

6. På berget ovanför Gråskärsbadet i Skärhamn

4
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står Linn Granlunds Hulda och blickar ut över
havet. Hulda består av skjortor i ett nät och är
en hyllning till kvinnorna som skötte hem och
familj på egen hand när männen var på sjön.

7. På Rönnängs förskola hittar du

skulpturen Fritt fram av Jan
Järlehed, som skojar med en av
våra mest kända vägskyltar. Här
finns också en skulptur lämplig
för lek och klättring – Blå larv
av Per Aguelii.

8. Sedan sommaren 2019 har

också Kållekärrs skola fått en
muralmålning. Den föreställer
myten om den svarta guden från
Navajo-folket (indianfolk). Den
svarta guden var eldens gud
och skapade alla stjärnbilderna.
Konstnärer: Duon ”Moonchild”
från Singapore.

7
Foto: Maria Bäckersten

9. Vid förskolan i Kållekärr finns skulp-

turer att leka i. Det är två elefantstolar
i betong av Ylva Kullenberg och
Snigel av Per Aguelii.

10. I Kållekärr kan du se Laura Fords

10

Monkey with a bad head (apa med
huvudvärk) utanför vårdcentralen.
Laura Ford gör ofta skulpturer som
är små eller utsatta på något sätt och
vädjar till oss som går förbi. Kanske har du sett flickan på Göteborgs
Centralstation eller räven utanför
riksdagshuset i Stockholm?
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Full fart på digitaliseringen
E

n nyhet är att du nu kan
söka bygglov och följa ditt
ärende. Skolan har kopplat ihop
fyra olika system och har fått
ut riktigt smarta lösningar för
föräldrar, elever och personal.
Sedan tidigare kan de som har
hemtjänst beställa sina dagligvaror från en surfplatta.
Och fler smarta tjänster är
på gång – några exempel som
vi kommer att se 2020 är en
ny mobil-app för ungdomar
och inte minst kommer vi att
välkomna kommunens första
digitala medarbetare Kim.
Kim kommer att finnas på vår
nya webbplats dygnet runt och
svara på frågor.

Snart är Kommun-Kim redo
att svara på dina frågor – dygnet runt.
Kim är kommunens nya digitala medarbetare.

Samtidigt som både Tjörnbor
och besökare lättare kan dra
nytta av kommunens tjänster,
frigör de nya arbetsmetoderna
resurser i kommunen på lång
sikt.
Alla Sveriges kommuner
går tuffare tider till mötes och
digitaliseringen är en av flera
viktiga pusselbitar för att klara
framtidens välfärd.
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I skolan:

Enklare digitala lösningar för föräldrar,
elever och personal.
Appar, samarbetsytor, dokumentation och schemaläggning. Det låter lite krångligt, men alla som är elever,
personal eller föräldrar har säkert märkt att det är mycket
i skolans värld som blivit enklare – tack vare ny teknik.

D

en gamla ”skolwebben” var trögarbetad. Föräldrar kunde
inte ta del av allt de borde kunna nå och elever och lärare
kunde inte arbeta i samma dokument.
– Skolwebben hade många bra funktioner, men det fanns
mer att önska, säger Monica Hakefjord, IT-pedagog.

FYRA SYSTEM SOM PRATAR MED VARANDRA
Monica och hennes kolleger insåg snart att det skulle behövas fyra olika system för att få ut bästa möjliga effekt – för
schemaläggning, för kommunikation och dokumentation, för
frånvarorapportering och för att få en gemensam digital samarbetsyta där lärare och elever kan arbeta i samma dokument.
Nu är detta så kallade systempussel färdigt och skolan har
fyra olika system som pratar med varandra och kan hämta
information från det ena systemet till det andra.
FÖLJER BARNENS SKOLGÅNG I MOBILEN
Är du förälder har du förmodligen två appar i din telefon. I
den ena har du koll på barnscheman för förskola och fritids
samt frånvaro, i den andra allt som händer i skolan. Elever
och lärare har tillgång till Office 365, där de har gemensamma
samarbetsytor.
– Nu blev det två appar i stället för en, men jag tror det
ändå har blivit mycket enklare för vårdnadshavarna. I nästa
steg hoppas jag vi kan få allt i en och samma mobil-app, säger
Monica Hakefjord
Ledordet under arbetet har varit att det ska vara just enkelt
för dig som är vårdnadshavare, som nu alltså kan anmäla och
följa upp frånvaron för dina barn, kan följa ditt barns skolgång,
kan förbereda dig för utvecklingssamtal, se bilder från barnens
skogspromenad och mycket mer. För lärarna har det blivit
lättare att dela med sig av vad som händer i förskolan och skolan. Eleverna kan göra sina uppgifter, samarbeta och ta del av
lärarens kommentarer i en gemensam samarbetsyta i datorn.

När du söker bygglov:
Nu kan du följa ditt bygglov
i mobilen

D

et har blivit enklare att söka bygglov. Med en
ny digital tjänst kan du nu följa ditt bygglov
och slipper vänta på vita kuvert i brevlådan.
Med den nya tjänsten kan du till exempel
• söka bygglov och lämna in ritningar digitalt,
direkt från din dator
• komplettera ditt bygglovsärende
• se om dina grannar lämnat in synpunkter
• svara på dina grannars synpunkter
• begära tekniskt samråd
• byta kontrollansvarig för ditt bygge
• begära slutbesked
• ta del av beslutet på ditt ärende.

Sök bygglov i tid!
Ska du bygga i sommar?

Glöm inte att söka bygglov i tid!
Mer information om handläggningstider och ansökan hittar du på
www.tjorn.se/bygglov
Lycka till med ditt byggprojekt!

Du hittar den nya tjänsten på

www.tjorn.se/bygglov
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Tjörns skolor får grönt ljus
av Skolinspektionen
Var tredje år blir kommuner och friskolor granskade av Skolinspektionen. Nu har resultaten kommit
från den senaste tillsynen. Tjörn gör bra ifrån sig.

S

kolinspektionen ska se till
att skolorna i landet följer de
lagar, regler och läroplaner som
finns för verksamheten. Målet
är att bidra till alla barns och
elevers rätt till likvärdig utbildning i en trygg miljö, där alla når
minst godkänt i alla ämnen.
Under 2019 granskade Skolinspektionen hur Tjörns kommun uppfyller kraven i alla sina
förskolor och skolor – förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning, grundsärskola
och gymnasiesärskola.
OVANLIGT MED SÅ FÅ
ANMÄRKNINGAR
Tillsynen blev helt utan
anmärkning i de största
skolkategorierna förskola,
fritidshem, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola
och vuxenutbildning*.

– Det är extra glädjande
eftersom vi vid den förra
inspektionen 2016 fick en
del anmärkningar och sedan
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dess har jobbat mycket med
att förbättra kvaliteten. Vi har
blivit bättre på att följa upp
resultat, analysera resultaten
och sätta in åtgärder, säger
Lena Ericsson, chef för barnoch utbildningsförvaltningen.
– Att så här stora verksamheter
inte får några förelägganden alls är ovanligt. Jag har
aldrig varit med om det under
de tolv år som gått sedan
skolinspektionerna började,
så det är mycket bra betyg
till alla duktiga medarbetare
och chefer som jobbat hårt
och engagerat för att utveckla
och förbättra kvaliteten, säger
Lena Ericsson.
Vid inspektionen av grundsärskola och gymnasiesärskola
fick Tjörns kommun en anmärkning, eller föreläggande.
Det finns brister i rutinerna för
mottagandet, något som nu
kommer att förbättras. Däremot
fanns här inget att anmärka på
ledning och styrning.

SÅ GÅR EN
SKOLINSPEKTION TILL

1. Personal på skolor och
centralt på barn- och utbildningsförvaltningen svarar
på skolinspektionens frågor.
Frågorna handlar om de olika
skolformerna som beskrivs i
texten ovan.
2. Skolinspektionen besöker
Tjörn i tre dagar i oktober
2019. De intervjuar förvaltningschef, verksamhetskoordinator, elever, pedagoger
och rektorer i de olika
skolformerna. De intervjuar
också politiker i barn- och
utbildningsnämnden.
3. Beslut.
Fotnot: Tjörns kommun bedriver ingen
egen gymnasieskola eller vuxenutbildning utan köper denna utbildning från
andra kommuner. Kommunen har
ansvar för fortlöpande uppföljning av
kvalitet och ekonomi för köpta utbildningsplatser. Kommunen har också
ansvar för studie- och yrkesvägledning
för vuxna kommuninvånare.

Förslag till
framtidens skola på Tjörn
E

tt förslag på hur framtidens
skola på Tjörn ska se ut
har lämnats till politikerna. Ett
politiskt beslut väntas i vår.
Förslaget innebär att det blir
två skolor i Bleket och Höviksnäs med elever i årskurs 4–9.
I Höviksnäs läggs högstadiet i
Häggvallskolan och mellanstadiet i Fridas Hage. Även i Bleket

läggs årskurs 4–6 och årskurs
7–9 i separata byggnader.
Rönnäng, Skärhamn, Kålle
kärr och Myggenäs blir F–3 skolor med förskola och fritids.
Tångeröds förskola påverkas
inte.
Skolorna får en modern
standard som kan göras med
mindre omfattande ny- och till-

byggnader på relativt kort tid.
Enligt förslaget hushållar vi väl
med Tjörnbornas skattepengar
eftersom nyttjandegraden av
lokaler ökar.
Det är kommunkansliets
förvaltning som tagit fram
förslaget som politikerna ska ta
ställning till.

Förslaget innebär att det blir två skolor i Bleket och Höviksnäs med elever i årskurs 4–9. I Höviksnäs läggs högstadiet i Häggvallskolan och mellanstadiet i
Fridas Hage. Även i Bleket läggs årskurs 4–6 och årskurs 7–9 i separata byggnader.

Du fultvättar väl inte bilen på gatan?

Biltvättar på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö.
Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och ut i närmaste vattendrag.
Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatan.
Det innebär att tusentals ton av olja, kemikalier och tungmetaller
rinner rakt ut i våra vattendrag. Ämnen som är skadliga för både
människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Gör så här i stället:

Tvätta din bil i en gör-det-själv-anläggning eller i en
automatisk biltvätt. På en sådan anläggning ställs det
krav på att tvättvattnet ska renas innan det leds vidare.

En enkel regel: Om du inte vill bada i eller dricka vattnet du släpper ut, ska du inte heller släppa ut det i naturen.
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Biblioteket
i Häggvall
öppet varje dag
Snart kan du besöka biblioteket i Häggvall varje dag
mellan 06 och 22. Någon
gång i april börjar biblioteket ha meröppet för alla
över 18 som registrerat sig.

Meröppet betyder att du kan
besöka biblioteket även när
det är obemannat. För aktuella ordinarie öppettider, se
www.tjorn.se/bibliotek

Gå inte upp på stegen, det gör Ingela.
Ingela Vingård kommer hem till dig
som är över 67 år och byter glödlampor
med mera. Foto: Sara Johansson

Ingela tar stegen
och gör det säkert
Är du över 67 år och bor på Tjörn kan du få kostnadsfri hjälp av
Fixartjänst. Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att förebygga fallolyckor.

M

ed fixartjänster menas
vardagssysslor i hemmet som äldre bör avstå från
på grund av risken att falla och
skada sig. Det kan handla om att
sätta upp eller ta ner gardiner,
byta glödlampor, byta batterier
till brandvarnare med mera.
Fixartjänsten kan också
halksäkra mattor, flytta mindre
möbler och få ordning på sladdar som det annars är lätt att
snubbla på.
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ENKLARE ARBETSUPPGIFTER
De tjänster du kan få hjälp med
är alltså enkla tjänster som inte
kräver en fackman. Det får heller
inte vara arbetsuppgifter som du
normalt får genom hemtjänsten.
Fixartjänsten är kostnadsfri,
men du betalar själv för eventuellt material som behövs.

Du bokar fixartjänst på telefon
0304–60 18 66,
tisdag och onsdag 8–16.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
1. Du måste vara över 18 år.
Du skaffar först ett lånekort på biblioteket. Du får
skriva under ett avtal där
du godkänner villkoren,
till exempel att du inte får
släppa in någon obehörig i
lokalerna. Du får gärna ta
med dig andra, men det är
du som har ansvaret.

2. När du fått ditt lånekort får
du en egen ”nyckel”, en
tagg, som du använder för
att komma in i biblioteket tillsammans med en
pinkod.
3. Nu har du tillgång till
biblioteket 06 till 22 varje
dag hela året, till och med
på julafton.
TJÖRNBORNAS BIBLIOTEK
I dag finns bibliotek med
meröppet i fler än 114 kommuner i Sverige och fler är
på gång. Det här systemet
fungerar för att det är medborgarna som tar ansvar för
sitt bibliotek. De hör av sig
till bibliotekspersonalen om
något inte fungerar och tar
hand om sitt bibliotek.

Framtidens infrastruktur
i STO-regionen
Hur går det med väg 160, bron till Orust och tågtrafiken längs
Bohusbanan? När näringsliv och kommuner träffades i februari
handlade det både om att jobba vidare och att tänka nytt.

N

ordvästsvenska initiativet
startades 2013 på initiativ
av näringslivet och drivs idag
av det lokala näringslivet och
Stenungsund, Tjörn och Orust
kommuner gemensamt. Syftet
är en förbättrad infrastruktur i
vårt område och sedan 2015 är
det fokus på väg 160, en ny broförbindelse mellan Orust och
Stenungsund samt en förbättrad
tågtrafik på Södra Bohusbanan.

Hur har det gått hittills i arbetet
och bör arbetet se annorlunda ut
under de kommande åren?
– Sedan 2015 har vi nått en
rad framgångar. Vi har bland
annat fått till stånd en så kallad
Åtgärdsvalsstudie för väg 160.
Studien är en förutsättning för
att Trafikverket skall kunna
investera, säger Anna Aldegren,
näringslivsstrateg i Tjörns kommun.

exempelvis mötesspår, något
som gör det möjligt med fler
turer. Det är dock en lång väg
kvar till målet med dubbelspår
och avgångar varje kvart mellan
Stenungsund och Göteborg.
ANDRA LÖSNINGAR
För att skynda på satsningarna
har olika lösningar diskuterats,
bland annat projektet Skagerakbanan som framför allt drivs av
Uddevalla kommun. Skagerakbanan är tänkt att binda ihop
Oslo och Göteborg genom Bohuslän med hjälp av höghastighetståg som skulle kunna drivas
i privat regi. Projektet har
kantats av en hel del frågetecken och dess framtid kommer
att avgöras under våren. Från
näringslivet är dock budskapet

klart: Framtidens infrastruktur i
STO-regionen behöver nya och
kreativa finansieringslösningar
och kanske måste vi även öppna
dörren för privata aktörer eftersom dagens avsatta infrastrukturmedel inte räcker.
Det finns också förslag på
att bättre nyttja vattnet som
transportväg och att företagen är kreativa i väntan på att
mer långsiktiga lösningar ska
komma på plats. Ett exempel
är flexiblare arbetstider för att
minska belastningen i trafiken
specifika tider.

Kan man utnyttja vattnet som transportväg på ett smartare sätt?

BRO MELLAN ORUST OCH
STENUNGSUND
På liknande sätt samverkar
nu kommunerna för att få till
en åtgärdsvalsstudie för en
broförbindelse mellan Orust
och Stenungsund. Där har det
gemensamma arbetet sedan
tidigare resulterat i att delar av
finansieringen av ett eventuellt
brobygge är säkrat.
FLERA ÅTGÄRDER LÄNGS
BOHUSBANAN
För Bohusbanan har man fått
till lyckade satsningar med
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Näringsliv

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

Konjunkturen
fortsatt god på Tjörn
Den sista konjunkturrapporten 2019 från Business Region Göteborg visade en
fortsatt stark utveckling för Tjörn.

T

rots en inbromsning av
konjunkturen är jobbtillväxten stark i Göteborgsregionen som helhet – nära fyra
gånger starkare än för riket
i stort. Starka näringar är till
exempel kemiindustrin och
byggbranschen, något som
också påverkar vårt område.

HUR GÅR DET FÖR
FÖRETAGEN PÅ TJÖRN?
På Tjörn är byggsektorn stor
och går uppåt också här.
Många av våra företag gynnas

också av att de har koppling till
kemiföretagen i Stenungsund.
Däremot kan avmattningen man
nu börjar se i fordonsindustrin
påverka Västsverige och även
Tjörn framöver.
REKORDLÅG ARBETSLÖSHET
Under hösten registrerades
rekordlåga siffror för arbetslösheten inom kommunen – endast
1,7 procent var öppet arbetslösa
under november månad, vilket
inte bara var en bra siffra för
Tjörn utan placerades oss på en

förstaplats i landet. Även om
man tittar historiskt visar Tjörns
näringsliv en stark tillväxt. Eller
vad sägs om nästan 1300 fler
jobb under 2000-talet? Det
är en ökning som framför allt
beror på ett starkt näringsliv.
NY RAPPORT PÅ GÅNG
I dagarna presenteras nästa
konjunkturrapport för Göteborgsregionen.

782

fler arbetsställen

2000–2019

3295

Arbetsställen totalt

2019

1283

nya invånare

2000–2019

12 281

1296
fler jobb

2000–2018
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Anställda totalt

2019

Digitalisering

Klimatsmarta pengar

Få fyra timmars gratis rådgivning och stöd för din digitala
resa.

Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets utsläpp av
koldioxid eller andra växthusgaser? Då kan du söka pengar från
Klimatklivet.

D

xempel på investeringar som kan
få stöd är fastighets
ägare som vill byta
värmesystem eller
installera laddstolpar,
transportföretag som
vill uppdatera sin
fordonsflotta så att den
blir fossiloberoende
eller förändringar i produktionen för att få mindre utsläpp.
Ansökan kan endast göras av juridiska personer och inte av privatpersoner! Kommande ansökningsperioder är 5 maj – 28 maj samt
27 augusti – 24 september.

2020

u kan få tillgång till fyra
timmars personlig rådgivning av Almi. Ett nätverk med
möjlighet till erfarenhetsutbyte
får du på köpet.
Almi har fått i uppdrag av
Tillväxtverket att stödja företagare på landsbygd i sin digitaliseringsresa. Det innebär bland
annat att du kan få tillgång
till bland annat 2 x 2 timmars
personlig rådgivning.
Dessutom erbjuds du möjlighet att ingå i ett nätverk där du
kan träffa andra företagare som
står inför liknande utmaningar.
Almi kan också hjälpa dig
att hitta sätt att finansiera din
digitala resa.

för företag och organisationer

E

Läs mer på www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Vill du vara med och göra skillnad?
Välkommen på speed-intervju med mingel!
Tid:

Onsdag 15 april 16–19

Plats: Tjörns kundcenter, kommunhuset i Skärhamn
LÅTER DET INTRESSANT?

Läs mer på Almis hemsida
https://www.almi.se/digitalisering-2020
där du även anmäler dig
till projektet.

Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie
och/eller semestervikarie till följande tjänster:
• Stödassistenter och stödbiträden till funktionshinder
• Personliga assistenter
• Undersköterskor och
vårdbiträden
• Kockar

• Barnskötar
• Förskollärare
• Fritidsledare
• Kulturpedagoger

Vi berättar om våra verksamheter och tjänster
samt svarar på dina frågor.
Ta gärna med ditt CV.
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå
Måndag–torsdag kl 08–19
Fredag 				 kl 08–17
Lördag–söndag 		 kl 11–15
Öppettider under påskhelgen:
Skärtorsdag 8–15, långfredag 11–15, påskafton
11–15, påskdagen och annandag påsk stängt.
TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB)

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

•
•
•
•

Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga
Tjörn-appen www.tjorn.se/app
Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn
Blanketter och e-tjänster:
www.tjorn.se/sjalvservice
• Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq
• Skol- och barnomsorgswebben:
www.tjorn.se/skolabarn
HÄR FINNS

•
•
•
•

Blanketter och ansökningar
Service/rådgivning i olika kommunala ärenden
Utställda detaljplaner
Turistinformation från regionen

DU KAN

• 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
• Låna och lämna böcker och media
• Kopiera och skanna dokument
FELANMÄLAN LÄGENHETER
Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12,
tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se
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KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

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
TJÖRNS TURISTBYRÅ

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

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se
www.tjorn.se/bibliotek
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 11–19
Onsdag
13–19
Fredag
11–16
För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/tåvc
eller i Tjörn-appen.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

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

