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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-14 Dnr 2021/300-023 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Information om Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har två representanter i styrelsen för Sjöfartens 
Utbildnings Institut (SUI). Nuvarande kommunjurist besitter det ena 
uppdraget, men frånträder detta på grund av ledighet. Den andra 
platsen är vakant, men har tidigare bemannats av dåvarande 
kommunchef. 

Enligt uppgift är bolagets verksamhet vilande och kommunen har 
tidigare tillskrivit stiftelsen med önskan om utträde. Vid tidigare 
mandatperiod har uppdragen bemannats med representanter från 
barn- och utbildningsnämnden. Kommunkansliet har inför tillsättandet 
av uppdragen ställt frågan till barn- och utbildningsförvaltningen, som 
diskuterat i samråd med nämndens presidium. 

Föreslagna representanter är Gunnemar Olsson, ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, samt Lena Eriksson, förvaltningschef. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021 

2021/262 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ska ha en budget i balans och 
inte planera för ett överskott i år. De 2,5 miljonerna kan 
omgående allokeras för t.ex. läromedel eller elevhälsa. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2021 uppgår till + 69,4 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +2,7 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +41,0 mkr. Prognosen för 
helårsresultatet visar på ett resultat om +59,0 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +53,7 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Delårsbokslut augusti 2021 Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att barn- och utbildningsnämnden 
ska ha en budget i balans och inte planera för ett överskott i år. De 2,5 
miljonerna kan omgående allokeras för t.ex. läromedel eller elevhälsa. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att inget motförslag gentemot arbetsutskottets 
har presenterats. Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska 
bifalla eller avslå tilläggsförslaget från Rosalie Sanyang (S) och finner 
att det avslås. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Rosalie Sanyangs (S) tilläggsförslag. 
Nej-röst för att bifalla Rosalie Sanyangs (S) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Martin Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Kommunstyrelsen väljer att bifalla Rosalie Sanyangs (S) tilläggsförslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) anmäler följande protokollsanteckning som 
motivering till redovisat förslag på kommunstyrelsen: ”Redan när 
delårsbokslutet per april-21, presenterades visade det på en prognos på 
+ 29,9 miljoner för 2021. Vi fick då stöd av en majoritet i såväl KSAU 
som KS för vårt förslag att utöka BuNs ram med 5 miljoner redan för 
innevarande år för att täcka upp för den "utbildningsskuld" som 
upparbetats under pandemin., med insatser inför höstterminen 21..  (Tp 
lade ner sina röster i KS och L, M, C och fd SD-ledamoten tillika 
"oppositionsråd var emot.) 

På KF i juni återremitterades förslaget av den styrande minoriteten med 
stöd av TP. Och frågan har inte fått komma upp igen och inte heller 
dykt upp som remiss hos BUN. Nu ser vi att överskottet i kommunen i 
år väntas bli hela 59 miljoner.  Men det är få månader kvar och för svårt 
för skolan att göra nya satsningar så här sent på året. Men BUN som har 
så slimmad budget visar på ett prognostiserat överskott på 2, 5 miljoner 
för i år. Vi menar att det är fel att med så slimmad budget dessutom 
redovisa ett överskott i år, när verksamheten har så stora behov av 
insatser.”
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021 

2021/262 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns 
kommuns delårsbokslut per augusti 2021. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2021 uppgår till + 69,4 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +2,7 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +41,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +59,0 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +53,7 mkr. I prognosen för 
helåret finns en viss osäker till följd av pandemin då 
skatteintäkterna och även verksamheternas kostnader är svåra att 
prognostisera.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Delårsbokslut augusti 2021 Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
George Strömbom (C) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-09-15 Dnr 2021/262-042 

Kommunstyrelsen 

Carolina Färdig Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Tjörns kommuns delårsbokslut 
augusti 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 
augusti 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2021 uppgår till + 69,4 mkr. 
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period 
som uppgår till +2,7 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år 
uppgick till +41,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +59,0 mkr mot 
budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +53,7 mkr. I prognosen för helåret finns en viss 
osäker till följd av pandemin då skatteintäkterna och även 
verksamheternas kostnader är svåra att prognostisera.  

Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 
92 procent, soliditeten är 39,1 procent och årets resultat uppgår till 10,2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och därmed anses 
god ekonomisk hushållning uppfyllt per augusti. 

Bilagor 
Delårsbokslut augusti 2021 Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-09-15 Dnr 2021/262-042

Ärendet  
Delårsresultat 

Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +69,4 mkr. Budgeterat 
resultat för perioden är +2,7 mkr. Resultatet för motsvarande period 
föregående år var +41,0 mkr. Perioden kännetecknas av ekonomisk 
osäkerhet till följd av pandemin, Covid-19.  

Nämndernas verksamhet till och med augusti avviker positivt mot 
budget med +46,9 mkr. Främst är det socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som står för den positiva budgetavvikelsen med 
+31,1 mkr, även övriga nämnder och förvaltningsfastigheter lämnar 
positiva avvikelser.  

Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot 
budget med +4,5 mkr. Främst är det outnyttjade driftskonsekvenser 
som står för den positiva budgetavvikelsen till och med augusti. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag avviker positivt med +13,4 mkr.  

Helårsprognos  

Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om + 59,0 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr. Detta innebär 
en prognostiserad positiv budgetavvikelse med +53,7 mkr.  

Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en positiv 
budgetavvikelse med +31,2 mkr. De kommunövergripande posternas 
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +1,8 mkr. Ett positivt 
finansnetto +2,5 mkr. I prognosen avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag positivt med +18,0 mkr. Helårsprognosen per augusti visar 
på en förbättring i förhållande till den helårsprognos som lämnades i 
april. Framför allt beror förändringen på en försiktighet i 
helårsprognoserna i april då det fortfarande rådde stor osäkerhet kring 
utvecklingen av konsekvenserna kopplade till Covid-19 pandemin. 
Skatteunderlagstillväxten förväntas starkare jämfört med tidigare 
prognoser. I prognosen för helåret finns fortfarande en viss osäker till 
följd av Covid-19 pandemin då skatteintäkterna är svåra att 
prognostisera och även en osäkerhet kring pandemins påverkan på 
verksamheterna. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-09-15 Dnr 2021/262-042

Måluppfyllelse 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 2021. 
Av dessa är 35 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 57 % är "delvis 
uppfyllda" och 8 % är "Ej uppfyllda".  

I sina delårsrapporter anger också nämnderna prognos för 
måluppfyllelse för helåret. Enligt prognos så är det endast 4 av de 88 
prioriterade målen som inte kommer att vara uppfyllda vid årets slut. 
Prognosen pekar således på att 95 % av de prioriterade målen kommer 
att vara ”delvis”, ”i hög grad” eller ”helt uppfyllda” vid årets slut. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv.  

God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns kommun uppnås när 
andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 
75 procent och de finansiella målen är uppfyllda. Andelen prioriterade 
mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med augusti är 92 
procent. Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten uppgår 
till 39,1 procent och periodens resultat uppgår till 10,2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Tjörns kommunen uppfyller 
därmed sina kriterier för god ekonomisk hushållning. 

Evike Sandor 
Kommundirektör
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Sida 5 (67) 
Delårsrapport augusti 2021  

Tjörns kommun 
 

1 Ekonomiskt resultat 

1.1 Resultaträkning 
 Periodens 

resultat 
Periodens 
budget 

Periodens 
resultat 
föregående år 

Helårs 
budget 

Helårs 
prognos 

Verksamhetens 
intäkter 

179,3  172,9   

Verksamhetens 
kostnader 

-764,9  -761,0   

Verksamhetens 
nettokostnad 

-585,6 -637,0 -588,1 -954,2 -921,2 

Avskrivningar -30,1 -30,3 -28,4 -45,5 -45,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-615,7 -667,3 -616,5 -999,7 -966,5 

Skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag 

680,7 667,3 657,7 1001,0 1019,0 

Verksamhetens 
resultat 

65,0 0,0 41,2 1,3 52,5 

Finansiella 
intäkter 

8,8 8,0 5,6 12,0 13,0 

Finansiella 
kostnader 

-4,4 -5,3 -5,8 -8,0 -6,5 

Resultat efter 
finansiella 
poster 

69,4 2,7 41,0 5,3 59,0 

Resultat 69,4 2,7 41,0 5,3 59,0 
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1.2 Kassaflödesanalys 
 

 2021-08-31 2020-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Verksamhetens intäkter 179,3 172,9 

Verksamhetens kostnader -764,9 -761,0 

Justering för gjorda avsättningar 10,6 6,4 

Justering för reavinster vid försäljning 
av anläggn.tillgångar 

0,5 0,1 

Verksamhetens nettokostnad -574,5 -581,6 

   

Skatteintäkter och utjämning 680,7 657,7 

Finansiella intäkter 8,8 5,6 

Finansiella kostnader -4,4 -5,8 

Medel från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

110,6 75,9 

   

Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager -0,4 -1,1 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga 
fordringar 

-68,2 -25,0 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga 
skulder 

-2,1 -9,2 

Ökning(+) minskning(-) av långfristiga 
rörelseskulder 

-0,7 -1,4 

Medel från förändringar i 
rörelsekapitalet 

-71,4 -36,7 

   

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

39,2 39,2 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av materiella tillgångar -37,1 -63,0 

Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 

Investering i finansiella tillgångar 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 

Nedskrivning 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

-37,1 -63,0 
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 2021-08-31 2020-08-31 

FINANSIERING   

Utlåning   

Ökning av långfristig fordran 0,0 0,0 

Minskning av långfristig fordran 0,5 0,8 

Upplåning 0,0 0,0 

Nyupptagna lån 0,0 0,0 

Amortering av lån 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

0,5 0,8 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2,6 -23,0 

   

Likvida medel vid årets början 184,4 138,1 

Likvida medel vid periodens slut 187,0 115,1 
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1.3 Balansräkning 
Balansräkning (mkr) 2021-08-31 2020-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

886,7 866,1 

Pågående ny-, till och ombyggnad 65,9 73,9 

Maskiner och inventarier 25,9 32,0 

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper och andelar 19,2 19,3 

Långfristiga fordringar 0,2 0,6 

Summa anläggningstillgångar 997.9 991,9 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd mm 16,0 15,6 

Fordringar 158,5 90,3 

Kassa och bank 187,0 184,4 

Summa omsättningstillgångar 361,5 290,3 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 359,4 1 282,2 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Eget kapital   

Ingående eget kapital 461,7 411,1 

Periodens resultat 69,4 50,7 

Utgående eget kapital 531,1 461,7 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 116,4 105,6 

Övriga avsättningar 11,8 12,0 

Summa avsättningar 128,2 117,6 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 496,6 497,3 

Kortfristiga skulder 203,5 205,6 

Summa skulder 700,1 702,9 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 359,4 1 282,2 

   

Soliditet 39,1 % 36,0 % 
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1.4 Årets resultat 
Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +69,4 mkr. Budgeterat 
resultat för perioden är +2,7 mkr. Resultatet för motsvarande period 
föregående år var +41,0mkr. Perioden kännetecknas av ekonomisk 
osäkerhet till följd av pandemin, Covid-19. 

Nämndernas verksamhet till och med augusti avviker positivt mot 
budget med +46,9 mkr. Främst är det socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som står för den positiva budgetavvikelsen med 
+31,1 mkr, även övriga nämnder och förvaltningsfastigheter lämnar 
positiva avvikelser. I resultatet finns ersättning för sjuklönekostnader 
med 4,2 mkr. Pandemin har påverkat nämndernas resultat då all 
verksamhet inte kunnat genomföras som planerat. Under perioden har 
det varit lägre volymer och lägre personalkostnader än budgeterat. 

Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot 
budget med +4,5 mkr. Främst är det outnyttjade driftskonsekvenser som 
står för den positiva budgetavvikelsen till och med augusti. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag avviker positivt med +13,4 mkr 
då tillväxten ökat starkare än tidigare skatteunderlagsprognoser. Ett 
positivt finansnetto på +2,5 mkr bidrar också till den positiva 
budgetavvikelsen. 
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1.5 Bolagens resultat och balansräkningar 
 Tjörns 

kommun 
Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns 
Bostads AB 

Tjörns 
Måltids AB 

Verksamhetens 
intäkter 

179,3 0,0 27,1 97,7 19,8 

Verksamhetens 
kostnader 

-764,9 -0,1 -19,6 -69,6 -19,3 

Avskrivningar -30,1 0,0 -3,9 -13,4 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-615,7 -0,1 3,6 14,7 0,5 

Skatteintäkter 680.7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella 
kostnader 

-4,4 -0,2 -0,4 -6,1 0,0 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

69,4 -0,3 3,2 8,6 0,5 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens 
resultat/Förändring 
av eget kapital 

69,4 -0,3 3,2 8,6 0,5 

      

Tabell: resultaträkning per bolag i kommunkoncernen 

 

 Tjörns 
kommun 

Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns 
Bostads AB 

Tjörns 
Måltids AB 

Anläggningstillgångar 997,9 45,4 11,2 688,2 0,1 

Omsättningstillgångar 174,5 5,8 9,2 6,1 5,5 

Kassa och bank 187,0 9,1 0,7 13,5 2,5 

Summa tillgångar 1 359,4 60,3 122,2 707,8 8,1 

Eget kapital 531,1 23,3 23,0 68,0 4,3 

Obeskattade reserver 0,0 0,0 25,2 0,0 0,1 

Avsättningar 128,2 0,0 0,0 6,4 0,0 

Långfristiga skulder 496,6 37,0 50,0 610,0 0,0 

Kortfristiga skulder 203,5 0,0 24,0 23,4 3,7 

Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

1 359,4 60,3 122,2 707,8 8,1 

Tabell balansräkning per bolag i kommunkoncernen 
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1.6 Förvaltningsberättelse 

1.6.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 
• Rekrytering av ny kommundirektör slutfördes 
• Covid-19 har haft en stor (men minskande) påverkan på 

verksamheten då många av medarbetarna arbetar i den centrala 
krisledningsorganisationen 

• Fokus är fortfarande stort på strategiska lokalförsörjningsfrågor 
generellt och skolstrukturfrågan mer specifikt 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen och dess verksamheter har fungerat 

väl under perioden, trots pågående pandemi. Många av 
verksamheternas medarbetare har haft möjlighet att arbeta hemifrån, 
vilket gjort att vi haft låg sjukfrånvaro. 

• I sommar har vi haft en märkbart hög förbrukning av dricksvatten 
vilket troligtvis beror på att betydligt fler invånare än vanligt valt att 
stanna kvar på ön och sommargäster bosatt sig i sin sommarstuga 
tidigare och under längre period än vanligt. Under juli fick vi 
kapacitetsbrist på västra Tjörn gällande dricksvatten. Tillgång på 
dricksvatten i våra täkter har varit mycket god hela sommaren. 

• Planavdelningen har under perioden inlett invånardialogen rörande 
ny ÖP, översiktsplan, dialogen startade i juni och pågår fram till 
oktober. Dialogen sker digitalt och en utvärdering kommer att ske 
när dialogen är avslutad. 

• Svårigheter med dialog kopplade till Covid-19 både vad gäller 
allmänhet, internt och med politiken samt fördröjning av 
inriktningsbeslut och dess konsekvenser påverkar tidplanen för 
samråd. 

• Under perioden har miljöavdelningen slutfört implementeringen av 
verksamhetssystemet Ecos2 och lanserat de e-tjänster som ingick i 
upphandlingen av Ecos 2. 

• Under perioden har en mycket stor mängd bygglovsansökningar och 
bygganmälningar hanterats vilket medfört en hög arbetsbelastning. 

• För VA har en stor trendskillnad jämfört med tidigare år noterats. 
Allt fler hemmavarande Tjörnbor kombinerat med ett stort 
besökstryck under sommarperioden har medfört att betydligt mer 
vatten sålts under året. Trots det har vattentillgången varit god. 

• Flera åtgärder gällande reinvestering i infrastrukturen för att minska 
läckor har genomförts löpande under perioden. Bland annat har 
etappen Tollebyvattenverk till Kållekärr på Östra stamstråket 
färdigställts. 

23



 

 

Sida 12 (67) 
Delårsrapport augusti 2021  

Tjörns kommun 
 

• Perioden har medfört utmaningar i form av ny organisation och 
pågående rekrytering av ny chef. 

• Ombyggnation av återvinningscentralen Heås pågår enligt plan och 
bedöms vara klar inför årsskiftet. 

Kultur- och fritidsnämnden 
• Kultur- och fritidsnämndens verksamheter var under perioden 

fortsatt påverkade av Covid-19-pandemin. Stort fokus låg på att 
stötta det hårt drabbade föreningslivet och anläggningar. För att öka 
den fysiska aktiviteten hos invånarna skapades projektet "Ute är det 
nya inne", som erbjöd gratis träning utomhus. Initiativet började 
under våren och förlängdes sedan under sommaren. 

• Förvaltningen fortsatte att hitta mindre eller digitala alternativ till 
kulturutbudet. I mars genomfördes festivalen Uttyckt! för första 
gången, till stor del digitalt. Delvis lättade restriktioner möjliggjorde 
flera mindre arrangemang under sommaren, vilket faktiskt ledde till 
att utbudet för unga blev större än tidigare år. 

• Digitaliseringen fortsatte och inte minst Delta och Kulturskolan 
lyckades bra med att ställa om istället för att ställa in under 
pandemin. Förvaltningen fortsatte under perioden sitt engagemang i 
kommunens hemsida, med fokus på Evenemangskalendern och den 
digitala medarbetaren Kommun-Kim. Målgruppen funkis fick nya, 
egna sökvägar. 

• Turismen anpassades efter de nationella riktlinjerna mot 
smittspridning. Under sommaren kunde besöksmål, restauranger 
och boenden tidvis känna av ett högt tryck från besökare. Samarbetet 
Tjörn - Island av Art (Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane 
och Pater Noster) etablerades och tog i juli emot ett regionalt 
hållbarhetspris. 

Barn- och utbildningsnämnden 
• Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om skolstruktur. Sex 

förslag har presenterats och en remiss om dessa har skickats till 
Barn- och utbildningsnämnden. Arbetet med att bedöma förslagen 
och svara på remissen har föregåtts av ett omfattande arbete. 

• Gemensam introduktion för kommunens lärare inför planering av 
arbetet med de reviderade kursplanerna. Presentation för all 
personal om Barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma 
målbild. 

• Förändrat systematiskt kvalitetsarbete vilket bland annat skapat 
arbetsro och förändrat fokus. Måluppfyllelsen har också kunnat ses 
tidigare under året. 

• Stark utveckling av digitalisering, både pedagogiskt och 
administrativt. 
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• Under vårterminen 20201 bedrevs undervisningen till stora delar på 
distans för eleverna i årskurs 7-9. 

• Stor utbildningssatsning i specialpedagogik för att 
grundskolepersonal. 

• Läslyftet genomförs på alla förskolor. 
• Statsbidraget "Likvärdig skola" används för att anställa ett 

"närvaroteam" på resurscentrum som fokuserar på "lång och 
oroande frånvaro". Personalförstärkning på respektive grundskola 
för att öka måluppfyllelsen för de elever som ligger långt från målen. 
Rekrytering av biträdande rektor till högstadieskolorna för att rektor 
ska få ökad möjlighet till att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete. 

• Genomförande av förändrad plan för ekonomiarbetet sedan 2019 
med extra månadsuppföljning av personalkostnader i februari. 
Fokus skifte enligt politiskt beslut från att effektivisera personal till 
att istället fokusera på effektivisering av lokaler. Höjd kvalitet på 
avstämningar mellan ekonom och chef, krav på åtgärder och 
uppföljning på ledningsmöten. På förvaltningsövergripande nivå 
har kostnaderna minskat för förberedelseklasser, 
modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål. 

• Genomförande av Optiplan - kvalitetssäkrad hantering av 
busskort/skolskjuts. 

• Rekrytering av rektorer - alla rektorer på plats. 

Socialnämnden 
• Socialförvaltningen fortsätter att hantera covid-19 pandemin och 

bedömer att vi fortfarande är mitt uppe i den utifrån ett brukar- och 
patientperspektiv. Det handlar om att fortsätta skydda målgruppen 
genom att hålla i användandet av skyddsutrustning såsom 
munskydd och skyddsvisir i det patientnära arbetet. 

• Kommunen har en god samverkan i dessa frågor med Vårdhygien 
och Smittskydd och övriga aktörer inom Västra Götalandsregionen 
som är involverade. 

• Förvaltningen bevakar och hanterar de statsbidrag, ofta ettåriga, som 
finns för att kompensera upp stöd och konsekvenser av pandemin i 
vår verksamhet. 

• Förvaltningen ser rekryteringsutmaningar inom flera delar av 
verksamheten. Det är både på kort och lång sikt. Det är också olika 
orsaker i de olika delarna. Analyser och åtgärder görs för att säkra 
personalförsörjning där det är aktuellt. 

• När det gäller ekonomiskt bistånd ökar ärendeantalet men att 
nybesöksnivån samtidigt är låg. Det beror på att vi fortsatt har 
målgrupper som står längre från arbetsmarknaden. Det tar mer tid i 
våra arbetsmarknadsinsatser att lyckas coacha dessa till 
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egenförsörjning. Pandemin har också gjort att det varit svårare att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är fortsatt en utmaning 
framöver. 

Tjörns Bostads AB 
• Ingår i ett pilotprojekt om hållbar renovering 
• Genomfört en hyresgästenkät i egen regi 
• Genomfört en medarbetarenkät 
• Rekryterat en boendekoordinator i samverkan med Tjörns kommun 
• Utfört en organisationsförändring i samband med att 

bolagsutredningen slutförts 
• Påbörjat utvändig renovering på Båsenvägen 
• Genomfört en förstudie kring att omvandla Klädesholmens skola till 

flerbostadshus 
• Påbörjat en förstudie om lägenheter på SAGA-tomten 
• Påbörjat en förstudie om möjlighet till förtätning på Myrvägen 
• Påbörjat en förstudie om lägenheter på Fridhem i Höviksnäs 
• Påbörjat införande av ett nytt fastighetssystem och ledningssystem 
• Tagit fram förslag på hur fler lägenheter kan tillskapas i samband 

med remissvar på skolstruktur 

Tjörns Hamnar AB 
• I Wallhamnsområdet har en laddstation för importerade el-bilar 

tagits i drift och hyressatts. Importen av just el-bilar ökar stadigt och 
så även behovet av att kunna underhållsladda dessa i väntan på 
leverans. 

•  Inom färjetrafiken har det varit ett hårt tryck och ett högt 
passagerarantal på bägge färjelinjer. Vi har kört förstärkningstrafik 
med ersättning från Västtrafik. 

Tjörns Måltids AB 
• Covid-19 har påverkat organisationen 
• Beslut har fattats i bolagsutredningen 
• Delaktig i utredning av skolstrukturen 
• Utveckling av digitaliseringsprocessen 
• Genomförande av medarbetarenkät 
• Avveckling av verksamheten på Kvarnbacken 
• Servering av lunchlådor till högstadieelever som läst på distans 

1.6.2 Förväntad utveckling 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns 
kommun uppnås när, andelen prioriterade mål som är helt eller delvis 
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uppfyllda, uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda. 
Måluppfyllelsen finns det att läsa mer om på sidorna 32-67. Andelen 
prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med augusti 
är 92 procent. Måluppfyllelsen förväntas även att överstiga målet 75 
procent på helår. Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten 
uppgår till 39,1 procent och årets resultat uppgår till 10,2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed anses kriterierna för 
god ekonomisk hushållning per augusti vara uppfyllda. God ekonomisk 
hushållning förväntas även att uppnås på helår. 

Finansiella mål 
1 Soliditeten ska uppgå till 25 procent. 

 
Soliditeten för perioden uppgår till 39,1 procent vilket är högre än 
det finansiella målet 25 procent. Målet är därmed uppfyllt. Även i 
prognosen för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 procent 
vilket innebär att målet för helår förväntas att uppfyllas. 
 

2 Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag ska uppgå till 0,5 procent. 
 
Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +69,4 mkr vilket 
motsvarar 10,2 procent av skatteintäkter och de generella 
statsbidragen. Det finansiella målet är 0,5 procent av skatteintäkter 
och de generella statsbidragen vilket innebär att målet därmed är 
uppfyllt per augusti. Prognos för helårs är ett resultat på +59,0 mkr 
vilket innebär att målet även förväntas uppnås på helår. 

1.6.3 Helårsprognos 

Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +59,0 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr. Detta innebär en 
prognostiserad positiv budgetavvikelse med +53,7 mkr. 

Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en positiv 
budgetavvikelse med +31,2 mkr. De kommunövergripande posternas 
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +1,8 mkr. Ett positivt 
finansnetto +2,5 mkr. I prognosen avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag positivt med +18,0 mkr. 

Helårsprognosen per augusti visar på en kraftig förbättring i förhållande 
till den helårsprognos som lämnades i april. Den senaste 
skatteprognosen som helårsprognosen för augusti utgår ifrån visar på en 
starkare skatteunderlagstillväxt i år än vad som tidigare prognostiserat. 
Den snabbare ökningen av skatteunderlagstillväxten 2021 innebär att 
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förändringen 2022 blir svagare. Nämnderna var också mer försiktiga i 
sina helårsprognoser i april och en osäkerhet rådde kring konsekvenser 
kopplade till Covid-19 pandemin. 

I prognosen för helåret finns fortfarande en viss osäkerhet till följd av 
Covid-19 pandemin då skatteintäkterna är svåra att prognostisera och 
även en osäkerhet kring pandemins påverkan på verksamheterna. 

Tjörns Hamnar AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till 
+3,2 mkr. Tjörns Hamnar ABs verksamhet förväntas löpa på enligt plan 
och enligt budget. Helårsprognosen för Tjörns Hamnar AB är +4,0 mkr 
enligt budget. 

Tjörns Måltids AB har till och med augusti ett positivt resultat som 
uppgår till +0,5 mkr. Resultatet beror på högre försäljningsintäkter för 
Tjörnlådan. Lägre personalkostnader än budget på grund av Covid-19 
med minskade uppdrag som följd. Bolaget prognostiserar +0,6 mkr vid 
årets slut. Bolaget kommer att fortsätta att jobba med digitalisering och 
frågor kring medarbetarenkäten. Medarbetarna kommer genomföra 
webbutbildningar under hösten inom bland annat specialkost och 
hygien då möjligheten till fysiska utbildningar är osäker samt som en 
del i digitaliseringen. 

Tjörns Bostads AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till 
+8,6 mkr. Helårsprognosen är +6,9 mkr vilket är enligt budget. Under 
verksamhetsåret 2021 fortsätter arbetet med implementering av nya 
stödsystem. Samtidigt fortsätter bolagets arbete med planerat underhåll 
av bolagets fastigheter samt energieffektiviseringar. Bolaget har som mål 
att i årsredovisningen för 2021 även inkludera hållbarhetsredovisning. 

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har till och med augusti ett resultat 
som uppgår till -0,3 mkr. Helårsprognosen är -0,4 mkr. 

1.6.4 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat Periodens 
resultat 

Helårs 
prognos 

     2020-08-31  2019-08-31 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

69,4 59,0 41,0 14,2 

Samtliga realisationsvinster -0,5 -0,5 -0,1 -0,1 

Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

    

Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

    

Orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 
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Återföring av orealiserade 
vinster och förluster i 
värdepapper 

    

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

68,9 58,5 40,9 14,1 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

    

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

    

Balanskravsresultat 68,9 58,5 40,9 14,1 

 

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verksamheten så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. 
Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisationsvinster inte 
tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Per 
sista augusti uppgår balanskravsresultatet till +68,9 mkr vilket innebär 
att balanskravsresultatet uppfylls. Prognos för helår visar på ett resultat 
på +58,5mkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att balanskravet 
förväntas uppfyllas även på helår. 
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1.7 Driftsredovisning 
(tkr) Intäkter 

utfall 
Kostnader 
utfall 

Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Budget 
avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
avvikelse 
helår 

KF inkl. valnämnd, revision 
mm 

 -1 507 -1 507 -2 027 520 -3 040 0 

        

Kommunstyrelsen  -1 577 - 1 577 - 1 693 116 -2 540  

Verksamhet 28 434 -84 124 -55 690 -59 972 4 282 -89 958  

Summa 28 434 -85 701 -57 267 -61 665 4 398 -92 498 0 

        

Samhällsbyggnadsnämnd  -655 -655 -613 -42 -920  

Verksamhet 85 415 -97 579 -12 164 -18 800 6 636 -28 200  

Summa 85 415 -98 234 -12 819 -19 413 6 594 -29 120 8 900 

        

Kultur- och fritidsnämnd  -300 -300 -367 67 -550  

Verksamhet 4 131 -40 072 -35 941 -37 111 1 170 -55 666  

Summa 4 131 -40 372 -36 241 -37 478 1 237 -56 216 0 

        

Barn- och utbildningsnämnd  -488 -488 -520 32 -780  

Verksamhet 33 768 -303 384 -269 616 -283 333 13 717 -425 000  

Summa 33 768 -303 872 -270 104 -283 853 13 749 -425 780 2 500 

        

Socialnämnd  -768 -768 -780 12 -1 170  

Verksamhet 53 250 -288 036 -234 786 -252 091 17 305 -376 855  

Summa 53 250 -288 804 -235 554 -252 871 17 317 -378 025 17 000 

        

Förvaltningsfastigheter 17 230 -11 670 5 560 2 467 3 093 3 700 2 800 

        

S:a nämndsverksamhet 222 228 -830 160 -607 932 -654 840 46 908 -980 979 31 200 

        

Pensioner  -15 206 -15 206 -15 667 461 -23 500  

Fastighets-/tomtförsäljning 876 -50 826  826  -2 900 

Driftskonsekv. investeringar    -2 481 2 481 -3 721 3 300 

Heltidsresan  -52 -52 -1 000 948 -1 500 1 400 

Semesterlöneskuld  -1 000 -1 000 -1 000  -1 500  

Övriga poster 70 -64 6  6   

Summa verksamhet 223 174 -846 532 -623 358 -674 988 51 630 -1 011 200 33 000 

        

Finansiering mm  37 748 37 748 38 000 -252 57 000 0 

        

Summa totalt 223 174 -808 784 -585 610 -636 988 51 378 -954 200 33 000 

30



 

 

Sida 19 (67) 
Delårsrapport augusti 2021  

Tjörns kommun 
 

1.7.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på +0,5 mkr. Kommunfullmäktiges budget omfattar förutom sin egen 
verksamhet även revision, valnämnd och överförmyndarnämnd. 
Helårsprognosen beräknas enligt budget. 

1.7.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+4,4 mkr, varav den politiska verksamheten redovisar +0,1 mkr. 

Kommunkansliets avdelningar har en positiv budgetavvikelse +2,0 mkr. 
Kommunledningskontoret har den största positiva avvikelsen på +1,4 
mkr beroende på vakant tjänst och ännu ej nyttjade bidrag. 
Kommungemensamma kostnader och oförutsett har en positiv 
budgetavvikelse på +2,3 mkr beroende på besparingar på externa 
utredningar, digitalisering och evenemang som inte kunnat genomföras 
till följd av pandemin. 

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för helåret är en budget i 
balans. 

1.7.3 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +6,6 mkr. Sammantaget för alla verksamheter är att 
intäkter och kostnader faller ut olika under året vilket ger periodens 
resultat. Stabens kostnader är lägre på grund av Covid-19 då 
utbildningar, projekt och gemensamma aktiviteter inte kunnat 
genomföras vilket därmed ger en positiv budgetavvikelse för perioden. 
Planavdelningen består av både planenheten och trafikenheten, på 
planenheten är några detaljplaner fakturerade samt att kostnaderna är 
lägre på enheten för perioden. Trafikenhetens positiva budgetavvikelse 
består främst av lägre kostnader för färdtjänst, detta på grund av att 
man reser mindre på grund av Covid-19. VA har för perioden en positiv 
budgetavvikelse vilket är en effekt av taxehöjningen som genomfördes i 
början av 2021 samt ökad försäljning av dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret är en positiv 
budgetavvikelse på +8,9 mkr. Den positiva avvikelsen genereras främst 
av VA:s nya taxa som nu förväntas ge ett överskott på +3,9 mkr samt 
merförsäljning av dricksvatten som beräknas till +3.0 mkr. Sedan 
tidigare redovisat så har Covid-19 påverkat förvaltningen på olika sätt. 
Beräknar dock med en återgång till mer normalplanering framöver. 

Överskott på färdtjänsten med anledning av Covid-19 ger en positiv 
budgetavvikelse på uppskattningsvis +1,2 mkr. Planenheten uppskattar 
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en positiv budgetavvikelse på +0,6 mkr främst på grund av lägre 
personalkostnader. Miljöavdelningen beräknas göra en negativ 
budgetavvikelse med -0,2 mkr där minskad tillsyn på grund av Covid-
19 är största anledningen. Gällande Stab förväntas en positiv 
budgetavvikelse på +1,2 mkr som också beror på orsaker påverkade av 
Covid-19 såsom ej genomförda aktiviteter, utbildningar och projekt. 
Byggenheten förväntas göra en positiv budgetavvikelse på +0,5 mkr då 
ärendemängden är fortsatt hög. 

1.7.4 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +1,2 mkr. De största positiva avvikelserna finns 
inom förvaltningsövergripande och barn och unga som en följd av 
vakanser. En fortsatt effekt syns av inställda kulturaktiviteter och 
arrangemang på grund av pandemin och restriktioner. 

Större negativa budgetavvikelser finns under fritid, där den största är ett 
utbetalat startbidrag på 1,0 mkr från föreningsstödet där det 2021 saknas 
budget. Startbidraget fanns budgeterat 2019 då kultur- och 
fritidsnämnden beslutade om det. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret är en budget i balans. 
Förvaltningsövergripande samt barn och unga har en positiv 
helårsprognos med anledning av vakanser. Sundsby har en negativ 
helårsprognos med anledning av kommande kostnader för markbädd 
och tömning av reningsverk. Även föreningsstöd visar en negativ 
helårsprognos med anledning av utbetalningen av startbidraget på 1,0 
mkr som inte finns budgeterat. Fortsatt reservation finns också till följd 
av pandemin för en viss osäkerhet inför helårsprognosen. 

1.7.5 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 
+13,7 mkr. 

De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på 
+5,2 mkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att övriga 
verksamhetskostnader samt personalkostnader hittills är lägre än 
budgeterat. Även högre intäkter, bland annat avseende 
barnomsorgsavgifter samt försäljning av utbildningsplatser, bidrar 
också till en positiv budgetavvikelse. Grundskolan har en negativ 
budgetavvikelse på -0,4 mkr. Den negativa budgetavvikelsen förklaras 
av något högre personalkostnader. Förskolan har en positiv 
budgetavvikelse på +4,0 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för 
förskolan förklaras till största delen av lägre personalkostnader. 
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Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget en positiv avvikelse på 
+4,9 mkr för perioden. Den största anledningen till den positiva 
budgetavvikelsen är att köpta platser på Gymnasieskolan hittills är lägre 
än budgeterat. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på +2,5 mkr. 

De centrala verksamheterna prognostiserar totalt en positiv avvikelse 
mot helårsbudget på +3,0 mkr. Detta beror på förväntade lägre övriga 
verksamhetskostnader, lägre personalkostnader men även delvis högre 
förväntade intäkter. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse 
mot helårsbudget på -2,0 mkr. Anledningen till den negativa avvikelsen 
beror på högre personalkostnader jämfört med budget. Förskolan 
prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget på +1,5 mkr. Detta 
beror främst på lägre personalkostnader. Gymnasial utbildning 
(Gymnasiet, vuxenutbildning samt SFI) och särskolan prognostiserar en 
budget i balans. Eftersom det är tidigt på terminen finns fortfarande viss 
osäkerhet avseende vilka gymnasieutbildningar höstens tillkommande 
elever definitivt har valt, vilket kan komma att påverka utvecklingen av 
kostnader för köpt gymnasieutbildning under höstterminen. 

På grund av den rådande pandemin finns fortsatt en stor osäkerhet i 
helårsprognosen. 

1.7.6 Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+17,3 mkr. Budgetavvikelse för perioden är för Individ och 
familjeavdelningen 0,0 mkr, Funktionshinder +3,2 mkr, Äldreomsorgen 
inklusive Bistånd +6,3 mkr, Kommunal hälso- och sjukvård +0,2 mkr 
samt Förvaltningsgemensamt +7,6 mkr. 

I resultatet ingår ersättning +2,5 mkr rörande Covid-19 med 
fördelningen +2,0 mkr för sjukersättning och +0,5 mkr för 
merkostnadsersättning. Från förvaltningsgemensamt är en intern 
omföring gjord av centrala medel med +6,0 mkr till individ och 
familjeavdelningen vilket förklarar förändringen i de båda 
avdelningarnas resultat. Det påverkar inte socialförvaltningens totala 
resultat. 

Socialnämnden totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på +17,0 mkr. Förvaltningsgemensamt prognostiserar på 
helåret en positiv budgetavvikelse på +10,4 mkr och förklaringen rör 
olika områden, bland annat avsatta medel för volymökningar inom 
vård- och omsorgsavdelningen och individ och familjeavdelningen samt 
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medel för utvecklingsområden och framskjutna investeringskostnader 
som inte har tagits i anspråk. Individ och familjeavdelningen 
prognostiserar på helåret en budget i balans. Funktionshinder totalt 
prognostiserar en positiv budgetavvikelse på helåret på +2,0 mkr. 
Prognosen förklaras av förändringar i beslut inom personlig assistans 
och köpta platser LSS. Äldreomsorgen totalt prognostiserar på helåret 
en positiv budgetavvikelse på +4,5 mkr. Prognosen förklaras av att 
hemtjänsten och särskilt boende gått bättre än förväntat under 
sommarperioden samt att sju av tolv platser fortsatt beräknas vara 
belagda på Norrgården. Kommunal hälso- och sjukvård totalt 
prognostiserar på helår en positiv budgetavvikelse på +0,1 mkr. 

1.7.7 Fastighetsförvaltningen 

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +3,1 mkr. Lägre drifts- och underhållskostnader är 
den främsta anledningen till överskottet. I helårsprognosen beräknas en 
positiv avvikelse på +2,8 mkr mot helårsbudget. 

1.7.8 Kommunövergripande poster 

De kommunövergripande posterna består av pensioner, reavinster för 
fastighets- och tomtförsäljningar, driftskonsekvenser av investeringar, 
heltidsresan, semesterlöneskuld samt finansieringsposten. För perioden 
redovisar dessa poster tillsammans en positiv budgetavvikelse på +4,5 
mkr. 

I helårsprognosen beräknas de kommunövergripande posterna ge en 
positiv budgetavvikelse på +1,8 mkr. Fastighets-/tomtförsäljningar 
prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr, årets reavinst +0,8 mkr 
samtidigt som kostnader för exploateringsprojekt som kommer att 
avslutas under 2021 prognostiseras -3,7 mkr. Budgeterat centralt anslag 
för driftskonsekvenser av investeringar som inte behöver nyttjas på 
grund av tidsförskjutningar av investeringar prognostiseras till +3,3 
mkr. Centralt budgeterat anslag för heltidsresan beräknas ge en 
budgetavvikelse på +1,4 mkr. 
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1.8 Investeringsredovisning 
 

 Utgifter 
sedan 
projektets 
start 

  Varav årets 
investeringar 

  

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0 

Sociala 0 0 0 0 0 0 

Kultur och fritid 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 49,8 45,1 4,7 0 1,2 -1,2 

Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 

Summa 
färdigställda 
projekt 

49,8 45,1 4,7 0 1,2 -1,2 

       

PÅGÅENDE 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Sociala 10,6 1,5 9,1 6,0 1,4 4,6 

Kultur och fritid 11,7 4,5 7,2 0,5 1,7 -1,2 

Samhällsbyggnad 175,2 49,4 125,8 88,2 24,9 63,3 

Kommunstyrelsen 16,0 9,5 6,5 10,0 6,9 3,1 

Summa pågående 
projekt 

215,5 65,9 149,6 106,7 35,9 70,8 

Summa 
investeringsprojekt 

265,3 111,0 154,3 106,7 37,1 69,6 

       

Tabell investeringsredovisning kommunen, mkr 
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 Utgifter 
sedan 
projektets 
start 

  Varav årets 
investeringar 

  

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0 

Summa 
färdigställda 
projekt 

0 0 0 0 0 0 

       

PÅGÅENDE 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB 72,5 1,3 71,2 2,5 0,1 2,4 

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0 

Summa pågående 
projekt 

72,5 1,3 71,2 2,5 0,1 2,4 

Summa 
investeringsprojekt 

72,5 1,3 71,2 2,5 0,1 2,4 

       

Tabell investeringsredovisning kommunala bolag, mkr 

 
Kommunens investeringar är budgeterade till 118,5 mkr för helåret och 
utförda investeringar tom augusti är 37,1 mkr. Helårsprognosen 
beräknas till 78,3 mkr. 

1.8.1 Utförda skattefinansierade investeringar 

Skattefinansierade investeringar är budgeterade till 39,8 mkr för helåret 
och utförda investeringar tom augusti är 10,7 mkr. Helårsprognosen 
beräknas till 25,2 mkr. Utförda investeringar under året är bland annat 
IT-utrustning, IT-system/digitalisering, inventarieanskaffning, 
motorbyte på färjan Tjörn, badplatser/friluftsliv/vandringsleder. 

Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat ytterligare 
investeringar i IT utrustning, IT-system/digitalisering, 
inventarieanskaffning samt motionsspår i Skärhamn och fortsättning av 
påbörjade gång- och cykelvägar i Utäng och Myggenäs. 
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1.8.2 Utförda avgiftsfinansierade investeringar 

Avgiftsfinansierade investeringar är budgeterade till 78,7 mkr för helåret 
och utförda investeringar tom augusti är 26,4 mkr. Helårsprognosen 
beräknas till 53,1 mkr. Utförda investeringar under året är bland annat 
ledningsförnyelse östra stamstråket (Tolleby-Kållekärr), sjöledning Bö 
tjärn och investeringar i återvinningscentralen på Heås. 

Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat VA Stansvik 
Etapp 2, mindre ledningsarbeten samt fortsättning av påbörjade 
investeringar. 

1.8.3 Pågående investeringar 

Pågående investeringar uppgår till 65,9 mkr tom augusti. Pågående 
investeringar är fördelat på 
• Vatten och avlopp 36,3 mkr 
• Avfallsinvesteringar 5,3 mkr 
• Gata och GC- vägar 7,8 mkr 
• Socialförvaltningen 1,5 mkr 
• Kultur- och fritidsförvaltningen 4,5 mkr 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 1,0 mkr 
• Kommunstyrelsen 9,5 mkr 
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1.9 Noter 

1.9.1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. 
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Resultaträkningen 
Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer 
och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar dessutom alltid resultat 
vid försäljning av anläggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid 
markexploatering som jämförelsestörande poster. 

Leasing 
Kommunens leasing av lös egendom består huvudsakligen av leasing av 
bilar. Dessa leasingavtal överstiger inte tre år och klassificeras därför 
enligt RKR:s rekommendation nr 5, Leasing, som operationella 
leasingavtal. Det innebär att de redovisas som hyresavtal. 

VA-anläggningsavgifter 
Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifterna i sin helhet 
som en intäkt i resultaträkningen det år de kommit in till kommunen. 
Tjörns kommun bytte 2007 redovisningsprincip för redovisning av VA-
anläggningsavgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas 
livslängd på 50 år. 

Lånekostnader 
Tjörn tillämpar huvudmetoden för lånekostnader, det vill säga de 
belastar resultatet för den period de hänför sig till. 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. För att en anskaffning ska 
klassificeras som en anläggningstillgång ska nyttjandeperioden 
överstiga 3 år och inte vara av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar en 
beloppsgräns på ett halvt prisbasbelopp. Avskrivning sker löpande så 
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snart investeringen är klar. Tjörns kommun tillämpar 
komponentavskrivning på nya projekt som aktiveras. Linjär avskrivning 
tillämpas. Från och med 2010 har redovisningen av investeringsbidrag 
ändrats från att tidigare ha minskat anskaffningsvärdet på investeringen 
till att tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 

De vanligaste investeringarnas avskrivningstider är: vatten- och 
avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33 år, 
fritidsanläggningar 20 år,maskiner och brandfordon 10 år, inventarier 5 
år samt datorer 3 år. 

Avsättningar 
Avsättningar för återställande av deponi har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättning har gjorts för ingångna avtal om bidrag till statlig 
infrastruktur. 

Pensionsskuld 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket 
innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en avsättning, 
utan redovisas som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas 
även upp beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pension 
intjänad före 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen. Ett 
avsteg från blandmodellen gjordes 2006 då kommunen gjorde en 
engångsavsättning på 5 miljoner kronor för att avse framtida 
utbetalningar av ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från 
och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en 
kortfristig skuld eller avsättning i balansräkningen. Under avsättningar 
för pensioner i balansräkningen redovisas pensioner som inte avser den 
avgiftsbestämda delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under 
utbetalning. 

Sammanställda räkenskaper 
Huvudprincipen för sammanställda räkenskaper och 
koncernredovisning är att moderföretagets principer styr. Det är en 
strävan att kommunens företag ska bedömas enligt kommunens 
redovisningsprinciper. Avskrivnings- och värderingsregler kan skifta 
mellan kommunen och dess bolag. De sammanställda räkenskaperna 
omfattar kommunen och företag där kommunen innehar mer än 50 
procent av röstandelarna. Per 31 december 2008 skapades en koncern då 
kommunen överlät samtliga aktier till kommunens bokförda värde till 
det helägda moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 
Koncernen består av de helägda bolagen Tjörns Hamnar AB, Tjörns 
Bostads AB. Tjörns Måltids AB ägs till 9 procent av Orust kommun. 
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De sammanställda räkenskaperna utgörs av kommunens och 
dotterföretagens balans- och resultaträkningar i sammandrag. Den är 
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att kommunens bokförda värden på aktier 
i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att om företagen 
inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i 
koncernredovisningen. Interna inköp och försäljningar samt 
mellanhavanden har eliminerats. Tjörns andel i det gemensamt ägda 
bolaget Soltak AB är 25 procent. Bolagets verksamhet bedöms som inte 
väsentlig i förhållande till kommunens kostnader, resultat och ställning 
och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens bolag 
har från och med 2014 tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största 
skillnaden i och med övergången är att avskrivningsplaner i Tjörns 
Bostads AB har omprövats vid fördelning av fastigheter på 
komponenter. 

1.9.2 Säsongsvariationer 

• Pandemin fortsätter att påverka Tjörns kommuns verksamheter och 
flertalet evenemang och aktiviteter har inte kunnat genomföras som 
planerat. 

• Socialnämnden periodiserar delar av sin budget för att möta 
säsongsvariationer. 

• Barn- och utbildningsnämnden ser skillnader mellan vår och 
höstterminen som påverkar både utfall och prognos. 

1.9.3 Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer 
och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar per 210831 reavinster 
av markförsäljning om 0,5 mkr. I övrigt finns inga jämförelsestörande 
poster i kommunen eller dess bolag. 

1.9.4 Effekt av ändrade uppskattningar 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts vid 
upprättande av delårsrapporten per 210831 som i årsredovisning 2020. 
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2 Väsentliga personalförhållanden 

Observera att utfallen som gäller för augustimånad och som anges i 
tabellerna i detta avsnitt eventuellt kan komma att justeras i och med att 
alla frånvaroposter inte är inrapporterade ännu. Helt korrekta utfall för 
2021-08-31 finns efter att lönekörningarna är gjorda för september-
månad. 

2.1 Årsmedarbetare 
I jämförelse mellan tertial 2 2020 och tertial 2 2021 har antalet ökat med 
12,38 årsmedarbetare. Ökningen av antalet årsmedarbetare kan bland 
annat kopplas till barn och utbildningsförvaltningen där personal 
rekryterats med stöd av riktade statsbidrag så som "Likvärdig skola", 
och utifrån att det finns något fler barn och elever i verksamheterna än 
samma tid 2020. Antalet årsmedarbetare inom socialförvaltningen har 
varierat inom de olika avdelningarna under perioden men ingen större 
förändring mellan åren 2020 och 2021 för tertial 2. 

Avtal: AB, BEA    Ansvar (HK): Tjörns kommun    Vilande: Ej vilande    Organisation: Tjörns kommun     

 Aug 2020  Dec 2020  Aug 2021  

Årsarbetare, totalt 1 056.80 1 059.83 1 069.18 

Tillsvidare 901.29 889.18 924.74 

Visstid 155.51 170.65 144.44 
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2.2 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för tertial 2 2021 ackumulerad slutade på 7,46 procent, 
och för augusti månad 4,39 procent. I jämförelse med tertial 2 2020 är det 
en minskning av den totala sjukfrånvaron med 1,17 procent. Var den 
högsta sjukfrånvaron finns per åldersgrupp, skiljer sig per förvaltning. 
Som exempel är den högsta sjukfrånvaron inom socialförvaltningen i 
åldersgruppen 30-39 år medan inom barn- och utbildning inom 
åldersgruppen, upp till 29 år. Kommunen har fortsatt en del 
korttidssjukfrånvaron och mycket beror på restriktioner gällande 
pandemin. 

Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: 
2021    Vilande: Ej vilande     

 
Grafen visar sjukfrånvaro månad för månad. Filtrerat på heltid+deltids månadsavlönade, alla avtal 
exkl förtroendevalda 

 

Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid     
Avtal: Alla exklusive förtroendevalda    Vilande: Ej vilande     

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 

Tjörns 
Kommun 

Sjukfrv 
%, vald 
månad 

8.33% 9.38% 9.17% 7.93% 8.13% 7.23% 5.29% 4.39% 
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2.3 Personalomsättning 
Personalomsättningen under tertial 2, 2021 gav resultat med 87 externa 
avgångar vilket motsvarar 15 fler externa avgångar i jämförelse med 
samma period 2020. Nyrekrytering för samma period 2021 var 123 
medarbetare vilket motsvarar 12 fler är tertial 2 2020. Största delen av 
nyrekryteringar har skett internt. Vi kan dra slutsatsen att vi har under 
tertial 2 2021 haft en likvärdig rörlighet i jämförelse med samma period 
2020. 

Ansvar: Tjörns kommun    Ålder: Åldersintervall    Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd 
månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: Alla exklusive förtroendevalda     
Vilande: Ej vilande     

 2020 2021 

Externa avgångar -72 -87 

- därav pension -22 -18 

- därav övrigt externt -50 -69 

Interna avgångar -24 -30 

- därav inom förvaltning -23 -28 

- därav annan förvaltning -1 -2 

Nyrekryteringar 111 123 

Externa rekryteringar 16 31 

Interna rekryteringar 32 65 

Rekryteringsväg saknas 63 27 
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3 Måluppfyllelse per 2021-08-31 

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen per 2021-08-31 på de mål som 
är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål 
(beslutas i kommunfullmäktiges budget) och prioriterade mål (beslutas 
vanligtvis i nämndernas detaljbudgetar). Kopplade till de olika målen 
finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta 
måluppfyllelse. För indikatorerna finns det målvärde som ska uppnås 
under året. 

Vid uppföljning av inriktningsmål och prioriterade mål rapporteras 
bedömning (av uppfyllnadsgrad av målet), trend (hur arbetet går) och 
en kommentar. 

 
Förklaring av symboler som används vid rapportering av måluppfyllelse 
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3.1 Sammanfattning måluppfyllelse inriktningsmål 
Alla inriktningsmål beslutade i kommunfullmäktiges budget är delvis 
eller i högsta grad uppfyllda per 2021-08-31.  

För samtliga mål anges en ökande måluppfyllelse. 

 
Titel Bedömning Trend 

Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling 

En ny översiktsplan ska tas fram   

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation   

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp   

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur   

Tjörn ska bli en bra miljökommun   

Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet   

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande   

Skapa möjligheter för ett gott liv   

En säker och trygg kommun   

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga 
huvudmän i Sverige 

  

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning   

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med 
andra aktörer 

  

Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser   
I tabellen kan man se måluppfyllelse för inriktningsmål sorterade per strategiskt område. 
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3.2 Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade 
mål 

De prioriterade målen för 2021 beslutas (med undantag från ett) i 
respektive nämnds detaljbudget. I tabellen nedan finns en 
sammanfattning av måluppfyllelsen för dessa prioriterade mål. 
Rapportering för respektive mål återfinns i nämndernas delårsrapporter 
för april. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 2021. 
Av dessa är 35 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 57 % är "delvis 
uppfyllda" och 8 % är "Ej uppfyllda".  

I sina delårsrapporter anger också nämnderna prognos för 
måluppfyllelse för helåret. Enligt prognos så är det endast 4 av de 88 
prioriterade målen som inte kommer att vara uppfyllda vid årets slut (se 
prognos i tabellen nedan). Prognosen pekar således på att 95 % av de 
prioriterade målen kommer att vara ”delvis”, ”i hög grad” eller ”helt 
uppfyllda” vid årets slut. 

 

Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

En ny översiktsplan ska tas fram 

Skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning kopplat till 
näringslivet (KS) 

Delvis    

En ny översiktsplan ska tas fram (SBN) Delvis   

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, 
exploatering och försäljning av mark (KS) 

Nej   

Genomföra effektkartläggningar av tre stycken färdigbyggda detaljplaner 
(SBN) 

Ja   

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp (SBN) Ja   

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

Vidare arbete med genomförande kring Trafikstrategin (SBN) Ja   

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Kommunernas klimatlöften (KS) Delvis    

Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i läroplan för 
grundskola 2011 (Lgr 11) (BUN) 

Ja 
  

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna livsstilens betydelse 
för miljön (BUN) 

Ja 
  

Miljövänligare badplatser (KFN) Ja 
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Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Medborgarna ska kunna låna/hyra produkter istället för att köpa (KFN) Ja 
  

Event/aktiviteter om klimat ska arrangeras (KFN) Ja 
  

Öka användandet av ekologiska livsmedel (SN) Ja 
  

Implementera avfallsplanen i kommunen (SBN) Ja   

Förbättra miljön på Återvinningscentralen (SBN) Ja   

Fortsätta miljömålsarbetet och agenda 2030 (SBN) Ja   

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Förbättrad styrning och ledning genom minskat antal styrdokument (KS) Delvis    

Lärplattformen Unikum används för information och dokumentation 
(BUN) 

Ja 
  

Förenkla tillgängligheten till förvaltningens verksamheter (BUN) Delvis 
  

Kommunen erbjuder olika profileringar i sina förskolor (BUN) Delvis   

Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan (BUN)    

Servicen i kundkontakterna ska öka (KFN) Ja 
  

HBTQ-personers acceptans, delaktighet, inflytande och 
medbestämmande ska stärkas KFN) 

Ja   

Attraktiv arbetsgivare (SN) Ja   

Personalkontinuitet hemtjänsten (SN) Delvis   

Målvärde för kringtid inom öppenvården (SN) Delvis   

Arbeta med värdebaserad tid (SN) Ja   

Upplevelsen av god service från förvaltningen ska öka (SBN) Ja   

Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i medarbetarenkät 
(SBN) 

Ja   

Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än snittet i kommunen 
(SBN) 

Ja   

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Attraktiv arbetsgivare genom en god digital arbetsmiljö (KS) Ja   

IKT-utvecklingen och digitaliseringen ska öka i förskola, fritidshem, 
grundskola och grundsärskola (BUN) 

Delvis 
  

Nya digitala plattformar ska utvecklas för att nå fler (KFN) Ja 
  

Digitala lösningar som förenklar för medborgare och besökare ska 
skapas (KFN) 

Ja 
  

Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveckling av 
omsorgstjänster, självservice och för att möta kundförväntan om hög 
självständighet (SN) 

Ja   

Utveckla värdet av Bygg- och miljöavdelningens nya digitala tjänster 
(SBN) 

Ja   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 
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Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Ökad delaktighet och insyn (KS) Ja   

Elevernas upplevelse av delaktighet, inflytande och medbestämmande 
beträffande sin utbildning ska öka (BUN) 

Delvis   

Öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan (BUN) Ja   

Möjligheter att göra sin röst hörd ska skapas (KFN) Ja 
  

Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för förvaltningens 
målgrupp (SN) 

Ja   

Metoden Cultural planning används (SBN) Ja   

Plan för information och kommunikation ska finnas och användas (SBN) Ja   

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Barn och ungas röster ska stärkas (KS, KFN, BUN, SN) Ja   

Skolnärvaron ska öka (KS; KFN; BUN; SN) Ja   

Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas (KS; KFN; BUN; SN) Ja   

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete (KS) 

Ja   

Minska barngruppernas storlek i förskolan (BUN) Nej   

Fysisk aktivitet och spontanidrott ska öka (KFN) Ja 
  

De föreningsägda anläggningarna ska rustas för framtiden (KFN) Ja 
  

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner (KFN) Ja 
  

Sundsby ska stärkas som attraktivt besöksmål ur ett helårsperspektiv 
(KFN) 

Ja 
  

Kunskapen ska öka om turismens värde för samhällsutvecklingen (KFN) Ja 
  

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner (KFN) Ja 
  

Fler barn och unga ska få plats i Kulturskolan (KFN) Ja 
  

Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka (KFN) Ja 
  

Läsandet bland barn och unga 0-17 år ska öka (KFN) Ja 
  

Minskad upplevd ensamhet för äldre (SN) Ja   

Påbörja arbetet utifrån modellen levande platser (SBN) Ja   

En säker och trygg kommun 

Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande 
arbete (KS) 

Ja   

Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras (KS; 
KFN, BUN, SN) 

Delvis    

Föreningar ska certifieras som säkra och trygga (KFN) Nej   

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser (SN) Ja   

Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra skolmiljöer (SBN) Ja   
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Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige 

Framtidens skola - projektering och genomförande (KS) Delvis   

Utveckla undervisningen och lärmiljöer för att möte elevers olika behov 
och förutsättningar BUN) 

Ja 
  

Öka likvärdigheten i Tjörns grundskolor (BUN) Ja 
  

Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och ungdomskultur 
(KFN) 

Ja   

Bättre resultat via skolbiblioteken (KFN) Ja 
  

Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt med riktade insatser för 
barn (SN) 

Ja   

Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna 
använder Renovas miljöskola (SBN) 

Ja   

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

Implementera organisation integration, mottagande av nyanlända samt 
arbetsmarknadsfrågor (KS) 

Ja   

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens (BUN) Ja 
  

Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt insats (SN) Ja 
  

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete (KS) Delvis    

Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet (BUN) Delvis   

Samverkan mellan aktörer inom turism och kreativa näringar ska 
utvecklas (KFN) 

Ja 
  

Större samverkan med vårdcentral kring utskrivningsklara (SN) Ja   

Etablera fler samverkanspartner inom IFO (SN) Ja   

Öka samarbeten mellan STO-kommunerna (SBN) Ja   

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Strategisk lokalförsörjning (KS) Ja   

Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt (KS) Delvis    

Arbeta med kostnadsanalyser i verksamheterna (BUN) Ja 
  

Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka 
(KFN) 

Nej   

Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna (SN) Ja 
  

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter (SN) Ja 
  

Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen (SBN) Ja   

Aktivt söka extern finansiering (SBN) Ja   

 
Sammanfattande tabell som visar måluppfyllelse per prioriterat mål 
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3.3 Måluppfyllelse hos de kommunala bolagen 
Tjörns Måltids AB samt Tjörns Bostads AB har rapporterat in 
måluppfyllelse per 2021-08-31 enligt tabell nedan. 

 

Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Beräknar måltidens klimatpåverkan (TMÅAB) Ja 
  

Mäter andel inköp av ekologiska livsmedel (TMÅAB) Ja 
  

Mäter matsvinn (TMÅAB) Ja 
  

Vi mäter installation av bergvärme (TBAB) Ja   

Vi mäter antal parkeringsplatser med laddmöjlighet (TBAB) Delvis   

Skapa intresse och beredskap för en hållbar exploatering och nybyggnation (TBAB) 

Vi mäter antal nya lägenheter per år (TBAB)    

Professionell och tillgänglig service 

Mäter medarbetarindex (TMÅAB) (TBAB) Ja 
  

Mäter sjukfrånvaro (TMÅAB) (TBAB) Delvis 
  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Andel medarbetare som använder digitala verktyg (TMÅAB) Ja 
  

Antal genomförda utbildningstillfällen (TMÅAB) Ja   

Vi mäter genomförandegrad av införande stödsystem (TBAB) Ja   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande (TMÅAB) 

Andel positiva svar på enkät om Tjörnlådan (TMÅAB) Nej   

Skapa möjlighet för ett gott liv 

Antal personer som står utanför arbetsmarknaden som vi tagit emot i 
våra kök (TMÅAB) 

Ja   

En säker och trygg kommun 

Skadegörelsen ska minska, vi mäter procentuell minskning av 
skadegörelse (TBAB) 

   

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Genomföra upphandlingar med små och medelstora företag (TMÅAB) Ja   

God ekonomisk hushållning och effektivt utnyttjande av resurser 

Soliditet (TMÅAB) Ja 
  

Soliditet (TBAB) Ja   

E-faktura (TMÅAB) Ja 
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3.4 Måluppfyllelse per inriktningsmål med 
kommentarer 

På de kommande sidorna finns måluppfyllelse per inriktningsmål med 
kommentarer på respektive inriktningsmål. Kommentarerna är en 
sammanfattning av nämndernas redovisningar kopplade till 
inriktningsmålen och de prioriterade målen som ligger därunder. För 
mer information om vad respektive nämnd arbetat med/prioriterat 
kopplat till de olika inriktningsmålen hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport för perioden. 

 

Titel Bedömning Trend 

En ny översiktsplan ska tas fram   

Inriktningsbeslut 

Politiken har tagit ett inriktningsbeslut gällande ÖP40 och dess långsiktiga 
konsekvenser. En plan för hur vi når måluppfyllelse kommer nu att arbetas fram. 

Dialog med invånare, politiker och medarbetare 

Under perioden har förberedelser skett inför invånardialogen som startade i juni 
och som nu pågår fram till oktober. Dialogen sker digitalt och en utvärdering 
kommer att ske när dialogen är avslutad. 

Det finns på grund av pågående pandemi svårigheter med genomförande av 
dialoger med såväl allmänhet, kommuninvånare, besökare, företagare och med 
politiker. Detta och även fördröjningen av inriktningsbeslutet kopplat till 
översiktsplanen påverkar tidplanen för samråd som preliminärt nu ser ut att 
kunna genomföras efter årsskiftet 2021/2022. Det är också viktigt att hinna 
utvärdera medborgardialogen för att se vilka konsekvenser inkomna synpunkter 
kan komma att få för det fortsatta arbetet. 

Genomförda utredningar 

Utredningar gällande klimatanpassning, miljöutredningar samt geografiska 
fördjupningar för föreslagna utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter 
har genomförts. Möjligheter till exploatering är påverkad av till exempel skyddad 
natur, strandskydd, jordbruksmark, kulturmiljö och hög terräng. 

Strategisk markförsörjning för näringslivet 

Under mars genomfördes en workshop med olika interna intressenter kopplat till 
frågan om strategisk markförsörjning för näringslivet. Resultatet av workshopen 
blev att: 
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• Översiktsplaneraren deltar i 3 möten med Företagsarena under våren för att 
skapa underlag för ÖP-arbetet 

• Vallhamns industriområde får en fördjupad analys i ÖP samt arbetas med 
separat till övriga markanspråk 

Digital tjänst markförfrågningar 

Det finns förslag på digital lösning för att hantera markförfrågningar. Lösningen 
byggs på plattformen Open E som många andra kommuner använder sig av. 
Arbetet är påbörjat men har avstannat på grund av bristande resurser på Mark- 
och exploateringsavdelningen. 

 

Titel Bedömning Trend 

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering 
och nybyggnation 

  

Förbättring av processer 

Under 2021 kommer kommunstyrelsen att fokusera på att se över och förbättra 
processer för markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark. 
Arbetet har dock inte kunnat prioriterats under det första halvåret på grund av 
resursbrist på Mark- och exploateringsavdelningen. 

Utvärdering av genomförd byggnation 

Samhällsbyggnad kommer under året att utvärdera och lära av redan 
färdigbyggda detaljplaner genom sk effektkartläggningar. Vilka har vi attraherat? 
Vilka flyttkedjor har skapats? Detta blir ett viktigt underlag i arbetet med en ny 
översiktsplan. Upphandling av kompetens för att genomföra utvärderingarna 
pågår. 

 

Titel Bedömning Trend 

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp   

Flera åtgärder pågår löpande i reinvestering i infrastrukturen för att minska 
läckor. Arbetet med att få tillgång av ökad tillförsel av vatten från Kungälv löper 
på enligt plan. 

Ökad övervakning och digitalisering av bland annat flöden, svinn och nyckeltal 
har inletts. Det pågår även projekt för att i framtiden ha fjärravlästa 
debiteringsmätare hos alla abonnenter pågår. 

På Östra stamstråket har etappen Tolleby vattenverk till Kållekärr färdigställts 
under perioden. 
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Vad gäller enskilda avloppsanläggningar har miljöavdelningen sökt och erhållit 
LOVA-bidrag för att tillsammans med Orust och Stenungsund ta fram en 
gemensam avloppspolicy. Projektet syftar till att skapa samsyn över 
kommungränserna, öka rättssäkerheten vid tillsyn och prövning samt att 
effektivisera handläggningsprocesserna. 

 

Titel Bedömning Trend 

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur   

Under första halvåret var planen att få ett antagande av trafikstrategin och i 
samband med antagandet av trafikstrategin starta arbetet med 
handlingsplanerna. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 
återremitterades ärendet för komplettering vilket gör att vi får en förskjutning i 
tidigare lagd plan. Trafikstrategin kommer efter komplettering att lämnas över 
till politiken i september/oktober. 

Arbetet med lokalisering och utredning av nya pendelparkeringar har påbörjats. 
Diskussioner gällande placering förs även med Västtrafik. 

Planavdelningen är aktiv i samarbetsgrupper med Trafikverket och Västtrafik för 
gemensam målbild där flera av våra projekt för förbättrad infrastruktur hanteras. 

 

Titel Bedömning Trend 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 
  

Kommunernas klimatlöften 2021 

Tjörns kommun har ställt sig bakom 10 av åtgärderna i satsningen Kommunernas 
klimatlöften 2021. Kommunstyrelsen samordnar arbetet men ansvaret för att 
operativt arbeta med olika åtgärderna ligger på de förvaltningar och bolag som 
meddelat (via remissvar) att de ställer dig bakom respektive löfte. Arbetet har 
startats kopplat till nedanstående åtgärder: 

Åtgärd 1: Vi använder en klimatstyrande resepolicy (KS, SN) 

Arbetet med en kommunövergripande klimatstyrande resepolicy har inte 
påbörjats ännu. Socialnämnden som också ställt sig bakom åtgärden använder 
sedan tidigare en nämndspecifik sådan. 

Åtgärd 3: Våra nya personbilar är miljöbilar (KS, SN)  

Inköp av bilar till kommunens verksamheter sker via gällande avtal. Nya 
upphandlingar genomförs årligen av fordonscentralen (samarbete mellan Tjörn, 
Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Soltak) och i dessa ställs krav kopplade till 
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miljö och hållbarhet. När vi upphandlar fordon i de olika klasserna så går vi alltid 
på livscykelkostnaden på fordonet enligt den modell som 
upphandlingsmyndigheten tagit fram. En av fordonskategorierna som finns med 
i ramavtalet är elbil vilket uppfyller kravet på spjutspetsnivå som 
upphandlingsmyndigheten tagit fram. Elbilar är dock en av 5 fordonsklasser som 
upphandlats för 2021 och också den fordonsklass som i princip inte beställs 
eftersom vi inte kan ladda bilarna i kommunen. 

Åtgärd 5: Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer (SBN) 

Inga aktiviteter kopplat till denna åtgärd har påbörjats. 

Åtgärd 7: Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag (TBAB) 

Ingen rapportering från THAB kopplat till denna åtgärd. 

Åtgärd 11: Vi möjliggör för våra medborgare att låna/hyra produkter i stället för att köpa 
(KS, KFN) 

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder flera produkter för utlån, främst inom 
biblioteket där media i olika former lånas ut till allmänheten. Kulturskolan hyr ut 
instrument och Turistbyrån vinterryggsäck med säkerhetsutrustning samt 
flytvästar för vuxna, barn och även hundar. Under högsäsong hyr även 
Turistbyrån ut cyklar. På Tjörns ishall finns möjlighet att låna skridskor. En del 
av uthyrningen som beskrivs ovan sker inom ramen för Kundcenter. 

Ett inventeringsarbete har påbörjats på kultur- och fritidsförvaltningen för att 
undersöka nya möjligheter till utlån. Några exempel på vad som kommit upp vid 
inventeringen är att biblioteket planerar att låna ut sällskapsspel och Delta skulle 
kunna hyra ut scenutrustning samt viss lek- och fritidsutrustning. Andra idéer är 
klädbytardagar och fritidsbank. 

Åtgärd 12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål (BUN, SN, TMÅAB) 

Tjörns Måltids AB mäter regelbundet matsvinnet i kommunens skolor och 
förskolor. Socialförvaltningen mäter matsvinnet på Tubberöds och Lilldals 
särskilda boenden. Sedan mätningarna påbörjats kan man se positiva effekter i 
form av minskat matsvinn i samtliga verksamheter där det mäts. Målen som är 
satta för verksamheterna har uppnåtts. 

I verksamheterna har det även vidtagits förebyggande åtgärder kopplat till hur 
mycket mat som tillagas och hur stora portioner som serveras. Verksamheterna 
har också blivit bättre på att ta om hand och återanvända maten som blir över. 
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Åtgärd 13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
(BUN, SN, TMÅAB) 

Tjörns måltids AB klimatberäknar sina menyer för skolor och förskolor och har 
sedan detta påbörjats sänkt verksamhetens klimatpåverkan. Verksamheten ligger 
idag på en nivå som gör att målet är uppnått. 

Socialförvaltningen har inte påbörjat denna typ av beräkningar i sina 
verksamheter ännu. 

Åtgärd 14: Vi gör investeringar för energieffektivisering (SBN, THAB) 

Ingen återrapportering från samhällsbyggnadsförvaltningen eller Tjörns Hamnar 
AB på denna åtgärd. 

Åtgärd 16: Vi producerar egen solel (THAB) 

Ingen återrapportering från samhällsbyggnadsförvaltningen eller Tjörns Hamnar 
AB på denna åtgärd. 

Åtgärd 20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat (KFN, SBN, 
KS)  

Kommunen har under första halvåret genomfört ett antal events/aktiviteter 
riktade till allmänheten, se nedan: 

• Utställningen Omställning Tjörn visades i Konstrummet i biblioteket i början 
av året och uppmärksammade klimatfrågan 

• Festivalen Uttryckt! hade en föreläsning i ämnet 
• Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade förvaltningen 

samtalskaféer om demokrati, där klimatfrågan ingick 
• Workshoppar med sexåringar, som varit med och formulerat miljöbudskap 

på kommunens sopsorteringskärl 
• Skogsbad i samarbete med Naturskyddsföreningen på Sundsby säteri 
• Turistrådet har erbjudit besöksnäringen utbildningstillfällen inom 

klimatområdet 
• Samarbetsprojektet Island of Art – syftet är att förlänga säsongen och att 

besöksnäringen på lång sikt ska ha ett helårsperspektiv. Ett exempel på 
samverkan för en hållbar destinationsutveckling, enligt Tjörns kommuns 
senaste turiststrategi 

• Biologiska mångfaldens dag på Sundsby 22 maj: skyltar vid dammen 
informerade om grodornas liv, faktapromenad i parken, guidade visningar i 
trädgården med fokus på pollinatörer. 

• Skyltar längs Säbyleden är klara för utplacering – några skyltar handlar om 
naturvärden 
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Hållbarhetsklivet 

Tjörns kommun har anslutit sig till Turistrådets initiativ Hållbarhetsklivet, riktat 
till både kommuner och näringsliv. Kommunens samarbetspartner Södra 
Bohuslän Turism AB bygger hela sin verksamhet på Hållbarhetsklivet. 
Information om Hållbarhetsklivet gavs på nätverksträffen för turismens aktörer i 
kommunen innan sommaren. 

Organisation och struktur ang hållbarhetsarbetet 

Rapport om förslag på organisation och struktur kopplat till hållbarhetsarbetet 
och Agenda 2030 presenterades för politik och tjänstepersoner under hösten 2020. 
Frågan är sammanlänkad med två inlämnade motioner samt omorganisation av 
integrationsenheten. Diskussioner om hur vi ska tänka kring organisation och 
struktur pågår.  

Källsortering, odling och kretsloppstänk i förskolorna 

Samtliga förskolor arbetar med källsortering, odling, kretsloppet och för att 
minska matsvinnet. Barnen lär sig värna närmiljön genom regelbunden 
utevistelse där pedagogerna fångar tillfället för kontinuerlig undervisning kring 
det man hittar, ser, hör etc. Förskolorna arbetar också med hållbar utveckling i 
olika hållbarhetsområden så som social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet. 
Syftet är att barnen på förskolorna ska få ökad medvetenhet vad ett varsamt 
förhållningssätt till vår omgivande miljö, natur och samhälle får för effekter. 
Under höstterminen påbörjar förskolorna arbetet med projekt "Land art", vilket är 
en del av satsningar kopplat till Agenda 2030. 

Hållbarhet – ett läroplansmål i grundskolan 

I grundskolorna pågår arbetet mot läroplansmålen kontinuerligt. Skolorna 
arbetar med begreppet hållbar utveckling, som genomsyrar flertalet ämnen, och 
man berör det ur många olika perspektiv. Ämnet berörs både praktiskt och 
teoretiskt. Här följer några exempel: Undervisningen i Idrott och Hälsa präglades 
under vårens fjärrundervisning av ergonomi där elever fick lära sig hur de bäst 
anpassar sin närmiljö för arbete framför en datorskärm samtidigt som de fick 
chansen att röra sig utomhus och bekanta sig med Allemansrätten. 
Medvetenheten kring den egna livsstilen i relation till detta ökade. Miljöfrågor 
och ekologi har varit en central del i Biologi-undervisningen medan globala 
klimatfrågor, försurning och återvinning varit framträdande inom ämnet Kemi. 
Utöver det har Fysik-undervisningen behandlat energi-perspektivet där 
energiförsörjning varit centralt för hållbarhetsämnet. Det ekologiska perspektivet 
på hållbar utveckling har synliggjorts i Hem- & Konsumentkunskapen där 
eleverna fått anpassa livsmedel efter säsong och fått kunskap kring närodlade 
livsmedel. I övrigt har det sociala hållbarhetsperspektivet behandlats inom 
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flertalet ämnen. Skolorna komposterar, källsorterar, återvinner och återbrukar i 
mån av möjlighet. 

Miljövänligare badplatser 

För att utveckla miljövänligare badplatser påbörjades under perioden en 
utredning av alternativa materialval för badbryggor. Nya sopsorteringskärl 
placerades ut på flera av badplatserna. Kärlen, som även placerades på andra 
platser i kommunen, hade citat om varför det är viktigt att sopsortera, budskap 
som under våren togs fram i workshoppar tillsammans med förskolebarn på 
Tjörn. 

Ny avfallsplan och ombyggnation av återvinningscentralen 

Arbetet med att implementera avfallsplanen sker löpande under året. 
Ombyggnation vid Heås återvinningscentral pågår enligt plan och bedöms vara 
klar till årsskiftet. Miljöåtgärder kring lakvatten för Återvinningscentralen 
kommer att förbättras. Arbetsmiljön för anställda samt säkerhet för våra kunder 
kommer att bli mycket bättre. 

Fler pendlingsparkeringar 

Som ett led i att Tjörn ska bli en bra miljökommun har planavdelningen 
inventerat lokalisering av möjliga pendlingsparkeringar för att öka 
tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

Hantering av invasiva arter 

Miljöavdelningen har under året arbetat med invasiva arter i projektform. 
Projektet innehåller dels framtagande av handlingsplan för parkslide på 
kommunalt ägda fastigheter och en informationsinsats till allmänheten. Rätt 
hantering av invasiva arter är en förutsättning för biologisk mångfald och således 
även för hållbar exploatering och nybyggnation. 

 

Titel Bedömning Trend 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet   

Kommunens styrdokument 

För att möjliggöra en tydligare styrning av kommunens olika verksamheter har 
en inventering av kommunens styrdokument genomförts. Kommunfullmäktige 
har därefter beslutat att upphäva 4 styrdokument. Några styrdokuments 
giltighetstid har löpt ut och behöver ses över. Kommunen har nu cirka 190 
styrdokument.  
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I januari antogs ny riktlinje för hur kommunen ska arbeta med styrdokument. 
Den nya riktlinjen implementeras nu i organisationen och ska främja ett mer 
enhetligt och transparent arbete med kommunens styrdokument. Den nya 
riktlinjen innebär också att ett antal styrdokument behöver arbetas om. 

Systemstöd för bättre tillgänglighet, riktighet och spårbarhet av styrdokumenten 
har installerats i kommunens ärendehanteringssystem. Det återstår dock att 
integrera funktionen i publiceringsverktyg samt sätta upp rutiner för 
administration och publicering. 

Ökad tillgänglighet och nya tjänster via digitala verktyg 

Barnomsorgreglerna är reviderade och i och med detta har också nya digitala 
tjänster satts på plats. Det finns en digital lösning beträffande ansökan om 
barnomsorg medan platserbjudande fortfarande meddelas brevledes. Arbetet 
med en digital lösning beträffande platserbjudande pågår. 

Unikum används för att informera vårdnadshavare och dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling, extra anpassningar och stöd. Arbetet med att dokumentera 
elevernas kunskapsutveckling i Unikum har intensifierats bl.a. genom att lärarna 
i allt högre grad använder de kunskapsmatriser som finns i plattformen. En allt 
större andel av personalen delar även lektionsplaneringar. Unikum används även 
i arbetet med utvecklingssamtalen för eleverna i grundskolan. 

Förskola har ett väl utvecklat arbete i Unikum som kontinuerligt utvecklas. Det är 
fortfarande variationer i både barnens individuella lärloggar och avdelningarnas 
lärloggar. Under hösten kommer man att arbeta med att ta fram en gemensam 
mall för individuella lärloggar för att följa barnens utveckling. 

Delta fortsatte att utveckla appen Ung på Tjörn. Verksamhetens medverkan på 
sociala medier ökade; de är viktiga kanaler i mötet och kommunikationen med 
ungdomarna och deras familjer. 

Inför sommaren uppdaterades den digitala medarbetaren på kommunens 
hemsida, Kommun-Kim, med kunskap om turismfrågor. En digital skärm 
installerades av Södra Bohusläns Turism i turistbyrån för att lyfta och informera 
om sevärdheter. 

Evenemangskalendern förbättrades under perioden med en ny dela-funktion till 
Facebook och utrustades också med en filterknapp för målgruppen Funkis Fritid. 
Instagramkontot @kulturkommunentjorn vidareutvecklades till en möjlig 
marknadsföringskanal. 

Genom nytt verksamhetssystem för bygglov har vi nu digitala ansökningar på 
över 90%. 
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Arbete med att ta fram en ny digital tjänst för hantering av 
boendeparkering/sommar parkering har påbörjats. Arbetet utförs tillsammans 
med avdelningen för Mark- och exploatering, Kundcenter och 
digitaliseringsstrateg. 

Ny service i biblioteken 

Servicen i kultur- och fritidsförvaltningens kundkontakter fortsatte att vara starkt 
påverkad av pandemin. Biblioteket erbjöd hemleverans av böcker samt möjlighet 
att hämta böcker utomhus. För att kunna möta låntagarnas behov och önskemål 
under pandemin pågick på biblioteket en ihärdig omvärldsbevakning och all 
personal utbildades i digital kompetens. 

Nya vägar att nå ut med turistinformation 

Under både våren och sommaren genomfördes turistverksamheten 
utbildningsinsatser för samtliga medarbetare i turistbyrån, i syfte att kunna ge 
snabb och korrekt information. På sommaren nyttjades en låd-cykel med 
broschyrer och tips i kommunikationen med besökare. 

Satsning på Sundsby för att förbättra service 

Att ute är det nya inne märks tydligt på kommunens vandringsleder och på 
Sundsby Säteri, då många turister och kommuninvånare strömmat till 
turistmålet. 

På Sundsby säteri öppnade i april Margaretas kök och skafferi med ny 
entreprenör. Under perioden genomfördes ett antal arrangemang som bidrar till 
Sundsby säteris attraktivitet som besöksmål. Länsstyrelsen beviljade i april 
tillstånd att fortsätta utgrävningen av säteriets damm. Upphandling gjordes inför 
framtagandet av en byggnadsvårdsplan för Sundsby säteri och medel för detta 
söktes från länsstyrelsen. 

För att förbättra servicen på Sundsby säteri investerades i nya möbler och 
åtgärder för vatten och avlopp gjordes och kommer att fortsätta göras. 

HBTQI-diplomering 

Westpride upphandlades som utbildare för HBTQI-diplomeringen som kultur- 
och fritidsförvaltningen genomför i fem steg mellan juni och december. 

Ny metod i socialförvaltningen - värdebaserad tid 

Socialförvaltningen arbetar med att utveckla arbetssätt och metoder som är 
professionella, av god kvalitet, effektiv, den ska vara tillgänglig och ska ges i ett 
gott bemötande. Som ett exempel på detta har förvaltningen infört en 
arbetsmetod inom vård och omsorgsavdelningen som definieras som 
värdebaserad tid. Det innebär att den del av personalens arbetstid som fullföljs 
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hemma hos eller tillsammans med enskild brukare/klient/patient betecknas som 
värdebaserad tid. Nedan beskrivs vad som omfattas av värdebaserad tid; 
personlig omsorg-, service och vårdinsatser, delegerad hälso- och 
sjukvårdsinsatser, upprättande av genomförandeplan som genomförs 
tillsammans med den enskilde, social dokumentation som genomförs hemma hos 
den enskilde, kontakter med ex anhöriga eller HSV som genomförs hemma hos 
den enskilde. 

Bebyggelseantikvarie ger råd och stöd 

Bebyggelseantikvarie på planavdelningen stöttar och kommer med råd till 
allmänhet för frågor gällande byggnadsteknik inför ex ombyggnad och 
kompletteringsbyggnation 

 

Titel Bedömning Trend 

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter   

Implementering av Teams 

En av de stora prioriteringarna i arbetet med att säkerställa en likartad, 
ändamålsenlig och fungerande digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare 
och politiker är ett brett införande av samarbetsplattformen Teams till politiker 
och tjänstepersoner. Arbetet sker på nedanstående områden: 

• Organisation för projekt och förvaltning 
• Utbildning 
• Teknik och säkerhet 
• Införande lokalt 
• Teams för politiker 

Organisation 

Under perioden har alla förvaltningar (inkl kommunkansliet) och bolagen 
etablerat en lokal organisation för Teams plattformen. I projektet har vi etablerat 
en superanvändarkanal där vi samarbetar och där frågor, kunskap och 
erfarenheter delas aktivt. 

Utbildning 

Totalt är det 60-talet utbildade lokala superanvändare på plats och som aktivt 
börjat arbeta med lokal implementation och support. Under perioden har vi, 
utöver utbildning av superanvändare, även genomfört utbildning av samtliga 
ledare i kommunen och bolagen (förutom BOU som planeras under hösten). 
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Vi har också utvecklat en mer avancerad utbildning och genomfört den för 20-
talet lärare (IKT) i grundskolan. Under hösten planeras motsvarande för 
förskolans personal. 

Teknik och säkerhet 

Då kommunen saknar djup teknisk kompetens i plattformen har vi under 
perioden genomfört en genomlysning av inställningar i kommunens Teams 
plattform tillsammans med specialister på företaget Eventful. Med upplägget så 
har vi också ökat kompetens internt på IT-avdelningen. Återstår frågor kring hur 
vi kan arbeta med GDPR larm, utan att behöva investera i dyrare licenser. 

Arbetet med anpassningar av den tekniska plattformen är initierad.  
 
I samband med utbildningarna av superanvändare så har särskilt fokus handlat 
om informationssäkerheten. Kommunledningskontoret har genomfört ett 
skräddarsytt pass med utbildning och diskussioner som tagits emot väl. Detta 
område har visat sig vara "svårt" och efterfrågat och det finns behov av att 
kontinuerligt öka kompetensen och tryggheten i dessa frågor. 

Politiken 

Fokus har fortsatt legat på distributionen till samtliga politikers Ipad. Detta är en 
förutsättning för att börja använda plattformen till annat än möten. 

Digitala verktyg i undervisningen 

Förskola, grundskola F-9 samt grundsärskola. Digitala program används 
dagligen i undervisningen dels som läromedel, dels som hjälpmedel i 
undervisningen. Unikum används för planering, dokumentation och i kontakt 
med vårdnadshavare. 

Distansundervisningen under våren 2021 på högstadiet har bidragit till en ökning 
av användandet av Microsoft Teams som en integrerad del av undervisningen, 
vilket lett till en högre digital kompetens bland personal och elever. 

Nytt föreningssystem 

Under våren äskade kultur- och fritidsförvaltningen investeringsmedel till nytt 
föreningssystem, som ska vara enkelt att hantera för såväl medborgare som 
föreningsrepresentanter och förvaltningen internt. 

Digitala mötesplatsen Discord 

Under pandemin har den digitala mötesplatsen Discord vuxit fram som en 
självklar del av Deltas verksamhet, med fokus på områdena gaming, rollspel, 
Modern Produktion samt årskurs 6. Unga ledare genomgick under perioden en 
ledarutbildning på Discord, och medarbetare deltog på ett nationellt seminarium 
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och berättade om arbetet med den digitala mötesplatsen som även sträcker sig 
över kommungränserna. 

Ny webbplattform för biblioteken 
I mars lanserade Bibliotek i Väst en ny gemensam webbplattform för bland andra 
Tjörns invånare och besökare. Till följd av pandemin fortsatte biblioteket också 
den utökade marknadsföringen kring digitala tjänster som PressReader, Biblio, 
Cineasterna och uTalk. 
 
Implementering av GIS (geografiskt informationssystem) 

Under våren utbildades delar av personalen i GIS-systemet (geografiskt 
informationssystem). Systemet innebär nya möjligheter för kommunen att 
kommunicera information om våra verksamheter samt t ex marknadsföra 
sevärdheter. Systemet kommer också betydligt förenkla och effektivisera 
kommunens interna arbete kopplat till bland annat mark-, fastighets-, plan- och 
bygglovsfrågor. 

Framtidens vårdmiljö och ett nytt verksamhetssystem 

Inom socialförvaltningen har digitaliseringsgraden varit fortsatt mycket hög. De 
stora förändringarna är framförallt införande av ett helt nytt verksamhetssystem 
och Framtidens vårdinformationsmiljö. Det kommer på sikt att ge stora 
möjligheter för brukarna att göra e-ansökningar, läsa journaler, kontakta 
vårdgivare med mera. När det gäller framtidens vårdinformationsmiljö som 
genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen så väntar kommunen i 
dagsläget på besked kring när och hur det kan komma att införas. Arbetet med 
att förverkliga Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) för den kommunala 
hälso- och sjukvårdens och dess kommande nya journalsystem kommer att delas 
med regionen. Det kommer troligen att bli en framflyttning av införandet av 
FVM och under tiden kommer den kommunala hälso- och sjukvården att 
använda det nya journal- och verktyget Combine. 

Nytt verksamhetssystem för socialförvaltningen är upphandlat och införande 
pågår. 

Projektet MODIG ger ökad digital kompetens 

Under året kommer socialförvaltningen att införa digitaliseringsombud i sina 
verksamheter för att säkerställa att de verktyg som finns i verksamheterna 
används på ett effektivt sätt. Syftet är också att säkerställa att den välfärdsteknik 
som kommer införas framöver, införs på bästa möjliga sätt. Uppdraget är också 
att säkra att det finns en god grundkompetens om digital teknik hos 
förvaltningens personal. Socialförvaltningen har aktivt deltagit i projekt MODIG 
inom Göteborgsregionenskommunalförbuds regi.  
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De statsbidrag som äldreomsorgen tilldelats för 2021 kommer användas för att 
investera i välfärdsteknik som möjliggör att förvaltningen ska kunna möta de 
framtida volymerna inom vård och omsorg. 

Digitala verktyg för kontakt med brukarna inom missbruksvården 

Under hösten 2021 ser Socialförvaltningen över om ett ännu säkrare verktyg ska 
användas när det gäller alla kontakter som görs digitalt med våra brukare. 
Sveriges kommunen och regioner har upphandlat nya verktyg för detta 
avseende. Digitala möten används nu helt naturligt i uppföljnings- och 
samverkansmöten. Inom missbruksbruksvården används en digitaliserad 
alkoholkontrollsfunktion vars syftet är dels att hjälpa klienter med 
egenkontroll/återfallsprevention och dels att ge bättre och mer kostnadseffektiva 
underlag för beslut till handläggarna. 

Nytt verksamhetssystem miljö och bygg 

Under perioden har miljöavdelningen implementerat verksamhetssystemet Ecos2 
och lanserat de e-tjänster som ingick i upphandlingen av Ecos 2. De digitala 
tjänsterna finns tillgängliga via kommunens hemsida. 

Byggavdelningens nya verksamhetssystem har i dagsläget över 90% digitala 
bygglovsansökningar, vilket är mycket bra. 

 

Titel Bedömning Trend 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande   

Demokratin 100 år 

Att demokratin fyller 100 år 2021 fortsätter att uppmärksammas på flera sätt. 

Många evenemang (föreläsningar, workshops med flera) med demokratitema har 
genomförts och genomförs under hösten. 

I oktober erbjuds samtliga politiker i alla nämnder och styrelser att delta i en 
föreläsning med temat: ”Vad innebär det som förtroendevald att vara 
demokratins företrädare 2021?”. 

På webbplatsen finns information om att demokratin firar 100 år. 

Pågående och genomförda invånardialoger 

Under våren har invånardialoger för skolstruktur genomförts där 800 
vårdnadshavare och elever deltog. De var ense om att hög kvalitet i skolan är 
viktigast tillsammans med en säker och trygg miljö i skolan. Fortsatt dialog i 
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frågan kommer att ske under september/oktober och troligtvis även framåt vid 
implementering av en ny skolstruktur. 

Lagom till sommarsäsongen inleddes invånardialogen kring Översiktsplanen. 
Den pågår till och med september månad och genomförs helt digitalt med flera 
inslag som 2040-frågan, poddavsnitt, möjlighet att ge synpunkter. Redan nu kan 
man se ett stort engagemang från delvis nya målgrupper. 

Stor delaktighet i skolan via samtal och elevråd 

I grundskolorna genomförs kontinuerliga samtal kring den enskilde elevens 
kunskapsutveckling. Eleverna ges utrymme till delaktighet genom att diskutera 
deras kunskapsutveckling och hur de vill arbeta vidare. Eleverna kan få påverka 
hur de vill redovisa sina kunskaper, till exempel genom muntliga eller skriftliga 
redovisningar/förhör. Eleverna kan själva vara med och påverka hur de skall 
uppnå sina mål. 

På gruppnivå arbetar många lärare fortlöpande och kontinuerligt med kortsiktiga 
utvärderingar där eleverna får uttrycka vad de tycker kring olika arbeten och 
arbetssätt 

Frågan om elevens delaktighet, inflytande och medbestämmande lyfts 
regelbundet till diskussion i arbetslagen, bl.a. i samband med utvärderingen av 
olika enkätresultat. 

På grund av av covid-situationen genomfördes vårterminens utvecklingssamtal 
till största del på distans med hjälp av Unikum och Teams. 

Elevrådsarbetet går enligt plan. På några av kommunens skolor finns biblioteks- 
och matråd. 

Barnråd i förskolan 

Förskolorna har påbörjat arbetet med att skapa barnråd. Avsikten är att skapa ett 
reellt inflytande över verksamheten för barnen genom att göra deras röster hörda 
i vardagen på förskolan och vara delaktiga i den pedagogiska planeringen på ett 
tydligare sätt. 

Appen Ung på Tjörn som kommunikationskanal 

SOS gruppen: Appen ”ung på Tjörn” har kommunicerats på olika sätt. Totalt har 
504 nedladdningar gjort sen januari på App store och 102 nedladdningar på 
Google play. Dialogen med ungdomar har stärkts med appen på så vis att de 
frågor som inkommit fångats upp i arbetet med ungdomsdialog. 
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Demokratilådan och festivalen Uttryckt 

Med anledning av demokratiåret 2021 anordnades i mars festivalen "Uttryckt -- 
På Tjörn är ordet fritt", där flera nya platser för dialog för alla åldrar erbjöds. 
Festivalen hade temat demokrati och innehöll bland annat digitala 
författarintervjuer och föreställningar med till exempel poeten Bob Hansson. 

En annan ny möjlighet till dialog som inleddes under perioden var 
Demokratilådan, som under 2021 flyttar runt i olika verksamheter. 

Ungdomsdialog 

Vid årets första ungdomsdialog i mars, där 16 ungdomar och nio politiker deltog, 
fördelades Tjörnpengen, som är projektmedel som ungdomarna själva fördelar. I 
april hölls ett möte med politiker och ungdomar. Frågor som ställts av unga via 
appen Ung på Tjörn lyftes fram i ungdomsdialogen. 

Kurser och klubbar för unga 

Funkis Fritid genomförde kursen "Volymen på max", där deltagarna var med och 
gjorde sina röster hörda. Genom Deltas nya kurser och klubbar skapas ständigt 
möjligheter för unga att uttrycka sig, inom områden som Modern Produktion, 
podd och kreativt skrivande. Via biblioteksråd på alla skolor blir barn och ungas 
röster hörda och de får vara med och påverka. 

Brukarundersökningar socialförvaltningen 

Socialförvaltningen deltar i flera riksomfattande brukarundersökningar som 
redovisas varje höst till kommunerna. Socialnämnden har detta som ett av sina 
prioriterade mål. Resultaten från de nationella brukarundersökningar ligger till 
grund för en stor mängd indikatorer som mäter hur väl målen uppfylls och som 
redovisas till kommunerna under oktober 2021. Dessa redovisas sedan till 
Socialnämnden i samband med bokslutsrapporteringen. 

Dialog för samhällsutveckling 

På grund av Covid 19 har inte cultural planning workshops i samband med 
planstarter kunnat genomföras. Planavdelningen avvaktar utvecklingen och 
undersöker alternativa möjligheter att inhämta synpunkter och föra dialog med 
medborgarna genom exempelvis enkäter, möten i mindre grupper etc, Trots 
Covid har Planavdelningen under delåret haft möjlighet att träffa representanter 
för vägföreningar, näringsliv etc utomhus för att föra dialog och stötta i frågor 
gällande platsutveckling, utbyggnad; renovering av lekplatser etc. 

Modell för barnkonsekvensanalys 

För att säkerställa att Förenta Nationernas (FN) barnkonvention har beaktas skall 
i samtliga beslut en barnkonsekvensanalys genomföras. Individ och 
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familjeavdelningen håller på att implementera en modell för 
barnkonsekvensanalys i samtliga ärenden som är aktuella 

 

Titel Bedömning Trend 

Skapa möjligheter för ett gott liv   

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande 
arbete 

En rapport med omvärldsanalys, forskning och förslag till ny organisation, 
samordning och styrning har presenterats och lämnats till 
Kommunledningsgruppen, KLG. Diskussioner kring samordning, styrning och 
ledning av det förebyggande arbetet pågår. Frågan är sammanlänkad med två 
inlämnade motioner samt organisation av kommunens integrationsarbete. 

Barngruppernas storlek i förskolan 

Förskolorna arbetar kontinuerligt med att, utifrån dagsaktuell förutsättning, dela 
upp barngrupperna i mindre grupper under dagen. Utifrån nuvarande 
resurskoefficient samt tillgång på ändamålsenliga lokaler är det däremot svårt att 
möta Skolverkets riktlinjer kring barngruppernas storlek. Frågan om vad som är 
en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är komplex. Den behöver ställas i 
relation till olika faktorer och förhållanden som till exempel: 

• kunskap och lärande i förhållande till förskolans läroplan 
• antal barn i grupperna 
• barngruppernas sammansättning när det gäller ålder, kön, socioekonomisk 

bakgrund, barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling 
• gruppindelningar under dagen i förskolan 

Andra viktiga faktorer är arbetslagets utbildning och kompetens samt förskolans 
fysiska miljö inne och ute. 

Frånvaroteam i skolan ska öka närvaron 

Barn- och utbildningsförvaltningen rekryterade ht 2020 ett så kallat "frånvaro-
team" bestående av en lärare, en socialpedagog och en studie- och yrkesvalslärare 
med uppdrag att få elever med lång och problematisk frånvaro att komma 
tillbaka till skolan. Teamet har under 2021 skapat strukturer bl.a. för samverkan 
och frånvarorapportering. Under läsåret 2020/2021 har 17 ärenden upprättats. 3 
ärenden är avslutade och 14 pågår. 

Ungdomssamordnarna träffade närvaroteamet i skolan för att i samverkan 
påbörja arbetet med att ta fram olika metoder som ökar ungas skolnärvaro. Här 
är bra fritidsaktiviteter en avgörande faktor för lusten att vara i skolan; 
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dramaövningar genomfördes på Skärhamns fritidshem och på påsklovet ledde 
kulturpedagoger olika aktiviteter. 

Ute är det nya inne 

Pandemin skapade under perioden ett ökat fokus på utomhusaktiviteter. Inom 
ramen för projektet "Ute är det nya inne" erbjöds Tjörnborna gratis, organiserad 
och covid-säkrad fysisk träning utomhus, i ett unikt samarbete mellan 
kommunen, föreningslivet och näringsidkare. Ett utegym upprättades i 
Kållekärr, utformat efter målgruppen seniorer men öppet för alla. Hälsoprojektet 
för ungdomar utökades med ett antal digitala aktiviteter, som livestreaming från 
dansövningar och Friday Free gym. Under skolloven genomfördes gemensamma 
utomhusaktiviteter. För målgruppen funkis startade "Glädjeträning". 

Kommunal borgen för utveckling av föreningarnas lokaler 

Under våren beslutade kultur- och fritidsnämnden att rekommendera Tjörns 
kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen till föreningen Skärhamns IK 
för utveckling av Röahallen. Valsängs Ryttarförening köpte en fastighet som ska 
fungera som klubbstuga, en process som förvaltningen stöttade. 

Friluftslivets år 

Friluftslivsverksamheten genomförde flera insatser med koppling till 
Friluftslivets år. Projekteringen av Skärhamns motionsspår pågick enligt plan och 
entreprenör upphandlades. Arbetet påbörjades med att skapa ett friluftsråd samt 
en politiskt beslutad samverkansgrupp för friluftslivet. 

Tjörn - Island of art 

Ett omfattande samarbete mellan Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane och 
Pater Noster startade upp inför årets turistsäsong. Konceptet Världens svettigaste 
konstrunda har inför 2021 omarbetats och vidareutvecklats till att istället bli Tjörn 
-- Island of Art, som lyfter fram unika konst- och naturupplevelser. Satsningen 
ingår i arbetet med att utveckla Tjörn som en plats för konst i världsklass. Tjörn -- 
Island of Art tog i juli emot ett delområdespris i den nyinstiftade utmärkelsen 
"Årets Hållbarhetskliv" för bästa kommunala initiativ inom Hållbarhetsklivet i 
Göteborgsregionen. 

Satsningar på Sundsby 

På Sundsby säteri öppnade i april Margaretas kök och skafferi med ny 
entreprenör. Under perioden genomfördes ett antal arrangemang som bidrar till 
Sundsby säteris attraktivitet som besöksmål. Länsstyrelsen beviljade i april 
tillstånd att fortsätta utgrävningen av säteriets damm. Upphandling gjordes inför 
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framtagandet av en byggnadsvårdsplan för Sundsby säteri och medel för detta 
söktes från länsstyrelsen. 

Insatser för att öka kunskapen om Tjörns kulturhistoria 

För att öka kunskapen om Tjörns kulturhistoriska värden erbjöds under perioden 
promenader med kulturella teman, till exempel "litteraturwalk" och 
sagovandringar för barn. Kulturhistoriska skyltar togs fram och vandringar 
genomfördes i Säby och Rönnäng samt på Härön, Sundsby och Klädesholmen. 
Utifrån Kulturträdet besökte fjärdeklassarna Sundsby säteri. 

Satsningar på ungas läsande 

Skolbiblioteken arrangerade digitala författarbesök för barn och unga. Med 
inspiration från En svensk läsklassiker lanserades "Fantastiska klassiker", som 
lyfter fram fyra olika barn- och ungdomsförfattare under året. I projektet My 
story, som finansieras via Statens Kulturråd, genomfördes olika aktiviteter, till 
exempel podd och kreativt skrivande. Ungdomars egna krönikor publicerades i 
appen Ung på Tjörn. En referensgrupp med ungdomar skapades för att utveckla 
inomhusmiljön i Skärhamns bibliotek. 

Delta ställde om i stället för att ställa in 

Delta fortsatte att anpassa sin verksamhet efter pandemin och lyckades ställa om 
istället för att ställa in. Fredagarna på Kultur- och fritidscentra under våren var 
fokuskvällar inom dans, film och teater, vilket väckte intresse hos ungdomar som 
inte tidigare kommit i kontakt med uttrycken. Under påsklovet arrangerades 
Film/foto & fantasi i samverkan med en extern aktör. Kulturskolan genomförde 
en konstutställning i det kommunala naturreservatet Tuveslätt i Rönnäng. För att 
fler barn ska få plats i Kulturskolan rekryterades en ny medarbetare med målet 
att minska gitarr- och pianokön. 

Tack vare lättade restriktioner kunde Delta genomföra ett välfyllt och mycket 
uppskattad sommarlovsprogram i samarbete med hela förvaltningen och även 
Stenungsunds kulturskola, i och med aktiviteten Sommarmusikanter. Konst och 
parkour genomfördes i samarbete med feriearbetare från Tjörn och Stenungsund. 
På sommarlovet producerade och publicerade ungdomar "radioteater" via appen 
Ung på Tjörn, och via en egen Spotify-kanal skapades möjligheter för ungdomar 
att nå ut med eget material inom musik, podd och poesi. 

På grund av pandemin hade Deltas personal under våren inte tillträde till Tjörns 
skolor och kunde därför inte genomföra vissa planerade aktiviteter. Alla 
skolhäng utfördes med ungdomssamordnarna på båda högstadieskolorna. Från 
och med mars gavs ungdomskonsulenterna tillträde till At school, en 
återkommande aktivitet på högstadieskolorna. 
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Ungas psykiska hälsa och livssituation 

På Bleketskolan genomförde ungdomssamordnarna också YAM-undervisning 
(Youth Aware of Mental health, en hälsofrämjande och preventiv insats med 
syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos 
skolelever). 

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes och resultatet med 
analyser har publicerats och presenterats för Tjörns politiker. LUPP är ett 
nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation, och tar ett brett 
grepp om ungas vanor och attityder. 

En i personalen påbörjade utbildning för att bli instruktör i MHFA (mental health 
first aid). En utbildning arrangerad av West Pride i området HBTQI kopplat till 
sex och samlevnad genomfördes. 

Socialförvaltningens avdelning för Individ- och familjeomsorg samverkar med 
förskola, skola och kulturverksamheter för att främja barn och ungas olika 
förmåga och psykiska hälsa. Mottagningsgruppen på enheten för Barn och unga 
kommer att genom digitala möten med förskola och skola informera om 
socialtjänstens olika verksamheter, stöd utan bistånd samt möjlighet att rådgöra 
innan anmälan sker. Avdelningen för Individ- och familj ska också stärka det 
förebyggande arbetet för att öka möjligheter för en god och jämlik fysisk och 
psykisk hälsa hos kommunens barn och unga. Arbetet sker i samverkan med 
skola och kulturverksamheten. Prioriterade områden är att skapa bättre och mer 
jämlika förutsättningar till fysisk aktivitet för barn och unga, införa metoder som 
förebygger psykisk ohälsa samt stärka det drogförebyggande arbetet genom Mini 
Mia. 

Socialnämnden har under våren 2021 påbörjat planering av ett arbete med ett 
Idéburet offentligt partneravtal (IOP-avtal) med Svenska kyrkan som ska ha 
gruppverksamhet för barn i utsatta situationer. Detta arbete har försenats på 
grund av diskussioner om hur intern samverkan kring kommunikation till 
eleverna är möjlig eller inte i denna fråga då Svenska Kyrkan är utförare. 
 
Minska upplevd ensamhet hos äldre 
Socialförvaltningen har ett prioriterat mål kring att minska upplevd ensamhet 
hos äldre. Redovisning av det prioriterade målet kommer att redovisas med 
bokslutet för 2021. Resultaten från de nationella brukarundersökningar ligger till 
grund för alla indikatorer som mäter målet om det uppnåtts eller inte. Dessa 
redovisas under oktober 2021 och kommer att redovisas i bokslutsrapporten för 
2021. 
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Titel Bedömning Trend 

En säker och trygg kommun   

Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete 

Under våren har vi ökad kommunikationen om det trygghetsskapande arbete 
som görs i vår kommun. Även säkerhetsarbetet lyfts fram. Det har handlat om att 
beskriva Trygghetsvandringar, Unga ledare som ska skapa trygghet i sommar, 
Ungdomssamordnare som kontinuerligt finns i ungdomarnas närhet, den 
regelbundna samverkan som finns mellan polis och kommunen. Den Öppna 
jämförelse om säkerhet och trygghet som SKR årligen tar fram placerar även i år 
Tjörn på en framskjuten plats. 

Trygghetsskapande arbete för barn och unga 

Samverkan har startat med Stenungsund. Och marknadsföring kring 
trygghetsvandring har pågått. Unga ledare har utbildats för att skapa trygghet. 
Huskurage har gjort en nystart hos TBAB. 

Säker och trygg förening 

Med anledning av covid-19 flyttades certifieringen av Säker och trygg förening 
efter beslut i kultur- och fritidsnämnden fram till 2024. 

Barn och unga i utanförskap 

Under pandemin har det varit svårt att möta målgruppen barn och unga som 
hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap. Checklistor som visar på vilka 
åtgärder som ska göras utifrån Våldstrappans tre olika steg har tagits fram och 
arbetas efter. 

Ett systematiskt arbete påbörjades under perioden med att skapa ett årshjul för 
ungdomssamordnarnas arbete ute på skolorna. Handlingsplanen för Våld i nära 
relation fortsatte att bearbetas. 

På Tjörns hemsida skapades en tydligare struktur kring SOS-gruppens och 
ungdomssamordnarnas arbete och funktion. Aktiviteter för att underlätta 
kontakten med hemmet samlades i olika digitala verktyg. 

Kvalitetsregister som verktyg för ökad trygghet 

Socialförvaltningen har använder flera olika kvalitetsregister, där ett har varit det 
systematiska kvalitetsregistret Senior alert, registret bedömer om våra 
vårdtagare/brukare/patienter faller ut med risk i systemet. Dessa register 
kvalitetssäkrar förvaltningens arbete. Syftet med Senior alert är att arbeta 
förbyggande, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed 
förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter. 
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Ett annat kvalitetsregister som förvaltningen har arbetat med är Beteendemässiga 
och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), där det genom multiprofessionella 
vårdåtgärder minskar beteendemässiga och psykiska symtom och därigenom 
minskar lidandet och ökar livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 

Rökfria miljöer 

Miljöavdelningen har genomfört tillsyn angående rökfria miljöer på samtliga 
skolor och förskolor. Vi kontrollerar att skyltar finns uppsatta och gör okulära 
besiktningar vad gäller fimpförekomst på skolornas områden. 

 

Titel Bedömning Trend 

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört 
med övriga huvudmän i Sverige 

  

Utveckla undervisning och lärmiljöer för att möta elevers olika behov och 
förutsättningar 

Sex av sju skolenheter genomförde under läsåret 2020/2021 minst tre moduler av 
Skolverkets didaktikutbildning "Specialpedagogik för lärande". Häggvallskolan 
var dock tvungna att pausa insatsen under våren på grund av 
organisationssvårigheter som uppstod i samband med distansundervisningen. 
De slutför sin tredje modul under hösten. 

Ökad likvärdighet i Tjörns grundskolor 

Arbetet med kommunövergripande pedagogiska nätverk, screeningsschemat 
samt Skolverkets bedömningsstöd är några pågående aktiviteter för ökad 
likvärdighet i Tjörns grundskolor. Under läsåret 2021/2022 kommer även 
skolorna att gemensamt arbeta med att förankra förändringarna i kursplanerna 
utifrån en plan framtagen i förvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2020/2021 
genomfördes Skolverkets didaktiska kompetensutveckling "Specialpedagogik för 
lärande" i samtliga skolor. 

Revidering av handlingsplan för barn- och ungdomskultur 

Revideringen av handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur färdigställdes under våren och skickades på remiss till berörda 
aktörer. 

Den tidigare SURR-gruppen med chefer ersattes med BIS-gruppen (Barnkultur i 
samverkan), som består av kulturombud från respektive verksamhet. 
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Kulturträdet i skolan 

En pandemiplan togs fram för att säkerställa att Kulturträdets aktiviteter blir 
genomförda enligt handlingsplanen. Som exempel kunde skolbio genomföras 
men endast i klassrummen. Skolbesök på Sundsby säteri återupptogs med en 
termins fördröjning. 

Samverkan bibliotek och särskolan 

Biblioteket fortsatte att samverka med prioriterade grupper som särskolan, 
förberedelseklasser samt med elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Bokpresentationer och MIK-lektioner (medie- och informationskunnighet) 
genomfördes digitalt, liksom även författarbesök. 

Samverkan via SSPF 

Socialförvaltningen arbetar genom SSPF (samverkan mellan socialtjänsten, skola, 
polisen samt kultur-och fritid) aktivt i samverkan med riktade insatser för barn 
där det finns en risk att de hamnar i kriminalitet eller missbruk. 
Socialförvaltningen ger många barn och familjer insatser i form av föräldrastöd, 
placering av barn och unga m.m. som stärker barns utveckling och detta bidrar 
till att inriktningsmålet uppfylls. 

 

Titel Bedömning Trend 

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning   

Organisation kopplat till integration och arbetsmarknadsfrågor 

Tjörns kommun har i många år haft parallella strukturer för att hantera 
integration, mottagande av nyanlända och arbetsmarknadsfrågor. Kommunen är 
dock för liten för att fortsätta organisera och strukturera arbetet på detta sätt och 
under mandatperioden har kommunen arbetat med en genomlysning av arbetet 
och organisationen. Under 2020 har också en integrationsstrategi tagits fram och 
kommer att beslutas innan året är slut. 

Utifrån genomlysning av organisation och beslutad integrationsstrategi ska en ny 
organisation beslutas och driftsättas under 2021 

Ett förslag på organisation håller på att arbetas fram gemensamt av 
kommunstyrelsen och socialförvaltningen. 

Vuxenutbildning 

Målet att eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens är 
uppfyllt då samtliga personer som sökt kurser på gymnasial nivå har beviljats 
dessa. 
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Fokus på individuella lösningar och tydligare arbetslinje 

Socialförvaltningens avdelning för Individ- och familjeomsorg arbetar med att 
hitta individuella lösningar för varje individ och familj. Arbetsmarknadsenheten 
har en tydligare arbetslinje för att på ett effektivare sätt få människor i arbete. För 
de klienterna med pågående missbruk som ej är kvalificerade för våra interna 
arbetsmarknadsåtgärder har avdelningen ett projekt som kallas Omstart. Syftet är 
att minska alkohol- och narkotikaintaget samtidigt som man erbjuds adekvat 
sysselsättning som för individen närmare arbetsmarknaden. Under hösten 2020 
implementerades en ny riktlinje för offentligt skyddade anställda vilket innebär 
att anställningen är en arbetsmarknadsinsats. Syftet med den nya riktlinjen är att 
motverka inlåsningseffekt och påskynda återetablering på den reguljära 
arbetsmarknaden. 

 

Titel Bedömning Trend 

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda 
samverkansformer med andra aktörer 

  

Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete 

Rapport om förslag på organisation och struktur kopplat till hållbarhetsarbetet 
presenterades för politik och tjänstepersoner under hösten 2020. Frågan är 
sammanlänkad med två inlämnade motioner samt omorganisation av 
integrationsenheten. Diskussioner kring hur vi ska tänka kring organisation och 
struktur pågår.  

Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet 

På grund av covid-19 kunde inte Yrkesdagarna vid Bleketskolan genomföras i 
traditionell form. Vi fick ställa om och anpassa verksamheten efter rådande 
omständigheter. Eleverna i åk 8 har därför haft kontakt med SYV i ett tidigare 
skede, enskilda samtal tidigare än i traditionellt årshjul. Mer 
arbetslivsorienterade aktiviteter i skolans regi och samarbete med undervisande 
lärare i SO och NO än tidigare. Eleverna har under en längre process arbetat med 
framtid och yrken. 

Häggvallskolans elever har under VT haft yrkesdagar istället för Prao. Under 
dessa dagar hålls lektioner med olika teman som varvas med besökare från olika 
yrken, fysiskt men även digitalt. I den mån det är möjligt är eleverna med och 
påverkar vilka besökare som kommer till skolan. Årskurs 9 har besökt 
Nösnäsgymnasiet digitalt och fått en rundvandring på tre program de själva valt 
ut. Utöver detta organiserar studie- och yrkesvägledare studiebesök på skolor 
och arbetsplatser individuellt och i grupp efter elevers intresse och behov. 
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Samverkan kulturella och kreativa näringar 

Under perioden intervjuades olika aktörer inom kulturella och kreativa näringar 
(KKN), för att hitta nya strategiska sätt att få till möten och möjliga samarbeten 
med dessa olika verksamheter. En arbetsgrupp skapades för att jobba med KKN. 

Kommungemensam evenemangsgrupp 

För att höja kvalitén på och öka servicegraden inom evenemangsprocessen 
genomfördes fyra träffar med den förvaltningsövergripande 
evenemangsgruppen. Dessutom arrangerades en extern utbildning i 
evenemangssäkerhet. 

Ökad samverkan inom individ- och familjeomsorgen 

Socialförvaltningen arbetar med ett prioriterat mål att öka externa 
samverkansformer och få fler samverkanspartners med avdelningen för individ 
och familjeomsorg (IFA). Detta för att öka samhällsnyttan och möjliggöra ökad 
klientnytta genom att verksamheten fördjupar samverkan utanför den egna 
organisationen med både frivilligorganisationer, föreningar och andra 
samverkanspartners. Hos dessa finns både engagemang och resurser som kan 
bidra till en bättre verksamhet för de vi är till för. Under årets första månader har 
samverkan med kyrkan i olika projekt planerats såsom gruppverksamhet för 
barn, projekt Sankt Mary. Socialförvaltningen har haft en ansats att i intern 
samverkan få ut information om denna verksamhet. Men det har hittills inte gått 
att lösa. Därför har starten av denna verksamhet försenats. Socialnämnden har 
också tecknat ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IoP) med kvinnojouren i 
Stenungsund. En chef inom IFA deltar månatligen i samverkan med 
civilsamhället. 

LOVA-bidrag för samverkan kring avloppspolicy 

Miljöavdelningen har sökt och erhållit LOVA-bidrag för framtagande av 
kommungemensam avloppspolicy. I detta syfte har ett arbetslag tagits fram som 
innefattar både inspektörer och chefer. Arbetet genomförs i samarbete med Orust 
och Stenungssunds kommuner. 

Samverkan kring samhällsplanering 

Planavdelningen har sedan tidigare ett väl inarbetat samarbetsforum med Orust 
och Stenungsund. Regelbundna träffar för utbyte av erfarenheter och diskussion 
om gemensamma frågor gällande infrastruktur och detalj -och översiktlig 
planering. Vi har också haft ett gemensamt arbete med FöP för Havet 
tillsammans med Orust kommun. Ett kommunövergripande avtal gällande 
samarbete med Orust kring handläggning av färdtjänst tecknades under 2020 och 
har fungerat väl. 
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Samarbete kopplat till bostadsanpassning 

Ett samarbete med Stenungsund angående bostadsanpassning påbörjades under 
2019 och skulle ha utökats med Orust under 2020. Detta samarbete har inte 
genomförts i den utsträckning som var tänkt. 

Energi- och klimatrådgivning 

Vi har också under perioden ingått i ett samarbete i form av styrgrupp för Energi- 
och klimatrådgivning för invånare i STO samt Lilla Edet. 

 

Titel Bedömning Trend 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt 
utnyttjande av resurser 

  

Strategisk lokalförsörjning 

Kommunövergripande samordnare/strateg samt extern konsult har arbetat 
tillsammans med förvaltningarna för att dokumentera lokalbehov utifrån deras 
respektive verksamheter. Lokalbehoven ska sammanställas till en 
kommungemensam lokalförsörjningsplan. Detta arbete har fått stå tillbaka till 
förmån för beräkningar/utredningar kopplat till kommunens skolstruktur. 

Under året har också ett förslag på styrdokument för strategisk lokalförsörjning 
arbetats fram tillsammans med extern konsult och kommunens ledningsgrupp. 

Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Arbetet med att kartlägga de rutiner som finns idag kopplat till 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt pågår och en omvärldsanalys görs. Resultatet 
kommer att användas för att förbättra modellen för uppsiktsplikten och 
tydliggöra de olika delarna i arbetet. 

Regelbundna kostnadsanalyser 

Förvaltningarna arbetar med att löpande genomföra kostnadsanalyser av sina 
verksamheter. 

Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka 

På grund av pandemin hyrdes förvaltningens lokaler inte ut under det första 
delåret 2021 och endast marginellt under sommaren. Dock kunde 
kommunikationen fortsätta kring att lokalerna finns, inför en öppning av 
uthyrningen så snart det blir möjligt. 
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Rutiner för prioritering och fokus kopplade till detaljplaner 

Planavdelningen har initierat översyn av rutinbeskrivning och mallar som ett led 
i att prioritera och fokusera för bästa resultat. Vidare inventeras möjligheter för 
digital projekthantering gällande exempelvis tidplaner. Våra intäkter ställt mot 
kostnader ses över gällande timkostnader och avgifter för planarbete. Ta fram en 
strategi för att ta betalt/SMS på parkeringar inom Tjörn. Intäkter för 
boendeparkeringar där ny taxa utreds och jämförelser görs med ex Orust och 
Kungälv 

Externa medel 

Miljöavdelningen har lagt mycket fokus på extern finansiering. För 2021 söktes 3 
LONA-projekt och 2 LOVA-projekt. Alla beviljades. De två LOVA-projekten 
täcker lönekostnader med 80 %. 

LOVA-projekt: Åtgärdssamordnare, Kommungemensam avloppspolicy. 

LONA-projekt: Amfibiedammar i Röra, Förstudie våtmark i Mölnebo, 
Restaurering av våtmark i Lirås 

Från 2020 pågår även LONA-projekt avseende revidering av Tjörns kommuns 
naturvårdsprogram och Handlingsplan för invasiva arter samt två projekt 
finansierade av Vattenmyndigheten avseende näringsfälla vid Hoga hästgård och 
våtmark i Sundsby. 

Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna 

Inom individ och familjeavdelningen arbetas aktivt med samverkan mellan barn 
och vuxen, samt mellan myndighet och öppenvård. Avdelningen arbetar med 
avstämningar för att inga ungdomar ska bli utan rätt insats. Inom öppenvården 
fortsätter arbetet med helhetstänket med behandling (socialmedicin), stöd 
(boendestöd) och sysselsättning (AME). Den integrerade socialmedicinska 
mottagningen har också ett tydligt uppdrag i att medverka i 
hemmaplanslösningar. En del av detta arbete är projekt Omstart. Projektet har 
stor del i att placeringskostnaderna för vuxenmissbruk har halverats under 
samma period 2020. 

Projekt hemmaplan startade i augusti 2020 och kommer att fortgå under året. 
Projektet syftade till att minska placeringskostnaderna. Under de två första 
kvartalen har ingen deltagare i projektet placerats externt 

För målgruppen unga vuxna har ett arbete med att införa ett program som 
bygger på metoden MET (Motivationshöjande behandling). Det är en samverkan 
mellan arbetsmarknadsenheten och socialmedicin/Mini Mia. Syftet är att unga 
vuxna ska avhålla sig droger och alkohol och motiveras till sysselsättning 
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3.5 Utfall 2021-08-31 på indikatorer kopplade till 
inriktningsmål 

Till varje inriktningsmål i kommunfullmäktiges budget finns det en eller 
fler indikatorer. Indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås varje 
budgetår. I tabellen nedan finns de indikatorer som finns kopplade till 
inriktningsmålen i budget 2021. I många av fallen så finns det inte några 
utfall på indikatorerna per 2021-08-31. För de indikatorer som saknar 
utfall per 2021-08-31 finns det ingen bedömning. De utfall som ses för 
dessa indikatorer är det senaste kända utfallet. 

 
Titel Utfall Målvärde Bedömning 

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Tillgänglig och detaljplanerad mark för företag, antal kvm 3 500 10 000  

Färdigställda bostäder under året, antal 90 77  

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 

Minskning läckage av dricksvatten i ledningsnätet, (%)  3.00%  

Minskning bräddningar av avlopp, antal  20  

Minskning ovidkommande vatten, andel (%)  10.00%  

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och 
flygförbindelser 

2.89 2.60  

Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i 
kommunen? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 60.00%  

Vad tycker du om möjligheten att på ett enkelt sätt 
använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina 
fritidsaktiviteter? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 25.00%  

Vad tycker du om möjligheten att på ett enkelt sätt 
använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor t ex till 
arbete, skola eller annan sysselsättning? Andel som 
svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 50.00%  

Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt 
kunna transportera dig med bil? Andel som svarat 
"Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 85.00%  

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Miljökommun, Miljöaktuellts ranking 238 120  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) 

34.00% 32.00%  

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 560.00 521.00  

Laddstationer i kommunen, antal 0 4  

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

77



 

 

Sida 66 (67) 
Delårsrapport augusti 2021  

Tjörns kommun 
 

Titel Utfall Målvärde Bedömning 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

87.00% 90.00%  

Medarbetarenkät, totalindex 79 73  

Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel (Tjörns kommun 
totalt) 

7.92% 7.10%  

Vid din senaste kontakt med politiker, hur blev du 
bemött? Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket 
bra" (%) 

 75.00%  

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor 
om kommunen och dess verksamheter? Andel som 
svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 50.00%  

Hur tycker du att kommunen informerar vid större 
förändringar i kommunen? Andel som svarat "Ganska 
bra" eller "Mycket bra" (%) 

 60.00%  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

eBlomlåda, ledning, arbetssätt och metoder, andel svar 
"Helt uppfyllt" 

63.00% 55.00%  

eBlomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar "Helt 
uppfyllt" 

67.00% 60.00%  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens 
invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av 
kommunen? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 30.00%  

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till 
insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter? Andel som svarat "Till stor del" eller "Helt 
och hållet" (%) 

   

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens 
invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? 
Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 30.00%  

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens 
invånare har att påverka inom de kommunala 
verksamheterna? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 30.00%  

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

4.10% 4.50%  

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 73.00%   

Vad tycker du om din kommun som en plats att leva och 
bo på? Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket 
bra" (%) 

 75.00%  

Kan du rekommendera andra som inte bor här i 
kommunen att flytta hit? Andel som svarat "Till stor del" 
eller "Helt och hållet" (%) 

 75.00%  

En säker och trygg kommun 
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Titel Utfall Målvärde Bedömning 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 

87.40% 95.00%  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 

67.70% 84.00%  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
trygghet, andel (%) 

91.00% 90.00%  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, 
andel (%) 

88.00% 90.00%  

Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade 
fall (procentuell minskning) 

16.00% 10.00%  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 

90.20% 97.00%  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

77.00% 85.00%  

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram 
kommunala skolor (modellberäknat värde), andel (%) 

86.10% 86.00%  

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

Andelen 16-64 år öppet arbetslösa och personer med 
aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften 
totalt. 

3.40% 3.00%  

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

66.00% 76.00%  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

58.00% 46.00%  

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI 74 78  

Företagarnas uppfattning om kommunens service till 
företagen (skal 1-6) 

3,06 2.95  

Företagarnas uppfattning om skolans attityder till 
företagande (skal 1-6) 

2.56   

Skolans kontakter med det lokala näringslivet (skala 1-6) 2.70 2.65  

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Soliditet (%)  25.00%  

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag (%) 

 0.50%  

Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, 
andel (%) 

92,00% 75.00%  
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1 Sammanfattning 

Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag 
för sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för perioden uppgår till 69,4 mkr (41 mkr), vilket är 28,4 
mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 23 mkr medan verksamhetens 
nettokostnader exkl. avskrivning minskat med 2,5 mkr.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 59 mkr, vilket är 53,7 mkr högre än 
budget. Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar beräknas uppgå till        
-921,26 mkr, vilket är 33 mkr lägre än budget. Skatteintäkter och generella 
statsbidrag beräknas överstiga budget med 18 mkr och uppgå till 1 019 mkr. 
Prognosen är upprättad med viss osäkerhet då rådande situation med avseende på 
Covid-19 är svår att bedöma. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 58,5 mkr för 2021.   
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har 
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 
har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 
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 Översiktlig granskning 
KPMG AB 
 2021-10-11 

2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet 
till kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsak in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt 
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att 
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Vi uttalar oss inte om förutsägelser av framtida utveckling. 
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av 
kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstepersoner  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att 
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven i RKR R17. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 
God ekonomisk hushållning för Tjörns kommun bedöms uppnådd när andelen 
prioriterade mål helt eller delvis uppgår till 75 % och de finansiella målen är uppfyllda.  
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till 
kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess 
kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk 
hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

3.2.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt två finansiella mål: 
Soliditet: soliditeten för kommunen ska uppgå till minst 25 %. 
Per balansdagen uppgår soliditeten till 39,1 %. Enligt prognosen för helåret förväntas 
målet uppnås. 
Årets resultat: resultatet för kommunen ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag.  
Per delåret utgör resultatet 10,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt 
prognosen för helåret förväntas målet uppnås. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har 
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vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 

3.2.2 Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen består av 14 stycken inriktningsmål som beslutas i 
kommunfullmäktige för en fyraårsperiod, samt 88 stycken prioriterade mål som 
vanligtvis beslutas av nämnderna i deras detaljbudgetar (87/88).  
Per delåret bedöms 35 % av de prioriterade målen vara ”i hög grad uppfyllda” eller ”helt 
uppfyllda” medan 57 % bedöms vara ”delvis uppfyllda”. För att uppnå måluppfyllelse 
ska minst 75 % av de prioriterade målen vara helt eller delvis uppfyllda, vilket förväntas 
uppnås för helåret.   

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 
har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 58,5 mkr.  
Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av resultaträkning  

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 69,4 mkr, vilket är 28,4 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag ökat med 23 mkr medan verksamhetens nettokostnader exkl. 
avskrivning enbart minskat med 2,5 mkr. 
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Kommunens årsprognos uppgår till 59 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt 
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året.  
Nämnderna uppvisar en positiv avvikelse om 46,9 mkr från budget per delåret. Största 
delen av denna avvikelse utgörs av barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden. Gemensamt uppgår denna budgetavvikelse till 31,1 mkr. Avvikelsen 
kan förklaras av flera faktorer men bland de med mest inverkan är de lägre 
personalkostnaderna.  
Covid-19 har i likhet med 2020 påverkat verksamheterna under 2021. Att nämnderna 
inte kunnat genomföra all den planerade verksamheten har inneburit både lägre 
volymer och lägre personalkostnader. 
 
För helåret 2021 har kommunen budgeterat för investeringar om 118,5 mkr, av denna 
budget uppgår investeringarna per delåret till 37,1 mkr. Investeringsprojekten har 
förskjutits framåt i tiden.  

3.5 Balansräkning  

3.5.1 Pensioner 

Kommunen redovisar enligt uppgift sina pensionsåtaganden enligt den lagstadgade 
blandmodellen och i balansräkningen har ett belopp om 116,4 mkr tagits upp som 
skuld. Uppgift om den del av pensionsskulden som ska redovisas som 
ansvarsförbindelse återfinns i löpande text.  

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunala bokförings- och redovisningslagen saknas krav på sammanställd 
redovisning i delårsrapporten. 
RKR R17 Delårsrapport anger att det är upp till varje kommun att avgöra om de 
kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska 
ingå rekommenderas dock eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen 
som ska bedömas.  
Tjörns kommun har inte upprättat någon sammanställd redovisning men redovisar 
kortfattat resultat- och balansräkningar för nedanstående dotterbolag: 

 Tjörns Förvaltnings AB, 100 % 

 Tjörns Hamnar AB, 100 % 

 Tjörns Bostad AB, 100 % 
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 Tjörns Måltids AB, 91 % 

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer.  
 
 
 
Göteborg den 11 oktober 2021 
 
 
 
Johan Rasmusson    Josefine Kjellberg 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

KPMG AB      KPMG AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 

Återremitterat ärende: Förslag om att ta fram åtgärder för 
budget i balans inom kommunstyrelsen 

2021/272 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Notera helårsprognosen i delårsbokslut augusti 2021. 

2. Med hänvisning till helårsprognosen föreligger inget 
ytterligare behov av åtgärder för budget i balans. 

Sammanfattning 
Vid beslut om delårsbokslut april 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera kommunstyrelsens förslag: 
kommunstyrelsen uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina 
angivna budgetramar 2021. 

Utifrån den negativa helårsprognosen i april har återhållsamhet 
präglat verksamheten, stor återhållsamhet avseende externa 
utredningar och försiktighet vid tillsättning av tjänster. 
Kommunstyrelsens helårsprognos för augusti 2021 visar på en 
budget i balans varför inga ytterligare åtgärder tas fram.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 167 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 131  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167 

Återremitterat ärende: Förslag om att ta fram åtgärder för 
budget i balans inom kommunstyrelsen 

2021/272 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Notera helårsprognosen i delårsbokslut augusti 2021 

2. Med hänvisning till helårsprognosen föreligger inget 
ytterligare behov av åtgärder för budget i balansbehov av 
åtgärder 

Sammanfattning 
Vid beslut om delårsbokslut april 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera kommunstyrelsens förslag: 
kommunstyrelsen uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina 
angivna budgetramar 2021. 

Utifrån den negativa helårsprognosen i april har återhållsamhet 
präglat verksamheten, stor återhållsamhet avseende externa 
utredningar och försiktighet vid tillsättning av tjänster. 
Kommunstyrelsens helårsprognos för augusti 2021 visar på en 
budget i balans varför inga ytterligare åtgärder tas fram.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 131  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg av ordet ’ytterligare’ i punkt två. 
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Kom 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-09-14 Dnr 2021/272-042 

Kommunstyrelsen 

Carolina Färdig Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Återremitterat ärende: Förslag om 
att ta fram åtgärder för budget i balans inom 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att: 

1. Notera helårsprognosen i delårsbokslut augusti 2021 

2. Med hänvisning till helårsprognosen föreligger inget behov av 
åtgärder för budget i balansbehov av åtgärder 

Sammanfattning 
Vid beslut om delårsbokslut april 2021 beslutade kommunfullmäktige 
att återremittera kommunstyrelsens förslag: kommunstyrelsen uppdras 
att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna budgetramar 2021. 

Utifrån den negativa helårsprognosen i april har återhållsamhet präglat 
verksamheten, stor återhållsamhet avseende externa utredningar och 
försiktighet vid tillsättning av tjänster. Kommunstyrelsens 
helårsprognos för augusti 2021 visar på en budget i balans varför inga 
ytterligare åtgärder tas fram.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 131  

Konsekvens 
Kommunstyrelsens verksamheter behöver spara till följd av det 
underskott som SBRF prognostiserar. Detta innebär att utredningar och 
utvecklingsarbete får stå tillbaka och en ansträngd arbetssituation inom 
förvaltningen. 
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 2021-09-14 Dnr 2021/272-042

Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021 

2021/130 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021. 

2. Återremittera kommunstyrelsens förslag: kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna 
budgetramar 2021. 

3. Återremittera kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- 
och utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en 
permanent nivåhöjning för att förstärka verksamheten och 
starta arbetet med att arbeta av den ”utbildningsskuld” som 
byggts upp under 2020 och 2021. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna samt Björn Möller 
(-) fd (M) och Kerstin Möller (-) fd (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till 
+31,0 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för 
helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
pandemin då framför allt skatteintäkterna är svåra att förutse. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 
2021. Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är 
"delvis uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har 
vid delåret lämnats utan bedömning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 113 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 119 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Delårsbokslut april 2021 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter genomförd ajournering meddelar ordförande att 
kommunstyrelsens förslag avseende punkt tre inte kommer läggas fram 
då berörd nämnd inte beretts tillfälle att yttra sig i frågan. Enligt 
kommunallagen 5 kap 57 § får dock fullmäktige besluta att förslaget 
ändå ska läggas fram. Varje punkt kommer därmed att ställas under 
proposition. 

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut, samt återremittera punkterna två och 
tre i kommunstyrelsens förslag för beredning av frågorna. 

Martin Johansson (-) fd (SD), George Strömbom (C), Bengt-Arne 
Andersson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin 
Johansens (L) förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska behandla 
kommunstyrelsens förslag i sitt ursprungliga skick. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag avseende första punkten och finner att 
fullmäktige valt att följa det. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag avseende andra punkten eller återremittera 
det i enlighet med Martin Johansens (L) förslag. Kommunstyrelsens 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej-röst för Martin Johansens (L) förslag. 

Omröstningsresultat 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om punkt tre i kommunstyrelsens förslag ska 
avgöras senare eller idag och finner att det ska återremitteras i enlighet 
med Martin Johansens (L) förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet sak avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Martin 
Johansens (L) förslag. 

Omröstningsresultat 
15 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

23 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna samt Björn Möller 
(-) fd (M) och Kerstin Möller (-) fd (M) reserverar sig enligt: 

”Delårsbokslut per april månad presenteras.  

Prognostiserat resultatet för helåret 2021 är + 29,9 miljoner kronor.  

Pandemin har påverkat våra verksamheter. Inom Barn- och 
Utbildningsnämnden har en ”utbildningsskuld” byggts upp. Det är 
viktigt att under hösten starta arbetet med att förstärka verksamheten 
och börja arbeta med att åtgärda denna skuld. 

Förslag till beslut: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna delårsbokslutet per den 30 april.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 

ta fram åtgärder för att hålla sin budgetram för 2021.  
3. 5 miljoner kronor tillföras Barn- och utbildningsförvaltningens 

budgetram för 2021. Detta som en permanent nivåhöjning för att 
förstärka verksamheten och starta arbetet med att arbeta av den 
”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 och 2021. 

Det enda vi var eniga om var att godkänna delårsbokslutet. Att 
majoriteten röstade emot punkt 2 om att Kommunstyrelsen skall hålla 
sin budget för 2021 visar bara på hur lätt man ser på budgetbeslut och 
då speciellt för Kommunstyrelsen. 

Beslutet under punkt 3 blev att återremittera frågan. Det innebär 
fortsatt osäkerhet över sommaren och in på hösten om välbehövlig 
resursförstärkning för Barn- och utbildningsförvaltningen. Den 
”utbildningsskuld” som pandemin skapat måste börja betas av så fort 
som möjligt för våra elevers skull.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2020 

2019/298 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisningen av kommunalt partistöd för 2020. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd 
(bifogas) som bland annat behandlar frågan om redovisningens 
innehåll. 
 
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni 
året efter räkenskapsåret (1 januari – 31 december).  

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och 
följer upp om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger 
det brister ska kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska överlämna 
redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret. 
 
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in 
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå 
för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för 
avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i 
samband med det årliga beslutet om utbetalning av partistödet för 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

det kommande räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige 
senast den  
31 december före räkenskapsåret. 

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2020 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 168 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisningar av kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168 

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2020 

2019/298 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 
av kommunalt partistöd för 2020. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd 
(bifogas) som bland annat behandlar frågan om redovisningens 
innehåll. 
 
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni 
året efter räkenskapsåret (1 januari – 31 december).  

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och 
följer upp om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger 
det brister ska kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska överlämna 
redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret. 
 
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in 
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå 
för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för 
avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i 

100



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

samband med det årliga beslutet om utbetalning av partistödet för 
det kommande räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige 
senast den  
31 december före räkenskapsåret. 

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2020 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisningar av kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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Tjänsteutlåtande - Redovisning av partistöd för 
räkenskapsåret 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 
av kommunalt partistöd för 2020. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd 
(bifogas) som bland annat behandlar frågan om redovisningens 
innehåll. 
 
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni 
året efter räkenskapsåret (1 januari – 31 december).  

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och 
följer upp om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger 
det brister ska kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska överlämna 
redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret. 
 
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in 
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå 
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för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för 
avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i 
samband med det årliga beslutet om utbetalning av partistödet för 
det kommande räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige 
senast den  
31 december före räkenskapsåret. 

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2020 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Bilagor 
Regler för kommunalt partistöd, 
Redovisningar av kommunalt partistöd. 

 

 

 

Evike Sandor 
Kommundirektör 
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REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD 
 
1 § Rätt till partistöd  
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 §  
andra stycket kommunallagen.  
 
2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

- Ett grundstöd, som uppgår till om 10 000 kronor per parti och år, samt 
- Ett mandatstöd, per mandat och år 
 
Mandatstödet beräknas enligt följande:  
Det totala partistödet, som uppgår till 15,0 * prisbasbeloppet, reduceras med 
det totala grundstödet. Beloppet fördelas därefter med totala antalet mandat i 
kommunfullmäktige.  

Exempel mandatstöd för år 2016 
Förutsättningar: 10 partier i KF, 41 mandat, prisbasbelopp 44 300 kr 
(2016) 
 
15,0  * 44 300 (bb)  =    664 500 kr (totalt partistöd 
10 partier * 10 000 kr   =  -100 000 kr (totalt grundstöd) 
       564 500 kr 
 
564 500 kr /41 mandat  =  13 768 kr i mandatstöd per mandat och år 

 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår 
således inte till så kallade tomma stolar.  

Upphör ett parti att vara representerat under räkenskapsåret ska partistöd 
inte utgå för resterande del av året.  
 
4 § Redovisning och granskningsintyg  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 
granskningsintyg. 
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Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter 
räkenskapsåret. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari –  
31 december.  
 
Redovisningen ska på ett rättvisande sätt innehålla uppgifter om hur 
partistödet har använts. Syftet med redovisningen är att säkerställa att 
partistödet använts för avsett ändamål, nämligen som ett stöd till politiska 
partierna för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 
 
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som erhållits av kommunen, det 
vill säga även det som eventuellt sparats från tidigare verksamhetsår (med 
början 2015). Av redovisningen ska bland annat framgå i vilken mån 
överföringar har gjorts till partiorganisationen utanför kommunen. 
 
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp 
om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.  
 
5 § Beslut om utbetalning partistödet 
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet senast den  
31 december månad året före räkenskapsåret.  
 
Kommunfullmäktige ska i samband det årliga beslutet om utbetalning av 
partistöd även besluta avseende partiernas redovisning av utbetalt partistöd.   
 
6 § Utbetalning av partistödet 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad aktuellt 
räkenskapsår.  
 
7 § Återkrav av partistöd m.m. 
Har redovisning och/eller granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid enligt § 4 ovan kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå för 
nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt partistöd. Detsamma 
gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med 
det årliga beslutet om utbetalning av partistödet enligt § 5 ovan.  
 
-----------------------
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Förslag till sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

2021/240 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna sammanträdesdagar för 2022 enligt upprättat förslag: 

27 januari 
24 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
22 september 
20 oktober 
17 november 
15 december 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslag till 
sammanträdesdagar för 2022 enligt upprättat förslag: 

13 januari 
10 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
8 september 
6 oktober 
3 november 
1 december 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 169 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Förslag på sammanträdesdagar 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169 

Förslag till sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021/240 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
sammanträdesdagar för 2022 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2021 enligt upprättat 
förslag för arbetsutskottet. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Förslag på sammanträdesdagar 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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Tjänsteutlåtande - Förslag till sammanträdesdagar 
2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
sammanträdesdagar för 2022 enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Bilagor 
Förslag på sammanträdesdagar 2022. 

 

 

Evike Sandor 
Kommundirektör  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 

Antagande av pensionspolicy Tjörns kommuns 
förtroendevalda 

2020/220 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
pensionspolicy för förtroendevalda, enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag till reviderad 
pensionspolicy för förtroendevalda. Revideringarna (gulmarkerat 
i bilaga) som genomförts gentemot det ursprungliga förslaget 
(rödmarkerat i bilaga) avser punkt 2.2.2 Ekonomiskt 
omställningsstöd, primärt kopplat till samordning och 
utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Ärendet har återemitterats till förvaltningen för utredning av 
frågan om det ekonomiska omställningsstödet kan samordnas 
med ersättning som inte är förvärvsinkomst. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 174 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 153 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 4 
Arvodesberedningen 2021-03-15, § 4 
Arvodesberedningen 2021-02-03, § 4 
Arvodesberedningen 2020-12-15, § 4 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Förslag till pensionspolicy för förtroendevalda, bilaga 1 

130



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Återremitterat ärende: Antagande av pensionspolicy 
Tjörns kommuns förtroendevalda 

2020/220 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige att anta pensionspolicy för 
förtroendevalda, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag till reviderad 
pensionspolicy för förtroendevalda. Revideringarna (gulmarkerat 
i bilaga) som genomförts gentemot det ursprungliga förslaget 
(rödmarkerat i bilaga) avser punkt 2.2.2 Ekonomiskt 
omställningsstöd, primärt kopplat till samordning och 
utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Ärendet har återemitterats till förvaltningen för utredning av 
frågan om det ekonomiska omställningsstödet kan samordnas 
med ersättning som inte är förvärvsinkomst. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 153 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 4 
Arvodesberedningen 2021-03-15, § 4 
Arvodesberedningen 2021-02-03, § 4 
Arvodesberedningen 2020-12-15, § 4 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Förslag till pensionspolicy för förtroendevalda, bilaga 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

133



Ko 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-09-07 Dnr 2020/220-024 

Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Antagande av pensionspolicy för 
förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att anta pensionspolicy för 
förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag till reviderad pensionspolicy 
för förtroendevalda. Revideringarna (gulmarkerat i bilaga) som 
genomförts gentemot det ursprungliga förslaget (rödmarkerat i bilaga) 
avser punkt 2.2.2 Ekonomiskt omställningsstöd, primärt kopplat till 
samordning och utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Ärendet har återemitterats till förvaltningen för utredning av frågan om 
det ekonomiska omställningsstödet kan samordnas med ersättning som 
inte är förvärvsinkomst. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 153 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 4 
Arvodesberedningen 2021-03-15, § 4 
Arvodesberedningen 2021-02-03, § 4 
Arvodesberedningen 2020-12-15, § 4 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 166 
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 2021-09-07 Dnr 2020/220-024

Bilagor 
Förslag till pensionspolicy för förtroendevalda 

Ärendet  
Arvodesberedningen har upprättat förslag till reviderad pensionspolicy 
för förtroendevalda. Revideringarna (gulmarkerat i bilaga) som 
genomförts gentemot det ursprungliga förslaget (rödmarkerat i bilaga) 
avser punkt 2.2.2 Ekonomiskt omställningsstöd, primärt kopplat till 
samordning och utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Ärendet har återemitterats till förvaltningen för utredning av frågan om 
det ekonomiska omställningsstödet kan samordnas även med 
ersättning som inte är förvärvsinkomst. 

Omställningsstöd 

Det ekonomiska omställningsstödet är tänkt som ersättning för den 
förvärvsinkomst som förtroendevalda mister när deras uppdrag 
upphör.  

Syftet med omställningsstödet är att underlätta för den förtroendevalde 
att övergå till förvärvsarbete. 

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och 
är pensionsgrundande till allmän pension. 

Eventuella kapitalinkomster som erhålls under tiden för 
förtroendemannauppdraget påverkar inte det arvode som denne får för 
sitt uppdrag.  

På samma sätt bör inte framtida kapitalinkomster påverka det 
ekonomiska omställningsstöd som den förtroendevalde får efter 
uppdragets upphörande. För det fall samordning skulle ske även med 
kapitalinkomster skulle den förtroendevalde inte erhålla 
pensionsgrundande inkomst i den del som avräkning sker på grund av 
kapitalinkomster.   
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 2021-09-07 Dnr 2020/220-024

Det ska också hållas i minnet att utdelningar i t.ex. småföretag till viss 
del är att betrakta som inkomst av tjänst. Samordning sker därigenom 
även med sådana inkomster.  

Förvaltningen har även varit i kontakt med KPA Pension med 
anledning av den uppkomna frågan och då fått svaret att samordning 
inte ska ske med kapitalinkomster då det inte är förenligt med 
omställningsstödets syfte. 

Slutsats 

Kommuner bestämmer själva sina pensionsregler. Det finns således 
inget uttryckligt förbud mot att bestämma att samordning ska ske även 
med kapitalinkomster. Att göra så skulle dock strida mot 
omställningsstödets syfte. Förvaltningen avråder därför från en sådan 
lösning. 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 

Pensionspolicy Tjörns kommun förtroendevalda 

2020/220 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
till förvaltningen för att utreda om samordning även kan ske med 
ersättning som inte är förvärvsinkomst. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-10-01 beslutat att 
remittera pensionspolicyn för förtroendevalda till 
arvodesberedningen. Pensionspolicyn för medarbetare fastställdes 
av kommunfullmäktige 2020-10-15. 

Arvodesberedningen har under våren 2021 behandlat frågan och 
vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att översända ett förslag till 
kommunstyrelsen för antagande av kommunfullmäktige. 
Revideringarna (gulmarkerat i bilaga) som genomförts gentemot 
det ursprungliga förslaget (rödmarkerat i bilaga) avser punkt 2.2.2 
Ekonomiskt omställningsstöd, primärt kopplat till samordning 
och utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 4 
Arvodesberedningen 2021-03-15, § 4 
Arvodesberedningen 2021-02-03, § 4 
Arvodesberedningen 2020-12-15, § 4 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Förslag till pensionspolicy för förtroendevalda 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera 
ärendet till förvaltningen för att utreda om samordning även kan 
ske med ersättning som inte är förvärvsinkomst. 
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1 Inledning 

Syftet med Tjörn kommuns pensionspolicy för förtroendevalda är att på 
ett enkelt och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och 
pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till vem den 
förtroendevalde kan vända sig för att få information. Pensionspolicyn är 
marknadsmässigt framtagen utifrån regler och rekommendationer samt 
möjligheter att utveckla dessa. 
 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda 
har ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring 
pensioner som sker i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller 
kommunalförbund har att anta som sina. 

1.1 Pensionsregelverk 
Förtroendevalda i Tjörns kommun omfattas av Omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) eller Bestämmelser om Pension 
och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). 
 
Pensionsregelverket OPF-KL gäller i Tjörns kommun från och med att 
kommunfullmäktige sammanträdde första gången efter valet 2014. 
Endast kommunalråd som tillträtt före valet 2014 och hade uppdrag 
uppgående minst till 40% av heltid kan omfattas av PBF. 
Förtroendevalda som omfattas informeras om detta. Förtroendevalda ska 
lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension och övriga förmåner 
enligt OPF-KL och PBF enligt pensionsmyndighetens anvisningar. 

1.2 Uppföljning 
Pensionspolicyn bör ses över en gång varje mandatperiod och vid behov 
uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov på 
grund av förändringar i lagar, regler och rekommendationer inom 
pensionsområdet. 

1.3 Beslutsordning 
Beslut om pensionspolicyn fattas av kommunfullmäktige. Beslut om 
förtroendevaldas pensionsvillkor fattas av arvodesberedningen som även 
är pensionsmyndighet. Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor framgår 
av kommunens delegationsordning.  

1.4 Pensionsinformation 
Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde informeras 
om sin avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift enligt OPF-KL. 
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Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla de 
förtroendevalda information om de intjänade pensionsförmånerna. 
Informationen ges av kommunens personalavdelning i samarbete med 
extern pensionsadministratör. Förtroendevalda kan i första hand vända 
sig till extern pensionsadministratör och i andra hand kommunens 
personalavdelning med pensionsfrågor. Kontaktuppgifter till extern 
pensionsadministratör fås av personalavdelningen via intranätet. 
Informationsträffar i grupp erbjuds regelbundet och individuell 
information erbjuds på begäran. 
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2 Pensionsbestämmelser OPF-KL 

Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller från och med 2015-01-01 för 
förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsbestämmelser.  
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag.  
 
Förtroendevalda som uppnått i 32 § LAS angiven ålder vid den tidpunkt 
då OPF-KL började gälla i kommunen och för individens uppdrag 
omfattas inte av reglerna. 
 
OPF-KL består av följande förmåner: 
Pensionsförmåner 

 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Efterlevandeskydd 
 Sjukpension 
 Familjeskydd 

Omställningsstöd 
 Aktiva omställningsinsatser 
 Ekonomiskt omställningsstöd 
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 
Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens 
pensionsmyndighet. 

2.1 Pensionsförmåner 

2.1.1 Avgiftsbestämd ålderspension 
Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda som 
omfattas av OPF-KL. 
 
Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 
30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av 
årsarvode, sammanträdesersättning, och andra i uppdraget utbetalda 
kontanta ersättningar. 
 
Traktamente, kostnadsersättning och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, semester och tjänstepension är inte pensionsgrundande. 
 
För förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundande 

143



Sida 6 (16) 

inkomsten även det avdrag/ bortfall som förtroendevald fått från sitt fasta 
arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning, 
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är 
ledig enligt föräldraledighetslagen. 
 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande årsinkomsten från 
första kronan, någon nedre åldersgräns finns inte. 
 

Pensionsgrundande 
årsinkomst 

i inkomstbasbelopp 

Pensionsavgift 
t.o.m. i LAS § 32a 

uppnådd ålder 

Pensionsavgift 
efter i LAS § 32a 

uppnådd ålder 
0 – 7,5 4,5 % 4,5 % 
7,5 - 30 30 % 4,5 % 

 
Pensionsavgifterna sätts av till en pensionsbehållning i kommunens 
balansräkning. Pensionsbehållningen räknas varje år upp med 
inkomstbasbeloppets förändring. 
 
Är pensionsavgiften lägre än 3 procent av samma årsinkomstbasbelopp 
betalas den direkt till den förtroendevalde och är då inte 
pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kronor avseende 
kalenderår utbetalas inte. Från och med 2019 uppräknas 200 kronor 
årligen med förändringen av inkomstbasbelopp. 
 
Pensionen betalas ut livslångt, tidigast från den tidpunkt då allmän 
pension kan börja tas ut.  
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten behöver för att kunna fastställa rätten till och 
beräkna avsättning till pensionsbehållning. 

2.1.2 Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den återstående avgiftsbestämda 
ålderspensionen betalas till efterlevande om den förtroendevalde avlider. 
 
Som efterlevande räknas i första hand make/maka, registrerad 
partner/sambo och i andra hand barn upp till 20 års ålder. 
 
Efterlevandeskyddet betalas ut som en månadsvis pension i fem år om 
dödsfallet inträffar innan den avgiftsbestämda ålderspensionen börjat 
betalas ut. Om den förtroendevalde börjat ta ut den avgiftsbestämda 
ålderspensionen fortsätter utbetalningarna i form av efterlevandeskydd i 
maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat tas ut. 
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Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av 
avgiftsbestämd ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort 
efterlevandeskyddet.  

2.1.3 Sjukpension 
Möjligheten till sjukpension gäller förtroendevalda med uppdrag på 
minst 40 procent. Sjukpension betalas ut till den som får rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning och som en följd av det befrias från uppdraget 
före mandatperiodens utgång. 
 
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som anställda har rätt till 
enligt AGS-KL och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året 
före det år då sjuk- eller aktivitetsersättningen beviljades. 
 
Sjukpensionen betalas ut under den tid som den förtroendevalde har rätt 
till sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 
Förtroendevald som befrias/ frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom 
har rätt till efterskydd under 270 dagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstiden beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 

2.1.4 Familjeskydd 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos kommunen 
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent 
av heltid.  
 
Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag 
inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider:  
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 1 § KL  
b) under tid då han eller hon får sjukpension 
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också 
om den förtroendevalde avlider:  
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder 
sitt uppdrag.  
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En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt 
punkterna b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet 
hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den 
förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande 
skydd för efterlevande. En efterlevande vuxen med rätt till familjeskydd 
enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till 
och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då 
barnet har rätt barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i 
adoptionssyfte. Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt 
ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och 
fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska 
därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till 
efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde 
till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av 
värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat 
med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande 
barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har 
börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan 
barnen.  
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande 
månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett 
fullständigt underlag för utbetalningen.  
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Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på 
förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 
När anmälan inkommit, anses kommun ha fått kännedom om dödsfallet.  

2.2 Omställningsstöd 
Reglerna om omställningsstöd omfattar förtroendevalda med 
sammanlagda uppdrag i kommunen på minst 40 procent och syftar till att 
under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. 

2.2.1 Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som avgår efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven 
ålder, har rätt till aktiva omställningsinsatser.  
 
Kommunens pensionsmyndighet beslutar om lämpliga 
omställningsinsatser och kostnaden för dessa. 

2.2.2 Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst ett års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven 
ålder, har rätt till ekonomiskt omställningsstöd. Förtroendevalda har dock 
inte rätt till omställningsstöd vid frånträde av uppdrag på grund av 
brottslig aktivitet enligt kommunallagen kap 4 § 9. 
Storlek 
Omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. 
 
År  Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 
1 85 % Nej Ja 
2 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt Ja 
3 60 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt Ja 

 
Utbetalningstid 
Utbetalningstiden beror på hur länge uppdraget varat. 
 
Tid i uppdraget Utbetalningstid 
1 år 3 mån 
2 år 6 mån 
3 år 9 mån 
4 år 12 mån  
5 år 15 mån 
6 år 18 mån 
7 år 21 mån 
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8 år 24 mån 
9 år 27 mån 
10 år 30 mån 
11 år 33 mån 
12 år 36 mån 

 
Tid i uppdraget Utbetalningstid 
En mandatperiod 3 mån 
Två mandatperioder 6 mån 
Tre mandatperioder 9 mån 
Fyra mandatperioder 
eller längre 

12 mån  

 
För personer över 60 år med en tjänstgöringsperiod om tre mandatperiod 
eller mer kan, om särskilda skäl föreligger, stöd upp till 24 månader 
prövas. 
 
Med tjänstgöring avses per påbörjad mandatperiod. 
 
Omställningsstödet betalas ut längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens 
pensionsmyndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas.  
 
Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 

2.2.3 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst åtta års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen, kan få förlängt omställningsstöd tidigast från 
61 års ålder och endast i direkt anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd upphört. 
 
Storlek 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beräknas på årsarvodet året 
före avgångstidpunkten. 
 

Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 
60 % Ja, inget fribelopp 
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Utbetalningstid 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beviljas och betalas ut för 
ett år i taget och som längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått den i 32 a § LAS angivna åldern. 
 
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen 
aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 
Kommunens pensionsmyndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska 
styrkas. 
 
Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 
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3 Pensionsbestämmelser PBF 

Kommunen antog PBF att gälla från och med 2003-01-01. PBF 
(inklusive övergångsbestämmelser) gäller även fortsättningsvis för 
förtroendevalda som tillträtt pensionsgrundande uppdrag i kommunen 
före valet 2014. 
 
Pensionsbestämmelserna omfattar kommunalråd som tillträtt före valet 
2014 och som har uppdrag på minst 50 procent. 
 
Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från 
samordning med visstidspension, sjukpension och avgångsersättning 
enligt PBF.  
 
PBF består av följande pensionsförmåner: 

 Avgångsersättning 
 Visstidspension 
 Ålderspension 
 Livränta 
 Sjukpension 
 Efterlevandepension till vuxen och barn 
 Kompletterande änkepension 

 
Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens 
pensionsmyndighet. 

3.1 Pensionsgrundande inkomst och 
årsmedelpoäng 

För pensionsförmånerna beräknas en pensionsgrundande inkomst för 
varje kalenderår. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode 
samt utbetalda kontanta ersättningar med undantag för traktamente och 
kostnadsersättningar. 
 
Vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
föräldraledighet räknas även det eventuella arvodesbortfallet som 
pensionsgrundande inkomst.  
 
För varje kalenderår fastställs en årspoäng vilken utgör kvoten mellan 
den pensionsgrundande inkomsten och samma års förhöjda 
prisbasbelopp. 
 
Årsmedelpoängen (genomsnittsinkomsten) utgör underlaget för pensions-
förmånerna och beräknas till medelvärdet av de två årspoäng som ligger 
närmast före avgångsåret.  
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3.2 Avgångsersättning 
Förtroendevalda som inte fyllt 50 år vid avgången från 
förtroendeuppdraget kan få avgångsersättning. Avgångsersättningen 
betalas ut från avgångstidpunkten. Utbetalningstidens längd beror på 
uppdragstiden och den förtroendevaldes ålder vid avgången. 

Uppdragstid 
i månader 

Ålder 
- 39 år 

Ålder 
40 - 49år 

     - 71 1 år 1 år 
72 - 95 2 år 2 år 

  96 - 119 2 år 3 år 
120 - 143 2 år 4 år 

             144 - 2 år 5 år 
 
Avgångsersättningens storlek bestäms av det årsarvode den 
förtroendevalde hade vid avgången. 
 

Årsarvodet  
uttryckt i förhöjda  

prisbasbelopp 

Ersättningsnivå för 
denna del av arvodet.  
1:a utbetalningsåret 

Ersättningsnivå för 
denna del av arvodet. 

Från 2:a utbetalningsåret  
 0 – 20 80 % 70 % 
20 – 30 40 % 35 % 

 
Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från 
samordning.  

3.3 Visstidspension 
Förtroendevalda som fyllt 50 år men inte 65 år när de avgår från 
förtroendeuppdraget kan få visstidspension. 
 
Pensionens storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden som 
betalats ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel 
visstidspension krävs 12 års uppdragstid. Endast uppdragstid i 
kommunen är pensionsgrundande. 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 20 65 % 
20 – 30 32,5 % 

 
Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från 
samordning.  
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3.4 Ålderspension 
Från 65 år övergår visstidspensionen till ålderspension. Till den som 
avgår från sitt uppdrag vid 65 års ålder eller senare, utbetalas 
ålderspension direkt.  
 
Pensionens storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden som 
betalats ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel 
ålderspension krävs 12 års uppdragstid. Endast uppdragstid i kommunen 
är pensionsgrundande.  
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
 för denna del av inkomsten 

0 – 1 96 % 
1 – 3 70 % 

  3 – 20 65 % 
20 – 30  32,5 % 

 
Ålderspensionen ska samordnas med (minskas) den allmänna pensionen. 

3.5 Livränta 
Förtroendevalda som har haft förtroendeuppdrag i kommunen i minst tre 
år och som avgått utan rätt till visstidspension eller ålderspension kan ha 
rätt till livränta. 
 
Livräntan betalas ut från och med 65 år. 
 
Livräntans storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden som 
betalats ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel livränta 
krävs 30 års uppdragstid. Endast uppdragstid i kommunen är 
pensionsgrundande. 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
 för denna del av inkomsten 

   0 – 7,5 10 % 
7,5 – 20 65 % 
 20 – 30  32,5 % 

 
Livräntan samordnas inte med allmän pension.   
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3.6 Sjukpension 
Förtroendevalda som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och som 
en följd av detta befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens slut, kan 
få sjukpension. 
 
Sjukpensionens storlek beror på de årsarvoden som betalats ut de två 
kalenderåren närmast före avgångsåret.  
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 1 96 % 
1 – 3 70 % 
3 – 20 65 % 
20 – 30 32,5 % 

 
Sjukpensionen betalas ut under samma tid som sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Sjukpensionen ska samordnas med (minskas med) 
sjuk- och aktivitetsersättning, samt i förekommande fall även med 
förvärvsinkomst som överstiger två prisbasbelopp per år. 

3.7 Efterlevandepension till vuxen och barn 
Om en förtroendevald avlider kan en efterlevande make/maka, 
registrerad partner, eller sambo få efterlevandepension. Pensionen betalas 
ut i 5 år.  
 
Den avlidnes barn kan få barnpension till dess barnet fyller 18 år, eller 
vid studier till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Vid fler än 
ett barn höjs det totala pensionsbeloppet något och fördelas därefter lika 
mellan barnen. 
 
Efterlevandepension till vuxen          

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

 
0 – 7,5 15 % 
7,5 - 20 15 % 
20 – 30 7,5 % 
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Barnpension 
Genomsnittsinkomst uttryckt i 

förhöjda prisbasbelopp 
Pensionsnivå 

för denna del av inkomsten 
 

0 – 7,5 10 % 
7,5 – 20 28 % 
20 – 30                    14 % 

3.8 Kompletterande änkepension 
Kompletterande änkepension betalas ut enligt särskilda regler, efter en 
förtroendevald som avlider och har en årsmedelpoäng 
(genomsnittsinkomst) som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp.
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Protokoll från Arvodesberedningens möte 2021-05-24 
 
Tid:  18:00 – 19:30 
 
Plats:  Digitalt via Teams 
  
Närvarande: Anders G Högmark (M), ordförande 

Benny Halldin (S), vice ordförande 
Gunnemar Olsson (L), ledamot 
Inga Olsson (C), ledamot 
Peter Gustavsson (TP), ledamot 

  Jeanette Lagervall (V), ledamot 
Carl Bloom (MP), ledamot 
Lothy Wärn, digital assistent åt Carl Bloom 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Thord Jansson (SD), adjungerad 
Sara Alfredsson, HR-chef 
 
Rikard Simensen (SD), ledamot ej närvarande 
Roland Flyckt (KD), ledamot ej närvarande 
 

 
   
   
  
§ 4. Pensionspolicy för förtroendevalda – tid för omställningsstöd 
Arvodesberedningen har vid tidigare sammanträde bland annat beslutat att 
ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomst, samt att inget 
omställningsstöd ska utgå vid frånträde av uppdrag på grund av brottslig aktivitet. 
 
Vid dagens sammanträde har man att ställning till tidsperioden omställningsstöd. 
 
Benny Halldin (L) föreslår att: Tiden för ekonomiskt omställningsstöd ska ändras till: 
 
- En mandatperiods tjänstgöring ger rätt till tre (3) månaders ekonomiskt 

omställningsstöd 
- Två mandatperioders tjänstgöring ger rätt till sex (6) månaders ekonomiskt 

omställningsstöd 
- Tre mandatperioders tjänstgöring ger rätt till nio (9) månaders ekonomiskt 

omställningsstöd 
- Fyra mandatperioder eller längre tjänstgöring ger rätt till maximalt 12 månaders 

ekonomiskt omställningsstöd 
 
Anders G Högmark (M) föreslår följande tillägg till Benny Halldins (S) förslag: 
personer över 60 år med en tjänstgöringsperiod om tre mandatperiod eller mer kan, 
om särskilda skäl föreligger, stöd upp till 24 månader prövas. 
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Arvodesberedningen beslutar i enlighet med Benny Halldins (S) och Anders G 
Högmarks (M) förslag, samt noterar till pensionspolicyn att tjänstgöring avser per 
påbörjad mandatperiod. Förslaget översänds till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Nilsson 
Sekreterare 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
Anders G Högmark   Benny Halldin 
Ordförande    Vice ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 

Antagande av Trafikstrategi 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Trafikstrategi 2035 som aktiverande styrdokument för 
kommunen enligt bifogat förslag. 

2. En revidering ska ske ett år efter den nya översiktsplanens 
antagande. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och 
har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 
2017, invånardialog, utredningsarbete och formulering av 
strategier 2018-2019, regional remissomgång 2020 och bearbetning 
av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 
2035 som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande 
inriktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. 
Tidshorisonten för dokumentet är 2035 och styrdokumentet ska 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 175 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden §60/2020-02-26 
Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns Bostads AB §51/2017-10-19 
Socialnämnden 2017-10-16 
Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
Kommunstyrelsen 2016-06-02 
Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 
Projektrapport På Väg, med underbilagor: 

• Remissredogörelse På Väg 2020-11-12 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 2019-07-05 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 2018-12-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Sammanställning SHIFT-diskussion 2018-12-10 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 2018-01-05 
• Remiss Förstudie 2017-05-24 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att en revidering ska ske ett år efter 
den nya översiktsplanens antagande. 

Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Återremitterat ärende: Antagande av trafikstrategi 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Trafikstrategi 2035 
som aktiverande styrdokument för kommunen enligt bifogat 
förslag. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och 
har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 
2017, invånardialog, utredningsarbete och formulering av 
strategier 2018-2019, regional remissomgång 2020 och bearbetning 
av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 
2035 som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande 
inriktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. 
Tidshorisonten för dokumentet är 2035 och styrdokumentet ska 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
• Socialnämnden §60/2020-02-26 
• Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
• Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
• Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 

160



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
• Tjörns Bostads AB §51/2017-10-19 
• Socialnämnden 2017-10-16 
• Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
• Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
• Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
• Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
• Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
• Kommunstyrelsen 2016-06-02 
• Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
• Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 
Projektrapport På Väg, med underbilagor: 

• Remissredogörelse På Väg 2020-11-12 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 2019-07-05 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 2018-12-10 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 2018-12-10 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 2018-01-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Remiss Förstudie 2017-05-24 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Karin Löfgren Kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
0304601303 
karin.lofgren@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Antagande av Trafikstrategi 2035 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta Trafikstrategi 2035 som aktive-
rande styrdokument för kommunen enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån följduppdrag 
till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och har sedan omfattat för-
studie med kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, utred-
ningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional re-
missomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 2035 
som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande inriktningar 
för utveckling av kommunens trafiksystem. Tidshorisonten för doku-
mentet är 2035 och styrdokumentet ska aktualiseras varje mandatpe-
riod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. Pro-
jektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter och ge-
nomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga material 
som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, återremiss 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
• Socialnämnden §60/2020-02-26 
• Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
• Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
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• Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
• KMSU 2018-02-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
• Tjörns bostads AB §51/2017-10-19 
• Socialnämnden 2017-10-16 
• Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
• Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
• Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
• KMSU 2017-06-07 
• KMSU 2017-05-10 
• KS 2016-06-02 
• KSFU 2016-05-18 
• KFSU 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt inom 
kommunen och externt med regionala aktörer och grannkommuner, 
samt i dialog med företagare, föreningar och privatpersoner. Kommu-
nens projektorganisation har inkluderat tjänstepersoner från samtliga 
kommunala förvaltningar och bolag. Politisk styrgrupp har utgjorts av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presi-
dium samt kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan presidiepost 
har vid ett par tillfällen bjudits in till samverkansmöten inom projektet 

Bilagor 
Trafikstrategi 2035 

Trafikprogram 2035 

Projektrapport På Väg, med underbilagor: 

• Remissredogörelse På Väg 2020-11-12 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 2019-07-05 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 2018-12-10 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 2018-12-10 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
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• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 2018-01-05 
• Remiss Förstudie 2017-05-24 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Beslutet skickas till 
Samtliga kommunala bolag och förvaltningar 

Ärendet  

Återremiss 
Efter återremiss har text om utredning av lämpligt framtida upplägg för 
huvudmannaskap på allmän plats i kommunens tätorter strukits ur av-
snitt 4.1 i strategidokumentet. Bilagan ”Kostnader för vanliga infra-
strukturanläggningar” har tillförts projektrapporten, se lista på bilagor 
och underbilagor ovan. Se även komplettering med kostnadsanalys i 
Trafikprogram 2035, kapitel 4. 

Bakgrund 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån följduppdrag 
till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan några år prioriterad bland 
kommunens budgetmål. Projektet initierades 2016 och har sedan omfat-
tat förstudie med kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional re-
missomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 re-
spektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av kommunfull-
mäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande in-
riktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. Trafikprogram-
met innehåller preciserade riktlinjer och aktiviteter för fortsatt arbete 
med målstyrning i enlighet med trafikstrategin. Båda dokumenten har 
målhorisont 2035, och aktualiseras varje mandatperiod.  

Trafikstrategi 2035 
Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och 
långsiktiga trafikplaneringen för Tjörn.  

Kommunens målsättningar för trafiksystemets utveckling är följande: 

• Effektiv användning och pålitligt transportsystem 
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× Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
× Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

• Mänskligt och attraktivt 
× Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god 

kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i 
kommunen. 

× Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 
och säkert. 

• Miljö- och klimatsmart 
× Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
× Andelen arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik ska öka. 
• Effektiv målstyrning 

× Arbete mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska kunna ske 
proaktivt och systematiskt, för att uppnå effektiv målstyrning. 

 
Insatsområden och strategier för målstyrning är nedanstående: 

Organisation och samverkan 
• Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå 

hållbara transportlösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, 
Trafikverket, Västtrafik, grannkommuner och näringsliv. 

• Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt ar-
bete med hållbart resande och hållbara transporter. 

Beteendepåverkan 
• Arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgärder. 
• Verka för att andelen resor med hållbara färdmedel till och från 

samt inom Tjörn ska öka. 

Samhällsplanering 
• Lokalisera nyexploatering och utveckling i närheten av kollektiv-

trafikstråk och goda gång- och cykelförbindelser. 
• Verka för trygga och tillgängliga trafikmiljöer och allmänna plat-

ser för alla. 
• Verka för stärkta lokala och regionala resmöjligheter. 

Parkering 
• Använd reglering i tid och avgift för att styra användningen av 

kommunens parkeringsytor. 
• Utveckla pendelparkeringar i strategiska lägen. 
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• Möjliggör cykelparkering vid hållplatser och större målpunkter. 

Infrastruktur och trafikering 
• Verka för utveckling av transportstråket väg 160. 
• Verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Gö-

teborg. 
• Verka för att Södra Bohusbanan utvecklas. 
• Verka för en ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund. 
• Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till 

hållbara transporter.  
• Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert 

för oskyddade trafikanter att röra sig i gatuvägnätet. 
• Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-per-

spektiv. 
• Säkerställa omledningsvägar för utryckningsfordon. 
• Uppmuntra alternativa vägar för långsamtgående fordon (LGF). 
• Skapa förutsättningar för laddinfrastruktur och möjlighet till 

tankning av alternativa drivmedel. 
• Verka för att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillför-

litligt sätt. 
 

Gemensamt ansvar för genomförande och uppföljning 
För att trafikstrategin ska bli framgångsrik och implementerad behöver 
kommunen integrera genomförandet av trafikprogrammets aktiviteter 
och handlingsplaner i verksamhetsplanerna för alla berörda verksam-
heter. Alla kommunens förvaltningar och bolag berörs på olika sätt av 
trafikfrågor, och behöver därmed tilldelas sin del av ansvaret för trafik-
strategins genomförande. För att dessa förhållanden ska synliggöras 
och kunna hanteras på rätt sätt, av rätt verksamhet och vid rätt tid fö-
reslås att uppföljning av trafikstrategins och trafikprogrammets genom-
förande sker som led i den centrala uppföljningsprocessen och kommu-
nens budgetprocess 

Barnperspektivet 
En grundläggande del i planeringen för en hållbar samhällsutveckling 
är hänsynen till kommande generationer, inklusive de som är barn och 
unga idag. Att möjliggöra självständigt och aktivt resande för barn och 
unga är ett betydande motiv bakom målsättningar och strategier för att 
skapa ett tillgängligt, tryggt och säkert gång- och cykelvägnät och en 
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utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommunal trafikstrategi 
med inriktning mot hållbart resande bedöms medföra positiva konse-
kvenser för barn och unga, bland annat med avseende på fysisk aktivi-
tet, hälsa, social jämlikhet och gemenskap. 

Under projektet har barnperspektivet beaktats och representerats ge-
nom kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Även föreningslivet 
på Tjörn, där en stor andel utgörs av barn- och ungdomsverksamheter, 
har varit inbjudna till invånardialogen. Barn och ungas behov bedöms 
dock behöva belysas ytterligare, och dialogen behöver fortsätta även 
under kommande arbete med genomförande och uppföljning av trafik-
strategi- och program. Under dialogarbetets gång gjordes i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor kring tra-
fikmiljöer runt skolor, förskolor och skolvägar ska hanteras i en särskild 
dialogprocess i samverkan med skolverksamhet och föräldraråd när 
den pågående utredningen om framtidens skolor i kommunen är beslu-
tad. 

Konsekvens 
Antagande av Trafikstrategi 2035 innebär ett förtydligande av kommu-
nens styrning mot en hållbar utveckling av trafiksystemet och dess an-
vändning. Målsättningarna i strategin handlar om god resurshushåll-
ning och långsiktig hållbarhet ur ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter. Minskad sårbarhet och ökad framkomlighet i trafiksystemet 
påverkar bland annat människors hälsa och säkerhet, hur deras var-
dagslogistik fungerar och hur kommunens näringsliv kan utvecklas – 
alla aspekter med stor samhällsekonomisk betydelse. Strategin är tyd-
ligt inriktad på så kallade steg 1&2-åtgärder i fyrstegsprincipen, vilka 
syftar till beteendeförändringar och optimering av användningen av be-
fintligt trafiksystem, för att omfattande investeringar i ny infrastruktur 
ska kunna undvikas eller senareläggas. Då kommunen har lågt juridiskt 
inflytande på den fysiska infrastrukturen kommer de flesta investe-
ringsdrivande åtgärder behöva ske i samverkan med andra aktörer, och 
med finansiellt stöd från främst VGR. Begränsning av miljö- och klimat-
påverkan från trafiksystemet har betydelse för fortsatt sunda ekosy-
stem, vilkas olika ekosystemtjänster är ovärderliga för såväl dagens 
Tjörnbor som för framtida generationer. 

Genomförande av aktiviteter i Trafikprogram 2035 antas i olika grad 
förutsätta arbetsinsatser av tjänstepersoner, projektmedel för utred-
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ningar och planering, samt investeringar i fysiska miljöer och infra-
struktur. Förvaltningens bedömning är att programmet är i linje med 
föreliggande investeringsplan för infrastruktur under de närmaste åren, 
och att övriga kortsiktiga kostnader för genomförandet sannolikt bör 
kunna lösas inom förvaltningens budgetramar. Precisering av kostna-
der på längre sikt beräknas kunna ske inom ramen för fortsatt arbete 
med handlingsplaner för genomförande av strategi och program. Av-
gränsning och prioritering av aktiviteter avses ske integrerat med cen-
tral uppföljnings- och budgetprocess, för en effektiv framdrift mot 
måluppfyllelse 

 
Evike Sandor 

Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98 

Antagande av Trafikstrategi 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
för att komplettera med kostnadsanalys samt för att de delar som 
avser utredning av enskilt huvudmannaskap ska utgå. 

Barnkonventionen 
En grundläggande del i planeringen för en hållbar 
samhällsutveckling är hänsynen till kommande generationer, 
inklusive de som är barn och unga idag. Att möjliggöra 
självständigt och aktivt resande för barn och unga är ett 
betydande motiv bakom målsättningar och strategier för att skapa 
ett tillgängligt, tryggt och säkert gång- och cykelvägnät och en 
utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommunal 
trafikstrategi med inriktning mot hållbart resande bedöms 
medföra positiva konsekvenser för barn och unga, bland annat 
med avseende på fysisk aktivitet, hälsa, social jämlikhet och 
gemenskap. 

Under projektet har barnperspektivet beaktats och representerats 
genom kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Även 
föreningslivet på Tjörn, där en stor andel utgörs av barn- och 
ungdomsverksamheter, har varit inbjudna till invånardialogen. 
Barn och ungas behov bedöms dock behöva belysas ytterligare, 
och dialogen behöver fortsätta även under kommande arbete med 
genomförande och uppföljning av trafikstrategi- och program. 
Under dialogarbetets gång gjordes i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor kring 
trafikmiljöer runt skolor, förskolor och skolvägar ska hanteras i en 
särskild dialogprocess i samverkan med skolverksamhet och 
föräldraråd när den pågående utredningen om framtidens skolor i 
kommunen är beslutad. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunikationer och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och 
har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 
2017, invånardialog, utredningsarbete och formulering av 
strategier 2018-2019, regional remissomgång 2020 och bearbetning 
av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 
2035 som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande 
inriktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. 
Tidshorisonten för dokumentet är 2035 och styrdokumentet ska 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden 2020-02-26, § 60 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 24 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-03, § 24 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
KMSU 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns Bostads AB 2017-10-19, § 51 
Socialnämnden 2017-10-16 
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Förord 

Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa 
ett ramverk för nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infra-
struktur. Med sikte på kommunens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi 
mot ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling, god tillgäng-
lighet inom kommunen och stabila länkar till regionala målpunkter. 

På Tjörn är vi idag starkt beroende av bilen för våra transporter och re-
sor, såväl i arbetspendlingen som på fritiden. Så som vårt ö-samhälle är 
uppbyggt, med stor andel boende på landsbygd och flera orter längst ut 
på vägnätet, är det svårt för många att klara sig utan en eller flera bilar i 
hushållet. Samtidigt vet vi att fossilbränsle skapar koldioxidutsläpp som 
påverkar klimatet negativt, och att även fossilfria bilar med en person i 
varje tar för stor plats på vår enda fastlandsförbindelse. Vi vet också att 
alla personer på Tjörn faktiskt inte har tillgång till bil. För att värna mil-
jön för framtida generationer och samtidigt säkra såväl framkomlighet 
som tillgänglighet för oss alla här och nu, är det därför mycket viktig att 
arbeta för ett minskat bilberoende och ökade möjligheter att välja andra 
färdmedel. 

Det ska finnas förutsättningar att resa på ett säkert, effektivt och pålitligt 
sätt, inte enbart med bil utan även med kollektivtrafik, med cykel och till 
fots. Ibland är en kombination av olika färdmedel den bästa lösningen 
för resan, och då ska detta göras möjligt! 

För att detta ska bli verklighet kommer dock förändring krävas på flera 
punkter som Tjörns kommun inte ensam råder över. Det blir en utma-
nande och lärorik resa där vi behöver sällskap och hjälp av såväl dag- 
och nattbefolkning, helårs- och delårsbefolkning, turister, företagare, yr-
kestrafik, skolbarn, föräldrar, lärare och pensionärer, som av vägföre-
ningar, grannkommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen. 

Hoppas att ni vill följa med oss på färden. Nu är vi På Väg! 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Trafikstrategi 2035 (denna handling, nedan kallad trafikstrategin) är ett 
resultat av det fleråriga projektet På Väg! (nedan kallat projektet) inom 
Tjörns kommun. Projektet har även resulterat i handlingarna Trafikpro-
gram 2035 (nedan kallat trafikprogrammet) och Projektrapport På Väg! 
(nedan kallat projektrapporten) med bilagor.  

Trafikstrategin och trafikprogrammet är styrdokument som innehåller 
politiska mål och riktlinjer för fortsatt utveckling av kommunens trafik-
system. Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunk-
ter och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och material 
som utarbetats under projektets gång. 

1.2 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035 1, 
vilket innebär cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av 
tryggade kommunikationer för en ökande befolkning och ett expande-
rande näringsliv präglar kommunens vision och målformuleringar inför 
framtiden. Förutsättningarna på Tjörn innebär utmaningar för att både 
kunna erbjuda en god tillgänglighet och uppnå en hållbar utveckling. 
Trafikstrategin syftar till att definiera dessa utmaningar samt beskriva 
långsiktiga mål och utvecklingsstrategier för transportsystemet.  

Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och 
långsiktiga trafikplaneringen för Tjörn. Den ska vara vägledande i alla 
kommunens planer och program där trafikfrågor ingår. Den är avsedd 
att användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra en del av 
kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhets-
planer. Trafikstrategin avses även förtydliga kommunens position gäl-
lande trafikfrågor i det lokala och regionala sammanhanget, och främja 
samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, grannkommuner samt kommunens vägföreningar. 

1.3 Avgränsningar 
Trafikstrategin är ett övergripande aktiverande styrdokument som antas 
av kommunfullmäktige2. Den beskriver inriktning mot vad kommunen 
vill och vilken effekt som ska uppnås. Aktiviteter för att möta utma-
ningar och uppnå strategins mål beskrivs närmare i trafikprogrammet. 

 
1 Tjörns kommun, 2015, Vision 2035 - Möjligheternas ö 
2 Tjörns kommun, 2020, Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun. 
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Trafikstrategin omfattar det geografiska området Tjörns kommun, men 
berör även kommunens relationer till omgivande region. Planeringsho-
risont för målsättningarna i trafikstrategin är samma som för kommu-
nens vision, 2035. Trafikstrategin aktualiseras varje mandatperiod. Upp-
följning sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

1.4 Styrande dokument 
Kommunens övergripande målsättningar och strategier för samhällsut-
vecklingen definieras i visionen Möjligheternas ö och i översiktsplanen 
ÖP 2013. Utifrån visionen har strategiska områden formulerats, se figur 
nedan. De strategiska områdena ligger till grund för den kommunala 
budgeten, och är på olika sätt kopplade till trafikfrågor. 

 

ÖP 2013 bygger på strategier med tydlig koppling till trafik och infra-
struktur. Tjörns roll i regionen fokuserar på hur Tjörn kan utvecklas av 
egen kraft som en aktiv del i Göteborgsregionen. Bebyggelsestruktur och 
utveckling pekar mot hållbar fysisk planering med koncentration av be-
byggelseutveckling till kommunens serviceorter och kollektivtrafikstråk. 
Det goda livet behandlar sociala värden och den attraktionskraft som till-
gängliga natur- och kulturvärden har i en storstadsregion. Det robusta 
samhället handlar om samhällets förmåga att stå emot störningar och 
hantera sårbarhet. Parallellt med utarbetandet av trafikstrategin pågår 
arbete med ny kommunomfattande översiktsplan samt med en fördju-
pad översiktsplan för havet. Trafikstrategins planeringsinriktningar ar-
betas in i dessa nya styrdokument. 

I kommunens Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018-2025 lyfts 
kommunens roll som servicegivare inom infrastruktur och kollektivtra-
fik fram som en viktig faktor. I kommunens Naturvårdsprogram beaktas 
tillgänglighet till rekreationsområden och ekologisk hållbarhet. I Tjörns 
kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 framhålls betydelsen av effektiva 
och hållbara kombinationsresor för pendling samt tillgängliggörande av 
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verksamhetsmark med möjlighet till hållbara transporter av människor 
och gods. 

Utöver de kommunala styrdokumenten har flera delregionala, regio-
nala, nationella och globala målsättningar och strategier relevans för 
kommunens trafikplanering. Bland de delregionala dokumenten har 
GR’s Strukturbild för Göteborgsregionen, GR’s Strategisk inriktning 2020-
2023 och Cykelplan för Göteborgsregionen direkt anknytning till kommu-
nens trafikstrategi. Bland de regionala dokumenten är det framförallt Vi-
sion Västra Götaland – Det goda livet, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland, Strategi för ökad 
cykling i Västra Götaland och regionala tilläggsmålen som har relevans för 
kommunens trafikstrategi. Nationellt är det främst miljömålen, transport-
politiska målen, nationell klimatpolitisk handlingsplan samt Nollvisionen som 
är relevanta. Flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 
2030 relaterar till trafikstrategin, däribland jämställdhet, hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt bekämpa klimatförändringen. 

1.5 Övriga utgångspunkter 
Grundläggande för metodiken i strategiarbetet har varit 
fyrstegsprincipen3 enligt Trafikverkets modell, samt TRAST-metodiken4 
(Trafik för en attraktiv stad) utarbetad av Trafikverket, Boverket och Sveri-
ges Kommuner & Regioner. Metoderna beskrivs närmare i projektrap-
porten. 

I projektets inledande skede har nulägesbeskrivning gjorts till grund för 
analys av transportsystemets fysiska, sociala, juridiska, organisatoriska 
och ekonomiska förutsättningar. I samband med detta har komplette-
rande utredningar gjorts i form av resvaneenkät och övergripande tra-
fiknäts- och målpunktsanalys, se bilagor. Under strategiarbetet har invå-
nare och verksamma i kommunen varit delaktiga genom tematiska dia-
logmöten i fokusgrupper. Resultatet av mötena har beaktats i arbetet och 
bidragit till att forma innehållet i trafikstrategi och trafikprogram. Doku-
mentation från dialogen utgör bilagor till projektrapporten. 

Inför färdigställande av trafikstrategi och trafikprogram har en prelimi-
när utgåva av materialet gått på remiss inom kommunen och till berörda 
regionala instanser. Inkomna remissvar har bidragit till slutlig utform-
ning av handlingarna. Remissutgåva och remissammanställning utgör 
bilagor till projektrapporten. 

 
3 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
4 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
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2 Utmaningar i transportsystemet 

I detta avsnitt beskrivs brister och utmaningar i Tjörns transportsystem, 
som kommunen behöver prioritera att åtgärda och arbeta vidare med. I 
projektrapporten med bilagor finns närmare redogörelse för kunskaps-
underlag och bristanalys. 

 

2.1 Sårbarhet i transportsystemet 
• Omledningsvägar för utryckningsfordon saknas, vilket medför att de 

kan få svårigheter att komma fram vid störningar. 
• Hastighetsspridningen är stor på vägnätet, då långsamtgående for-

don (LGF) är vanligt förekommande även där hastighetsgränsen 
överstiger dessa fordons tillåtna maxhastighet. 

• Stora variationer i trafikflöden under sommar- och vintertid. 
• Kommunen ingår i Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde vil-

ket ger stor arbetspendling till och från Tjörns kommun. Det medför 
ojämn trafikbelastning över dygnet, vilket bland annat skapar kapa-
citetsproblem på väg 160 och Tjörnbroarna. 

2.2 Bristande säkerhet och tillgänglighet 
• Avsaknad av säkra gång- och cykelpassager och sammanlänkande 

cykelstråk. 
• Avsaknad av säkra skolvägar. 
• Generellt är tillgängligheten för gång och cykel avsevärt sämre jäm-

fört med bil. 
• En betydande andel av Tjörns befolkning bor i tätortsområdena mel-

lan Skärhamn och Rönnäng, med bara en direktbusslinje mot 
Stenungsund, Tjörn Express. I detta stråk finns motstridiga intressen 
gällande kort restid och att tillgängliggöra landsbygden; restiden blir 
lång för resenärer från tätortsområdena mellan Skärhamn och Rön-
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näng samtidigt som möjligheten till bra kollektivtrafik ökar utanför 
tätortsområdena upp mot Myggenäs korsväg. 

• Bristande möjlighet till lokala resor inom Tjörn med kollektivtrafik. 

2.3 Stort bil- och fossilberoende 
• Stor del av personresorna sker med bil vilket ställer höga krav på 

omställning till ett hållbart resande. 
• Oklart om antalet pendelparkeringar för bil och cykel är tillräckligt. 
• Avsaknad av tillgänglig ladd-infrastruktur och möjlighet till tank-

ning av alternativa drivmedel för allmänheten. 

2.4 Resurser, rådighet och mandat 
• Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region ge-

nom regional infrastrukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kom-
munens investeringsbudget är oftast inte tillräckligt omfattande för 
att rymma självständig finansiering av större infrastrukturåtgärder, 
exempelvis nya vägar. 

• Enskilt huvudmannaskap där vägföreningar eller Trafikverket är 
väghållare för Tjörns vägar och gator, och Västtrafik är huvudman 
för kollektivtrafiken, innebär begränsningar i kommunens möjlighet 
att påverka transportsystemets utformning, användning och utveck-
ling. 

• Behov finns av stärkt stöd och tydligare mandat inom den kommu-
nala organisationen, för systematiskt koncernövergripande arbete 
med hållbara transportlösningar. 
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3 Målsättningar för transportsystemet 
2035 

I detta avsnitt definieras grundläggande viljeinriktningar för utveckling 
av Tjörns transportsystem.  

 

3.1 Effektiv användning och pålitligt transportsy-
stem 

• Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
• Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Sårbarhet i transportsy-
stemet”. De utpekade bristerna påverkar samtliga hållbarhetsaspekter 
negativt. Det är av stor vikt att utryckningsfordons restidssäkerhet och 
kollektivtrafikens framkomlighet ökar för att säkerställa viktig samhälls-
service samt stärka Tjörns roll i den regionala arbetsmarknaden. Kollek-
tivtrafikens framkomlighet är även en dellösning på en effektivare an-
vändning av transportsystemet under perioder med stort resande, så att 
även framkomligheten för nödvändig biltrafik förbättras. 

3.2 Mänskligt och attraktivt 
• Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god kvali-

tet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 

och säkert. 
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Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Bristande säkerhet och 
tillgänglighet”. Brister i säkerhet, trygghet och tillgänglighet är viktiga 
aspekter att åtgärda för att skapa ökad social hållbarhet. Om bristerna 
åtgärdas kan överflyttning av trafikanter till hållbara resval samt social 
frihet och rättvisa främjas. 

3.3 Miljö- och klimatsmart 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Andelen arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Stort bil- och fossilbero-
ende”. Ett stort beroende av fossila bränslen och transportefterfrågan av 
bilåkande motverkar hållbar ekologisk utveckling och påverkar männi-
skors hälsa negativt. För ett effektivare nyttjande av befintlig väginfra-
struktur är det viktigt att fler går, cyklar och åker kollektivt. 

3.4 Effektiv målstyrning 
• Arbete mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska kunna ske pro-

aktivt och systematiskt, för att uppnå effektiv målstyrning. 

Målsättningen är ett svar på utmaningarna ”Resurser, rådighet och man-
dat”. För att kunna styra mot uppsatta mål behövs tydligt mandat och 
avsatta resurser inom hela den kommunala organisationen, för kontinu-
erligt koncernövergripande arbete mot hållbara transportlösningar, så-
väl strategiskt som operativt. Utrymme för kontinuerligt och proaktivt 
arbete ökar kommunens möjligheter att genom samverkan påverka hur 
transportsystemet ska utformas och användas, och borgar för att inve-
steringar som bidrar till måluppfyllelse blir prioriterade. 
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4 Utvecklingsstrategier för transport-
systemet 

På Tjörn görs 7 av 10 arbets- och studiependlingsresor och 6 av 10 fri-
tidsresor med bil.5 Det finns flera skäl till att bil är det klart vanligaste 
färdmedlet. Enligt resvaneenkäten uppges avståndet mellan hem och ar-
betsplats men även till fritidsaktiviteter som en vanlig orsak till att bil är 
det enda alternativet. Med vetskapen att inrikes transporter står för cirka 
30 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp6 är det av stor vikt att 
minska utsläppen från transportsektorn. För att kunna nå miljömålen, 
från kommunal till global nivå, är det nödvändigt att utöver tekniska 
framsteg på fordons- och drivmedelssidan även ändra beteendet hur vi 
väljer att transportera oss. Ungefär en tredjedel av den minskade energi-
användningen som krävs behöver bestå av minskad bilanvändning. Ett 
alternativt mått på förändringen är att andelen bilkilometer i Sverige be-
höver minska med 18 procent till år 2050, jämfört med år 2010. 

 

En sådan utveckling är bara möjlig om attraktiviteten att resa med andra 
färdmedel eller att välja alternativ där resa inte behövs är tillräckligt 
stor. För att öka attraktiviteten i form av tid, bekvämlighet och tillgäng-
lighet är det bland annat viktigt att stärka infrastrukturen för gång, cy-
kel och kollektivtrafik samt tillgängligheten till den. Detta behövs för 
den befintliga infrastrukturen men även tas i beaktande vid nyexploate-
ring. Eftersom Tjörns kommun inte har väghållaransvar är det viktigt 
med nära samverkan och samarbete med Trafikverket och kommunens 
vägföreningar. 

 
5 Enkätundersökning genomförd bland kommuninvånare sommaren 2018. Tjörns kommun. 
6 Enligt Statiska centralbyrån stod inrikes transporter för 32 % av totalt utsläpp för växthusgaser år 
2018. 
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I detta avsnitt anges insatsområden med utvecklingsstrategier genom 
vilka kommunen kan styra mot målsättningarna för transportsystemet.  

 

4.1 Organisation och samverkan 
• Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå håll-

bara transportlösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikver-
ket, Västtrafik, grannkommuner och näringsliv. 

• Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt arbete 
med hållbart resande och hållbara transporter. 

4.2 Beteendepåverkan 
• Arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgärder. 
• Verka för att andelen resor med hållbara färdmedel till och från samt 

inom Tjörn ska öka. 

4.3 Samhällsplanering 
• Lokalisera nyexploatering och utveckling i närheten av kollektivtra-

fikstråk och goda gång- och cykelförbindelser. 
• Verka för trygga och tillgängliga trafikmiljöer och allmänna platser 

för alla. 
• Verka för stärkta lokala och regionala resmöjligheter. 

4.4 Parkering 
• Använd reglering i tid och avgift för att styra användningen av kom-

munens parkeringsytor. 
• Utveckla pendelparkeringar i strategiska lägen. 
• Möjliggör cykelparkering vid hållplatser och större målpunkter. 

4.5 Infrastruktur och trafikering 
• Verka för utveckling av transportstråket väg 160. 
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• Verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göte-
borg. 

• Verka för att Södra Bohusbanan utvecklas. 
• Verka för en ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund. 
• Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till håll-

bara transporter.  
• Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert för 

oskyddade trafikanter att röra sig i gatuvägnätet. 
• Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
• Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon. 
• Uppmuntra alternativa vägar för långsamtgående fordon (LGF). 
• Skapa förutsättningar för laddinfrastruktur och möjlighet till tank-

ning av alternativa drivmedel. 
• Verka för att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillförlitligt 

sätt. 
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Begreppsförklaringar 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsyste-
met. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restids-
variationen begränsad.  

Grundläggande hållbar tillgänglighet – Föreligger när det är möjligt att 
på ett trafiksäkert sätt nå målpunkter med hållbara färdmedel som kol-
lektivtrafik och/eller gång- och cykeltrafik.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera 
på en specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden 
mellan de fordon som kör snabbast är stor jämfört med de som kör lång-
sammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är 
ansvarig för att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och 
torg. I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser vilket innebär att vägföreningar är huvudmän för allmänna plat-
ser, förutom de allmänna vägarna som är statliga där Trafikverket är hu-
vudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med håll-
barhet menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, 
ekologiskt och social hållbarhet. När begreppet hållbarhet används ihop 
med resande och färdmedel så syftar det till sådana transporter som är 
oberoende av fossila bränslen, som är yt- och resurseffektiva och som är 
tillgängliga för många olika målgrupper i befolkningen. Idag är kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik ur dessa synpunkter mer hållbara än 
biltrafik. 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera ge-
nom ett system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid kö-
bildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för att på-
verka beteenden inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder 
för att påverka resan innan den har börjat. 

Närhet – Med närhet till god kollektivtrafik och goda gång- och cykel-
förbindelser avses ett avstånd på 500 meter. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det kla-
rar av störningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i 
större omfattning. 
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Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden li-
ten mellan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också 
om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalise-
ring av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge till-
gång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon 
och infrastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de 
om samma infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 

Verka för – I flera avsnitt anges att kommunen ska ”verka för” något. 
Med detta uttryck menas att i frågor där andra parter har beslutsrätt 
men där kommunen har möjlighet att i samråd och dialoger påverka be-
slutet, ska kommunen göra det enligt den viljeriktning som beskrivs i 
trafikstrategin. 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Trafikprogram 2035 (denna handling, nedan kallad trafikprogrammet) är 
ett resultat av det fleråriga projektet På Väg! (nedan kallat projektet) 
inom Tjörns kommun. Projektet har även resulterat i handlingarna Tra-
fikstrategi 2035 (nedan kallat trafikstrategin) och Projektrapport På Väg! 
(nedan kallat projektrapporten) med bilagor.  

Trafikstrategin och trafikprogrammet är styrdokument som innehåller 
politiska mål och riktlinjer för fortsatt utveckling av kommunens trafik-
system. Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunk-
ter och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och material 
som utarbetats under projektets gång. 

1.2 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035 1. 
I trafikstrategin definieras långsiktiga mål och utvecklingsstrategier för 
transportsystemet, för att både kunna erbjuda god tillgänglighet och 
uppnå hållbar utveckling. Trafikprogrammet syftar till att precisera fort-
satt arbete med att styra mot målen i trafikstrategin, och ska vara vägle-
dande i alla kommunens planer där trafikfrågor ingår. Det är avsett att 
användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra en del av kom-
munens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetsplaner. 
Trafikprogrammet avses även förtydliga kommunens position gällande 
trafikfrågor i det lokala och regionala sammanhanget, och främja sam-
verkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, grannkommuner samt kommunens vägföreningar. 

1.3 Avgränsningar 
Trafikprogrammet är ett övergripande aktiverande styrdokument som 
antas av kommunfullmäktige2, och utgör en precisering av trafikstrate-
gin mot aktiviteter för måluppfyllelse. Trafikprogrammets aktiviteter 
kan konkretiseras ytterligare i efterföljande handlingsplaner. Trafikpro-
grammet omfattar det geografiska området Tjörns kommun, men berör 
även kommunens relationer till omgivande region. Planeringshorisont 
för aktiviteter i trafikprogrammet är samma som för kommunens vision, 
2035. Trafikprogrammet aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning 
sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

 
1 Tjörns kommun, 2015, Vision 2035 - Möjligheternas ö 
2 Tjörns kommun, 2020, Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun. 
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2 Strategiska insatsområden 

I detta avsnitt beskrivs hur respektive insatsområde i trafikstrategin ska 
styra mot målsättningarna för transportsystemet. 

2.1 Organisation och samverkan 
Trafikstrategi 2035: 

• Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå hållbara 
transportlösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikverket, Västtra-
fik, grannkommuner och näringsliv. 

• Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt arbete med håll-
bart resande och hållbara transporter. 

Eftersom Tjörn är en ö-kommun med mycket in- och utpendling, be-
sökstrafik och godstrafik, samt att kommunen inte har huvudmanna-
skap över väginfrastrukturen, finns stort behov av samverkan med både 
lokala och regionala trafikaktörer. För att kommunens strategiska inrikt-
ningar för trafiksystemet ska kunna få genomslag behövs legitimitet för 
inriktningarna hos övriga berörda aktörer, och att en konstruktiv och 
kontinuerlig dialog förs mellan berörda parter. För att kunna arbeta ak-
tivt med förverkligande av målsättningar gällande trafiksystemet behö-
ver kommunen även en fungerande intern samverkan och organisation 
kring trafikfrågorna. 

 

Kommunen har etablerade regionala samarbetsforum för infrastruktur-
frågor i form av Nordvästsvenska Initiativet, där Stenungsund, Tjörn och 
Orust tillsammans med lokala näringslivsaktörer verkar för stärkta fast-
landsförbindelser, samt KUSTO-samarbetet där STO-kommunerna samt 
Kungälv och Uddevalla gemensamt verkar för bland annat stärkt kapa-
citet på södra Bohusbanan. Kommunen har regelbunden dialog med 
Trafikverket om såväl strategiska som operativa infrastrukturfrågor, samt 
med Göteborgsregionen GR genom deras etablerade kommunnätverk. Via 
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GR har kommunen även utbyte med Västra Götalandsregionen i samband 
med deras upprättande av regional infrastrukturplan. 

På de gator och vägar på Tjörn som inte har statligt huvudmannaskap, 
tillämpas av tradition enskilt huvudmannaskap med vägförening som 
väghållare. Detta innebär att kommunen har begränsat inflytande över 
hur gator och vägar utvecklas och används. Kommunen kan juridiskt 
påverka gator och vägar genom nya detaljplaner, eller genom avtal med 
vägföreningar i de fall kommunen ger dem ekonomiska bidrag. Övriga 
påverkansmöjligheter baseras idag på samarbete och förtroende mellan 
kommun och enskilda vägföreningar. För att kommunen i framtiden ska 
ha tillräckligt inflytande över trafiksystemet för att kunna styra mot 
uppställda mål, behövs utveckling av samverkan med vägföreningarna.  

 

Kommunen är Tjörns största arbetsgivare varför kommunens interna 
klimatarbete gällande hållbara transporter kan få stort genomslag. Det 
är därför av stor vikt att stärka organisationen, dess interna kommunika-
tionsvägar samt samordna och budgetera för arbetet med hållbart re-
sande och hållbara transporter. 

2.2 Beteendepåverkan 
Trafikstrategi 2035: 

• Arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgärder. 
• Verka för att andelen resor med hållbara färdmedel till och från samt inom 

Tjörn ska öka. 

Mobility management är ett koncept att påverka beteende inom trans-
portområdet och fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell 
trafikplanering. Kännetecknande för dessa åtgärder är att de inte nöd-
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vändigtvis kräver stora finansiella investeringar, men ofta förbättrar ef-
fektiviteten av fysisk infrastruktur genom att optimera användningen. 
En vanlig definition av mobility management är mjuka åtgärder för att på-
verka resan innan den börjar. För att påverka invånarna till att välja mer 
hållbara transporter behöver vi arbeta med beteende- och attitydföränd-
ringar genom hela planeringsprocessen. 

 

Kommunen kan påverka transporterna till och från de egna verksamhe-
terna. Det gäller både godstransporter till skolor och äldreboenden, men 
också hur de anställda reser till och från arbetsplatsen och i tjänsten. 
Kommunen bör genomföra en resvaneundersökning bland de anställda 
för att se hur de i dag reser till och från arbetet samt inom tjänsten för att 
kunna ta fram en handlingsplan. Kommunen avser att genom styrande 
upphandlingar fortsätta att minska andelen fordon inom den kommu-
nala fordonsflottan som enbart framförs på bensin och diesel med tradi-
tionella förbränningsmotorer. 

Kommunen ska arbeta tillsammans med och uppmuntra stora arbetsgi-
vare inom kommunen för att ställa om till mer hållbara transporter, så-
väl i nätverks- som projektform. Inom ramen för samarbetet diskuteras 
problem och möjliga lösningar för att effektivisera personalens ar-
betspendling och transporter till och från arbetsplatsen samt möjligheter 
att styra om till mer hållbara färdmedel med mera. 

Tjörnborna bör kontinuerligt få information om möjligheterna till håll-
bart resande i kommunen. Möjliga aktiviteter är bland annat cykeldagar, 
direktbearbetning av särskilda bostadsområden med stor andel bilå-
kande till och från arbetet, prova på-kampanjer och cykelutbildningar 
för att förändra Tjörnbornas attityder, kunnande och beteende. 

Under sommarsäsongen växer Tjörns befolkning kraftigt genom som-
marboenden samtidigt som turismen är stor vilket medför att befintlig 
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infrastruktur belastas hårdare än under resterande del av året. Mobility 
management-åtgärder är även ett sätt att påverka val av färdmedel vid 
besök på Tjörn. Genom att tydliggöra hållbart resande i kommunens 
strategiska arbete med turism och inkludera åtgärder för att besökare 
och invånare ska välja andra färdmedel än bil kan kommunen profilera 
sig mot hållbar turism. 

2.3 Samhällsplanering 
Trafikstrategi 2035: 

• Lokalisera nyexploatering och utveckling i närheten av kollektivtrafikstråk 
och goda gång- och cykelförbindelser. 

• Verka för trygga och tillgängliga trafikmiljöer och allmänna platser för alla. 
• Verka för stärkta lokala och regionala resmöjligheter. 

Rådigheten över lokalisering vid exploatering är ett av kommunens tyd-
ligaste verktyg för att påverka resandebehov. Genom att exploatering 
och utveckling sker vid kollektivtrafikstråk ökar tillgängligheten till kol-
lektivtrafik samt att de som flyttar in i nya områden ges tillgång till kol-
lektivtrafik redan från dag ett. Att kollektivtrafikförsörja nya områden 
är dyrt och för att det ska motiveras krävs en kritisk massa i form av 
kundunderlag vilket inte är säkert att nyexploateringen når upp till. Ge-
nom att förtäta bebyggelsen inom befintliga områden kan en högre tät-
het leda till ett bättre kollektivtrafikunderlag. Även kundunderlag för 
lokal samhällsservice ökar, vilket kan minska behovet av längre inköps- 
och serviceresor som idag utförs med bil. Detta arbete kan stärkas ge-
nom att erbjuda möjligheter för fastighetsutvecklare att bygga eller fi-
nansiera alternativ till bilparkering i form av mobilitetstjänster, som ex-
empelvis bilpool. 

I de fall exploatering inte sker i direkt anslutning till kollektivtrafikstråk 
ska planering utgå från att tillgängliga och attraktiva pendelparkeringar 
för bil finns inom rimligt avstånd, så att även människor i dessa områ-
den ska ges realistiska möjligheter att resa med kollektivtrafik. 

Investeringar i transportsystemet bör i första hand göras utifrån en be-
dömning om hur attraktiviteten att resa med olika transportslag påver-
kas, och om det går att utnyttja och optimera befintlig infrastruktur. 
Styrning av färdmedelsval vid resor som görs till och från arbetet/studi-
erna bör prioriteras, då dessa kan ha stor påverkan på vilket färdmedel 
som används till andra typer av ärenden. Detta då många genomför 
flera ärenden under en och samma resa. 
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God tillgänglighet och trygghet i trafikmiljöer är viktigt för att männi-
skor ska kunna förflytta sig till fots och med cykel. De med särskilda be-
hov av att infrastrukturen är tillgänglig bör prioriteras, främst barn, 
äldre och personer med funktionsvariationer. Det är därför viktigt att 
kommunen verkar för detta i planeringsprocesserna och i samarbetet 
med Trafikverket och vägföreningar. Åtgärder som ökar trygghetskäns-
lan är bland annat att gångstråk planeras i befolkade gaturum, god sikt 
och belysning utmed stråk och gångpassager. 

I de stråk där flest reser är det lämpligt att kraftsamla för att föra över 
resor till de mer hållbara transportslagen. Hur resandet och trafiken ut-
vecklas på Tjörn påverkas i högsta grad av hur stat, region och grann-
kommuner planerar sin bebyggelseutveckling och utveckling av trans-
portsystemen. En stor andel av det regionala resandet till och från Tjörn 
görs idag med bil och eftersom Tjörns grannkommuner planerar för till-
växt medför det en ökad transportefterfrågan längs hela Bohusstråket. 
Ett ökat resandeunderlag förväntas ge förutsättningar för utveckling av 
regionala bussförbindelser, bland annat stärkt trafikering med express-
bussar till och från Tjörn. En viktig framtida åtgärd är även utbyggna-
den av Bohusbanan för att möjliggöra tätare tågtrafik. 

2.4 Parkering 
Trafikstrategi 2035: 

• Använd reglering i tid och avgift för att styra användningen av kommu-
nens parkeringsytor. 

• Utveckla pendelparkeringar i strategiska lägen. 
• Möjliggör cykelparkering vid hållplatser och större målpunkter. 
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En del i sammanlänkandet av transportsystemet är att sörja för en bra 
parkeringspolitik både för cykel och motorfordon. Parkering är ett myc-
ket starkt styrmedel som kommunen kan använda för att styra mot ett 
mer hållbart transportsystem. 

 

En strategisk parkeringsplanering med hjälp av tids- och avgiftsstyrning 
av bilparkering är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Den pris-
sättning och annan reglering som väljs påverkar i sin tur hur stor efter-
frågan på parkering blir, och därmed även hur stor trafikalstringen blir. 
Ur miljömässig synvinkel kan det bland annat leda till minskade utsläpp 
och ett mer effektivt markutnyttjande. Ur social synvinkel leder det till 
att tidigare parkeringsytor kan omvandlas till torg och mötesplatser och 
ur ekonomisk synvinkel kan en mer marknadsmässig prissättning bidra 
till att användaren får stå för parkeringsplatsens kostnad och inte ägaren 
av parkeringsytan eller samhället i form av kommunen eller via hyres-
avgifter för exempelvis lokaler och bostäder. 

För att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel måste cyklisten veta var 
parkeringar finns. Det har inte genomförts en inventering av cykelpar-
keringars placering, antal eller standard på Tjörn. Med en ökad kunskap 
om dagens situation kan cykelparkering inkluderas i ett styrande doku-
ment som parkeringsstrategi och parkeringsnorm. Parkering är även ett 
viktigt verktyg för att sörja för en god tillgänglighet genom att säker-
ställa tillräckliga cykelparkeringar vid ny- och ombyggnationer. 

För att skapa attraktiva och hållbara tätorter är det viktigt att inkludera 
parkering i stads- och trafikplaneringen då dess inverkan på ytor, val av 
färdmedel, tillgänglighet och tätortens karaktär kan vara mycket stor. 
Genom att ta fram en uppdaterad parkeringsnorm med strategier för bil-
parkering, där även cykelparkering ingår, kan arbetet med en hållbar 
parkeringssituation åstadkommas. En parkeringsstrategi med norm ska 
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beskriva parkeringstal för bil och cykel samt hur parkering ska anordnas 
vilket medför att det inte vid varje enskilt ärende ska bli en diskussion 
om kommunens hållning i parkeringsfrågan. 

En planeringsprincip, som även kan användas utan ett styrdokument 
kring parkering, är att planera för besökare som den kundgrupp som är 
mest prioriterad sett till avstånd mellan bilparkering och målpunkt, följt 
av boende och därefter verksamma. I kundgruppen ”besökare” ingår 
inte bara personer som är bosatta utanför kommunen och besöker Tjörn 
utan det kan även vara Tjörnbor som använder en parkering till be-
söksändamål. 

2.5 Infrastruktur och trafikering 
Trafikstrategi 2035: 

• Verka för utveckling av transportstråket väg 160. 
• Verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg. 
• Verka för att Södra Bohusbanan utvecklas. 
• Verka för en ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund. 
• Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till hållbara 

transporter.  
• Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert för oskyd-

dade trafikanter att röra sig i gatuvägnätet. 
• Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
• Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon. 
• Uppmuntra alternativa vägar för långsamtgående fordon (LGF). 
• Skapa förutsättningar för laddinfrastruktur och möjlighet till tankning av 

alternativa drivmedel. 
• Verka för att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 

Insatsområdet för infrastruktur och trafikering beskrivs vidare genom 
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik. 

2.5.1 Gångtrafik 
Att förflytta sig till fots har många fördelar, det har ingen miljöpåver-
kan, ger positiva hälsoeffekter och upphov till spontana möten. Fotgäng-
are tar också relativt lite ytanspråk i tätortsmiljön. Transportsystemet på 
Tjörn upplevs delvis som otryggt enligt de medborgarenkäter som har 
genomförts de senaste åren. En av flera anledningar till otrygghet kan 
vara utformningen av gatuutrymmet och frånvaro av människor i rö-
relse. Därmed bör ett särskilt fokus läggas på säkrare infrastruktur för 
oskyddade trafikanter och att verka för en tryggare miljö vid planering 
av gatumiljön. 
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För att göra trafikmiljön i tätorterna på Tjörn till platser man gärna vis-
tas på, behöver miljöerna ses över i syfte att skapa trygghet och trafiksä-
kerhet. Det handlar bland annat om att tillgodose barnens, äldres och 
personer med funktionsvariationer tillgänglighet i tätortsmiljöerna. 
Framförallt innebär den strategiska inriktningen att verka för mindre in-
satser i gatumiljön som förbättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten 
för alla. För attraktiva tätortsmiljöer är det även viktigt att successivt för-
bättra ljudmiljön och minska antalet bullerstörda miljöer i kommunen. 

Gångvägnätet i och mellan tätorterna kan förbättras genom att bland an-
nat sammanlänkas och belysas. Vidare är det viktigt ur ett trafiksäker-
hetsperspektiv att identifiera de gångpassager som är undermåliga och 
sedan åtgärda dem. Underhållet av gångvägnätet är också av stor vikt 
eftersom en stor del av olyckorna i tätorten kan kopplas till halka, grus 
och ojämnheter i beläggningen. Kommunen kan driva detta arbete i 
samverkan med Trafikverket och vägföreningar. 

2.5.2 Cykeltrafik 
Tjörns kommun har ett starkt bilberoende med en befolkning som är 
vana vid att använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte 
varit tillräckligt bra. Med anledning av detta behöver transportmöjlighe-
terna för cykel förbättras där utvecklad cykelinfrastruktur utgör en del 
av lösningen. Cykeln behöver bli ett reellt alternativ till bilen för kortare 
resor. Potentialstudie från Västra Götalandsregionen 2019 visar på stor 
potential för ökad andel cykelresor till och från målpunkter inom tätor-
terna och närliggande områden på Tjörn. Cirka 20 procent som arbetar 
har under 30 minuters cykelresa hemifrån till sin arbetsplats. Vinsterna 
av att investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat 
bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett 
ökat kollektivtrafikresande (om goda kopplingar görs till kollektivtrafi-
ken). 
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För att öka andelen cyklister på Tjörn krävs ett attraktivt cykelvägnät 
med gena och sammanhängande stråk. En möjlighet att underlätta cyk-
ling längs längre sträckor kommer med elcykeln, ett fordon som har ge-
nomgått en snabb utveckling och där det idag finns ett stort utbud av 
modeller i olika prisklasser. Cykling behöver prioriteras högre än idag 
sett till yta och framkomlighet och cykelvägnätet måste koppla samman 
viktiga målpunkter i kommunen, såväl inom som mellan kommunens 
orter. 

2.5.3 Kollektivtrafik 
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, både på land och på vatten, 
på Tjörn behöver fortgå utifrån flera områden tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik. Kommunen ska verka för utvecklad 
kollektivtrafik till havs, med fler personfärjeförbindelser som främjar ar-
betspendling och besökstrafik. Ett exempel är färjeförbindelse mellan 
Tjörn och Kungälvs kommun, som kan synkroniseras med andra befint-
liga färjeförbindelser, få högre turtäthet och matchas mot expressbuss 
mellan Marstrand och Kungälv/Göteborg. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv både för arbetspend-
ling och fritidsresor är det viktigt att arbeta för en trygg kollektivtrafik, 
på fordonet men även i anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknut-
punkter och anslutande gång- och cykelvägar. Eftersom befolkningen är 
relativt utspridd på Tjörn är ett väl utvecklat system av pendelparke-
ringar en möjlig lösning för invånare att i större utsträckning välja resa 
med kollektivtrafik. Strategin gällande detta är medvetandegöra att och 
var pendelparkeringar finns samt att antalet lägen för pendelparke-
ringar och antalet platser på respektive pendelparkeringsplats ska öka. 
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2.5.4 Biltrafik inklusive gods, utryckningsfordon och LGF 
Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste trans-
portmedlet på Tjörn idag. En stor del av dagens bilresor som Tjörnborna 
genomför skulle dock kunna ske med andra transportmedel, framförallt 
resor på korta avstånd. Att minska bilresandet får inte bara positiva ef-
fekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och markutnyttjande, det innebär 
även att de resor som faktiskt måste göras med bil blir mer effektiva och 
pålitliga. 

 

Även om andelen resor med hållbara färdsätt ökar kommer biltrafiken 
även på sikt att utgöra en stor andel av resorna i kommunen. Trafiksä-
kerhet, effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur, förutsättningar 
för nya tekniker (drivmedel, el och automation) samt nya tjänster (till ex-
empel bildelning) behöver beaktas. Att skapa ett hållbart transportsy-
stem handlar både om att använda de resurser som finns på ett mer ef-
fektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. Det är 
viktigt att minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle 
som avses. Tillsammans med ny teknik och klimatsmart samhällsplane-
ring minskar behovet av energi. 

Det övergripande vägnätet på Tjörn innehåller vägar som är viktiga för 
utryckningsfordon varför de behöver vara robusta, det vill säga om en 
olycka eller annan oförutsedd händelse inträffar ska det finns adekvata 
omledningsvägar, för att säkerställa en god tillgänglighet och framkom-
lighet för utryckningsfordon. Vägarna nyttjas även av näringslivet vad 
gäller transport av gods med lätta och tunga lastbilar. Behoven ser myc-
ket olika ut beroende på verksamhet men gemensamt har de att funge-
rande transporter är viktiga för Tjörns konkurrenskraft. Variationen kan 
vara allt från transporter med farligt gods till leveranser av paket till en-
skilda hushåll. För effektiva godstransporter är pålitligheten i restid vik-
tig. 
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Även långsamtgående fordon (LGF) använder vägnätets större vägstråk 
frekvent vilket ökar hastighetsspridningen. Genom att uppmuntra alter-
nativa färdvägar för dessa fordon ökar restidssäkerheten för övriga for-
don på vägnätet. Transportsystemets sårbarhet minskar när kapacitet 
frigörs vilket i första hand handlar om att fler reser med kollektivtrafik, 
går och cyklar. 

Vägens utseende och utformning behöver stämma överens med dess 
funktion och den hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutform-
ning kan mer självförklarande gator åstadkommas där föraren intuitivt 
inser vilken hastighet som gatan är avsedd för. Dessa faktorer har inte 
kommunen direkt rådighet över i dagsläget varför det är viktigt att sam-
verkan med berörda aktörer är god och att kommunen tydliggör sin vil-
jeriktning och sitt ansvar i dessa frågor. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas 
på ett antal parkeringsplatser i strategiska lägen på Tjörn. Laddplatser 
bör uppföras på både gatumark och i parkeringsanläggningar. I nuläget 
finns inget juridiskt stöd för kommuner att reservera särskilda parke-
ringsplatser för bilpoolsbilar eller bilar med en viss typ av drivmedel på 
gatumark men det går däremot på tomtmark eller i parkeringsanlägg-
ningar. 

Eftersom godstransporter på väg sker på samma infrastruktur som 
andra trafikanter är samverkan med näringslivet viktig med hänsyn till 
kommunens ansvarstagande för befolkningens trygghet och säkerhet. 
Gällande gods är det också viktigt att kommunen samverkar internt ge-
nom att samordna sina egna varuleveranser. Det skapar möjligheter till 
mer effektiva transporter som minskar trafikens negativa effekter samt 
att det är ett sätt att få mer kostnadseffektiva lösningar. Andra verktyg 
som kommunen kan arbeta med gällande godstransporter är lokalise-
ring av transportintensiva verksamheter, se över möjligheten att styra 
godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade kör-
vägar. 
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3 Planer och aktiviteter 

Arbetet med trafikstrategin och trafikprogrammet har skett med ut-
gångspunkt i översiktsplan ÖP 2013 och dess inriktning mot lokalisering 
av ny bebyggelse i anslutning till befintliga orter och god kollektivtrafik. 
Ny översiktsplan som är under utarbetande parallellt med färdigstäl-
lande av aktuell trafikstrategi, utformas i linje med innehållet i trafik-
strategin. Översiktsplanen som styrdokument för kommunens fortsatta 
fysiska planering är en viktig del i förverkligandet av trafikstrategin. 

För målstyrning och framdrift av trafikstrategins och trafikprogrammets 
genomförande behövs även konkreta aktiviteter och handlingsplaner för 
olika delar av transportsystemet och dess användning. Handlingspla-
nerna beskriver vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta identifie-
rade utmaningar och bidra till kommunens mål. Som grund för hand-
lingsplanerna kan fördjupade utredningar behövas. Åtgärder i hand-
lingsplaner bör tidsättas, prioriteras samt kostnads- och effektbedömas. I 
planerna fastställs vilka förvaltningar och befattningar som har ansvar 
för respektive åtgärds finansiering, genomförande och uppföljning.  

Nedan listas de aktiviteter och handlingsplaner som föreslås arbetas 
med utifrån detta trafikprogram inom de närmaste åren. För att hand-
lingsplanerna ska ge effekt till målår 2035 behöver implementering av 
åtgärder starta omgående efter programmets antagande, och ske fre-
kvent under kommande år. Det finns även aktiviteter som inte förutsät-
ter handlingsplan, utan som kan implementeras direkt i det löpande ar-
betet på kort sikt. 

3.1 Organisation och samverkan 
• Samverka aktivt med Trafikverket, Västtrafik, VGR och GR i de eta-

blerade forum och nätverk som finns, exempelvis strategiska och 
taktiska möten, dialogmöten, nätverken för infrastruktur och kollek-
tivtrafik. 

• Samverka aktivt med grannkommunerna i de etablerade forum som 
finns, exempelvis KUSTO och Nordvästsvenska initiativet. 

• Initiera ett forum för samverkan med kommunens vägföreningar. 
• Utför en processkartläggning för att identifiera hur de kommunala 

verksamheterna arbetar med trafikfrågor idag. 
• Ta fram en plan för kommunikation och samverkan inför genomfö-

randet av trafikprogrammet. 

3.2 Beteendepåverkan 
• Genomför en resevaneundersökning bland kommunanställda. 
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• Delta i nätverk och projekt för mobility management tillsammans 
med grannkommuner, kommunens stora arbetsgivare och skolor, 
exempelvis Hållbart resande väst. 

• Upprätta en rese- och fordonspolicy för kommunens tjänsteresor och 
interna fordon. 

• Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility mange-
ment-åtgärder för att öka det hållbara resandet till och från arbetet 
bland de anställda och invånarnas arbets- och studiependling och 
fritidsresor. 

3.3 Samhällsplanering 
• Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafikstråk 

och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- och cykel-
bana. 

• Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgänglighet 
till hållplatsområden, exempelvis genom cykelparkeringar vid håll-
platser. 

• Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor tillsam-
mans med vägföreningar. 

• Ta fram riktlinjer för utformning av allmän plats. 

3.4  Parkering 
• Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser i tätor-

terna, vid hållplatser samt vid större målpunkter utanför tätorterna. 
• Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet 

över och utred införande av tids- och avgiftsreglering. 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för pendelparkeringar inom 

Tjörns kommun. 
• Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelparke-

ring. 

3.5 Infrastruktur och trafikering 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för gång- och cykelvägnätet 

inom Tjörns kommun. 
• Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket och 

vägföreningar. 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för säkra skolvägar inom 

Tjörns kommun. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket och 

vägföreningar, för att minska olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
• Verka för att busstrafik till och från Tjörn är synkroniserad med tå-

gavgångar i Stenungsund. 
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• Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till 
Kungälv utökas till att kunna användas för arbetspendling. 

• Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, markä-
gare etcetera) som vill bygga och driva normal- och snabbladdnings-
stationer i kommunen. 

• Ta fram en gång- och cykelplan. 
• Ta fram en plan för samordning av kommunens egna transporter. 
• Ta fram en plan för ökad robusthet i transportsystemet. 
• Ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. 
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4 Genomförande och uppföljning 

4.1 Kostnadsanalys 
Målsättningarna i trafikstrategin handlar om god resurshushållning och 
långsiktig hållbarhet ur ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. 
Minskad sårbarhet och ökad framkomlighet i trafiksystemet påverkar 
bland annat människors hälsa och säkerhet, hur deras vardagslogistik 
fungerar och hur kommunens näringsliv kan utvecklas – alla aspekter 
med stor samhällsekonomisk betydelse. Strategin är tydligt inriktad på 
så kallade steg 1&2-åtgärder i fyrstegsprincipen, vilka syftar till beteen-
deförändringar och optimering av användningen av befintligt trafiksy-
stem, för att omfattande investeringar i ny infrastruktur ska kunna und-
vikas eller senareläggas. Då kommunen har lågt juridiskt inflytande på 
den fysiska infrastrukturen kommer de flesta investeringsdrivande åt-
gärder behöva ske i samverkan med andra aktörer, och med finansiellt 
stöd från främst VGR. Begränsning av miljö- och klimatpåverkan från 
trafiksystemet har betydelse för fortsatt sunda ekosystem, vilkas olika 
ekosystemtjänster är ovärderliga för såväl dagens Tjörnbor som för 
framtida generationer. 

Genomförande av trafikprogrammet bedöms förutsätta arbetsinsatser av 
tjänstepersoner, projektmedel för utredningar och planering, samt inve-
steringar i fysiska miljöer och infrastruktur. Avgränsning och priorite-
ring av aktiviteter avses ske integrerat med central uppföljnings- och 
budgetprocess, för en effektiv framdrift mot måluppfyllelse. Program-
met avses genomföras i linje med kommunens föreliggande investe-
ringsplan för infrastruktur och i det korta perspektivet inom förvaltning-
ens budgetramar. Precisering av kostnader på längre sikt avses ske i 
fortsatt arbete med handlingsplaner. För typkostnader och generella 
kostnader i dagens prisnivå, se bilaga till projektrapport ”Kostnader för 
vanliga infrastrukturanläggningar”. 

4.2 Gemensamt ansvar för genomförande 
Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och 
långsiktiga trafikplaneringen för Tjörn. För att trafikstrategin ska bli 
framgångsrik och implementerad behöver kommunen integrera genom-
förandet av trafikprogrammets aktiviteter och handlingsplaner i verk-
samhetsplanerna för alla berörda verksamheter. Alla kommunens för-
valtningar och bolag berörs på olika sätt av trafikfrågor, och behöver 
därmed tilldelas sin del av ansvaret för trafikstrategins genomförande. 
Detta föreslås ske som ett led i den kommunala budgetprocessen. 

207



 

Sida 17 (20) 
Trafikprogram 2035 

Genomförandet av trafikstrategin bygger i vissa delar även på samver-
kan och delat ansvar med aktörer utanför den kommunala organisatio-
nen såsom Trafikverket, Västtrafik, grannkommuner, vägföreningar, 
byggherrar, fastighetsägare och lokalt näringsliv. För att främja trafik-
strategins genomförande kan samverkansformer med externa parter be-
höva utvecklas, vilket föreslås ske inom ramen för kommande arbete 
med handlingsplaner. 

4.3 Uppföljning och utvärdering 
Systematisk uppföljning och utvärdering av trafiksystemets utveckling 
inkluderas i kommunens centrala uppföljningsprocess. I samband med 
uppföljning bör även översyn göras av de åtgärder som genomförts och 
om det finns behov av nya aktiviteter. Styrning mot målsättningarna i 
trafikstrategin föreslås kontrolleras mot indikatorer, vissa med uppfölj-
ning varje år och andra med längre intervall. I tabell nedan listas förslag 
på indikatorer uppdelade på respektive målsättningsområde, nuläge, ut-
veckling sedan senaste mätning samt datakälla som används. Indikato-
rerna är utvalda för att täcka in målsättningarna och med hänsyn till ge-
nomförbarhet. 

Indikator 2018 Utv. Källa 
Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare – årlig uppföljning 

Alla förvaltningar på kommunen ska få 
utbildning i trafikstrategin 

0   

Antal genomförda åtgärder och hand-
lingsplaner som leder mot målsättningar 
i trafikstrategin 

0   

Restidssäkerheten ska öka för utryckningsfordon – årlig uppföljning 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, för 
räddningstjänst ska inte öka pga. fram-
komlighetsstörningar 

13,6  SKRs Öppna jämförelser: trygghet 
och säkerhet. Samtal med rädd-
ningstjänst. 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, för 
ambulans ska inte öka pga. framkomlig-
hetsstörningar 

16,4  SKRs Öppna jämförelser: trygghet 
och säkerhet. Samtal med vården. 

Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka – årlig uppföljning 

Osäkerheten i körtiden för buss över 
fastlandsförbindelsen mellan Myggenäs 
korsväg och Stenungsund ska minska 
(kvalitativ bedömning) 

Oför-
ändrad 

 Kvalitativ bedömning av utveckling 
med hänsyn till effekt av genom-
förda åtgärder. Bedöms enligt 
minskad, oförändrad eller ökad 

Kollektivtrafikens punktlighet. Andel turer 
med start eller slut på Tjörn som är i tid 

78 % 
(år 
2019) 

 Västtrafik 

Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga 
målpunkter samt stora turistmål i kommunen – årlig uppföljning 

Antal tillgänglighetsåtgärdade platser 0  Målpunkter Enligt ”Övergripande 
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Förslag på indikatorer för uppföljning av målstyrning 

För att programdokumentet över tid ska behålla sin relevans och utgöra 
ett stöd i verksamheten, aktualiseras det tillsammans med trafikstrategin 
varje mandatperiod, och revideras vid behov. 

4.4 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog kring trafikstrategin och trafikprogrammet 
är viktigt såväl när den är politiskt antagen som under genomförandefa-
sen, exempelvis i samband med olika åtgärder och projekt. Åtgärder och 
projekt bör i ett tidigt skede samordnas med tydlig och relevant infor-
mation till medborgarna. Många framtida åtgärder kan även behöva en 
egen kommunikations- och dialogprocess för att möjliggöra förankring 
och acceptans. Uppföljning av indikatorer och mål föreslås kommunice-
ras genom kommunens offentliga kanaler som till exempel kommunens 
webbplats men också spridas via annan media. Resultat bör även spri-
das under ordinarie möten som hålls i nämnder, förvaltningar, bolag, 
samarbetsgrupper etc. 

ska öka trafiknäts- och målpunktsanalys” 

Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert – årlig uppföljning 

Antal polisrapporterade trafikolyckor per 
år inom Tjörns kommun ska minska 

85  STRADA 

Antal svårt skadade och avlidna från tra-
fikolyckor   

0 svårt 
ska-
dade 
och 0 
avlidna 

 STRADA 

Upplevd trygghet och säkerhet att vistas 
utomhus på kvällar och nätter ska öka 

7,9  SKL Medborgarundersökning. 
Gradering 1-10 

Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom minskade utsläpp – följs upp en 
gång per mandatperiod 

Totala utsläppet av koldioxidekvivalenter 
från transportsektorn ska minska 

26 140 
(år 
2017) 

 Naturvårdsverket, länsrapport 

Andel fossilbränslefria fordon i kommu-
nens verksamheter 

34 %  Kommunens egen statistik 

Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka – årlig 
uppföljning 

Antalet påstigande på bussar på Tjörn 663 953  Västtrafik 

Andel som går eller cyklar till arbetet/stu-
dierna 

13 %  Nuläge från enkätstudie somma-
ren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 

Andel barn som går eller cyklar till sko-
lan 

28 %  Nuläge från enkätstudie somma-
ren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 
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Begreppsförklaringar 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsyste-
met. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restids-
variationen begränsad.  

Grundläggande hållbar tillgänglighet – Föreligger när det är möjligt att 
på ett trafiksäkert sätt nå målpunkter med hållbara färdmedel som kol-
lektivtrafik och/eller gång- och cykeltrafik.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera 
på en specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden 
mellan de fordon som kör snabbast är stor jämfört med de som kör lång-
sammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är 
ansvarig för att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och 
torg. I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser vilket innebär att vägföreningar är huvudmän för allmänna plat-
ser, förutom de allmänna vägarna som är statliga där Trafikverket är hu-
vudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med håll-
barhet menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, 
ekologiskt och social hållbarhet. När begreppet hållbarhet används ihop 
med resande och färdmedel så syftar det till sådana transporter som är 
oberoende av fossila bränslen, som är yt- och resurseffektiva och som är 
tillgängliga för många olika målgrupper i befolkningen. Idag är kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik ur dessa synpunkter mer hållbara än 
biltrafik. 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera ge-
nom ett system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid kö-
bildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för att på-
verka beteenden inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder 
för att påverka resan innan den har börjat. 

Närhet – Med närhet till god kollektivtrafik och goda gång- och cykel-
förbindelser avses ett avstånd på 500 meter. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det kla-
rar av störningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i 
större omfattning. 
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Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden li-
ten mellan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också 
om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalise-
ring av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge till-
gång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon 
och infrastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de 
om samma infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 

Verka för – I flera avsnitt anges att kommunen ska ”verka för” något. 
Med detta uttryck menas att i frågor där andra parter har beslutsrätt 
men där kommunen har möjlighet att i samråd och dialoger påverka be-
slutet, ska kommunen göra det enligt den viljeriktning som beskrivs i 
trafikstrategin. 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Projektrapport På Väg! (denna handling, nedan kallat projektrapporten) 
är ett resultat av det fleråriga projektet På Väg! (nedan kallat projektet) 
inom Tjörns kommun. Projektet har även resulterat i handlingarna Tra-
fikstrategi 2035 (nedan kallad trafikstrategin) och Trafikprogram 2035 (ne-
dan kallat trafikprogrammet) samt ett antal bilagor till projektrapporten. 
Trafikstrategin och trafikprogrammet antas av kommunfullmäktige som 
styrdokument med politiska mål och riktlinjer för fortsatt utveckling av 
kommunens trafiksystem. Projektrapporten är en beskrivning av projek-
tets utgångspunkter och genomförande. Bilagorna är de kunskapsun-
derlag och material som utarbetats under projektets gång. 

1.2 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035 1, 
vilket innebär cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av 
tryggade kommunikationer för en ökande befolkning och ett expande-
rande näringsliv präglar kommunens vision och målformuleringar inför 
framtiden. Förutsättningarna på Tjörn innebär utmaningar för att både 
kunna erbjuda en god tillgänglighet och uppnå en hållbar utveckling. 
Översiktsplan ÖP13 anger kommunal trafikstrategi som följduppdrag. 
Trafikstrategiprojektet har syftat till att definiera dessa utmaningar samt 
beskriva långsiktiga mål och utvecklingsstrategier för transportsystemet. 
Projektrapporten syftar till att ge en helhetsbild av projektet. 

1.3 Bilagor 
Till projektrapporten hör följande bilagor: 

• Remissredogörelse På Väg Trafikstrategi 201112 
• Remissversion På Väg Trafikstrategi december 2019 
• Konsultrapport På Väg Trafikstrategi, Trivector Traffic 190705 
• Dialograpporter Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Övergripande trafiknätsanalys och målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning av SHIFT-diskussion 181210 
• Enkätfrågor Trafikstrategi Tjörn 2018 
• Remissredogörelse Förstudie Transportstrategi 180105 
• Remissversion Förstudie Transportstrategi 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

 
1 Tjörns kommun, 2015, Vision 2035 - Möjligheternas ö 
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2 Metod och process 

2.1 Fyrstegsprincipen 
I de nationella målen för transportinfrastruktur i Sverige ingår den så 
kallade fyrstegsprincipen 2 som Trafikverket har tagit fram, se figur ne-
dan. Principen är en modell för systematisk prövning i fyra steg av åt-
gärder gällande infrastruktur, med syftet att den mest resurseffektiva 
och ändamålsenliga åtgärden ska kunna identifieras och väljas. Åtgärder 
i steg 1 och 2, vilka bygger på beteendepåverkan och utvecklad eller för-
ändrad användning av befintliga resurser, ska om möjligt väljas före åt-
gärder i steg 3 och 4, vilka medför nya resursuttag. I arbetet med Tjörns 
trafikstrategi har fyrstegsprincipen genomsyrat framtagandet av mål-
sättningar och utvecklingsstrategier, och kommer ligga till grund vid 
framtagande av åtgärder i handlingsplaner. 

 

2.2 TRAST – Trafik för en attraktiv stad 
”Trafik för en attraktiv stad”, eller TRAST, är en handbok och metodik 
som Trafikverket, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och Boverket 
tagit fram till stöd för kommunernas trafikplanering 3. I arbetet med 
Tjörns trafikstrategi har stads-perspektivet i TRAST anpassats något för 
att vara tillämpbart på en landsbygdskommun med mindre tätorter. De 
sju så kallade TRAST-aspekterna syftar till att fånga upp olika perspek-
tiv i trafikplaneringen: 

• Kommunens karaktär – Hur bebyggelse och infrastruktur tillsammans 
med landskap, vatten och mötesplatser m.m. skapar kommunens fy-
siska struktur. 

• Transportsystemet – Hur vägar, gator, spår, gång- och cykelbanor, 
hållplatser och stationer är uppbyggda och hänger samman. I syste-
met kan antalet transporter öka utan att trafiken ökar, till exempel 
genom att fler samåker i bil eller att det sker en överflyttning från 
bilresor till kollektivtrafiken. 

 
2 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
3 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 

217



 

Sida 7 (31) 
Projektrapport 

• Trafikens omfattning – De resor och transporter som genomförs i 
transportsystemet. 

• Tillgänglighet – Kan beskrivas med vilken lätthet invånare, besökare 
och verksamheter kan nå något önskvärt i samhället. 

• Trygghet – Människors upplevda trygghet handlar om individuella 
upplevelser och riskkänslighet. 

• Trafiksäkerhet – Utgörs av de risker som trafikanterna utsätts för. Ris-
ken kan i sin tur delas in i sannolikhet och konsekvens. 

• Miljö och hälsa – Vilken påfrestning transportsystemet och de resor 
som görs har på omgivande miljö och människors hälsa. Men även 
vilka positiva hälsoeffekter aktiva transporter kan bidra med. 

TRAST-aspekterna har använts vid formulering av nulägesbeskrivning, 
som samtalsteman i fokusgruppsdialog och som stöd vid utformning av 
utvecklingsstrategierna. Processbeskrivning och kommunexempel i 
TRAST-materialet har utgjort inspiration processen i Tjörns strategiar-
bete. Utifrån nuläge och befintliga mål för trafik har nya specifika mål-
sättningar för trafik- och transportsystemet formulerats. För att kommu-
nens arbete ska styra mot uppställda målsättningar har utvecklingsstra-
tegier tagits fram. För att styrningen ska kunna utvärderas har målindi-
katorer tagits fram. Med syftet att konkretisera utvecklingsstrategierna 
och målsättningarna ska handlingsplaner sedan tas fram. 

2.3 Organisation 
Trafikstrategiarbetet har genomförts med hjälp av trafikkonsult i sam-
verkan med kommunala tjänstepersoner och politiker. Kommunens pro-
jektorganisation har utgjorts av en mindre arbetsgrupp och en större 
projektgrupp av tjänstepersoner, samt en styrgrupp av politiker och 
chefstjänstepersoner. Arbetsgruppen, bestående av översiktsplanerare 
(projektledare), trafikplanerare (biträdande projektledare), trafikingen-
jör, kollektivtrafiksamordnare samt kommunikatör, har tillsammans 
med trafikkonsulten drivit arbetsprocessen och utarbetat handlingarna. 
Projektgruppen, bestående av representanter för kommunens förvalt-
ningar och bolag, har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån 
olika kommunala perspektiv. Styrgruppen, bestående av kommunsty-
relsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef, har som beställare av strategin 
bidragit med styrning och prioritering av strategidokumentets innehåll. 

2.4 Förankring 
Trafikstrategiprojektet påbörjades 2016 med en förstudie med nuläges-
beskrivning och övergripande SWOT-analys av trafiksystemet. Den re-
mitterades till kommunens alla förvaltningar och bolag under 2017. För-
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studie och remissammanställning godkändes i början av 2018 som ut-
gångspunkt för fortsatt arbete med kommunal trafikstrategi. Förstudien 
och remissammanställningen utgör bilagor till projektrapporten. 

Kommunintern förankringsprocess fortsatte med trafikdag i maj 2018 då 
alla tjänstepersoner och politiker i kommunen bjöds in till öppet hus 
med tipspromenad om trafik och resande på Tjörn, projektnamnstäv-
ling, cykelprovning (vikcykel respektive elcykel) och provkörning av en-
kätfrågor till resvaneundersökning. Projektnamnstävlingen resulterade i 
namnet ”På Väg!”, som sedan i form av projektlogotyp har använts i så-
väl intern som extern kommunikation kring projektet. Intern förankring 
på tjänstepersonsnivå har skett vid kvartalsvisa projektgruppsmöten, för 
dialog kring bland annat nulägesbeskrivning och SHIFT-analys (se av-
snitt 4.3). I februari 2019 hölls en andra trafikdag för identifiering och 
prioritering av brister i trafiksystemet, och samtal kring målformule-
ringar och strategier. I april 2019 hölls ett styrgruppsmöte för politisk 
förankring av preliminära strategier.  

 

Regional förankring inleddes vid andra trafikdagen då regionala tjänste-
personer (Trafikverket, Västtrafik) var inbjudna, och följdes upp vid yt-
terligare avstämningsmöten våren 2019 med representanter från grann-
kommunerna Stenungsund, Orust och Kungälv samt från Trafikverket, 
Västtrafik respektive Göteborgsregionen. Även representanter för Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län var in-
bjudna men kunde inte delta vid mötena. 

Under vintern 2019-2020 remitterades preliminärt förslag till trafikstra-
tegi till kommunens förvaltningar och bolag, samt till berörda regionala 
aktörer inklusive grannkommuner. Inkomna remissvar har legat till 
grund för slutlig bearbetning av strategidokumenten inför antagande. 
Remissversion och remissammanställning utgör bilagor till rapporten. 

Extern lokal förankring av strategiarbetet har skett kontinuerligt under 
arbetets gång genom resvaneenkät sommaren 2018 (se avsnitt 4.1), re-
krytering till fokusgrupper sommaren 2018, öppen föreläsning om miljö-
bilar hösten 2018 samt invånardialog 2018–2019, se nästa kapitel. 
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3 Invånardialog 

En viktig del av arbetet med kommunal trafikstrategi har varit att invol-
vera invånare och verksamma i en dialogprocess. Syftet med dialogen 
har varit att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, 
vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och nä-
ringsliv. För att främja bred representativitet i dialoggrupperna har 
kommunen rekryterat deltagare till dialogen genom annonsering på 
kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom rik-
tade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker. 

3.1 Fokusgrupper 
Under 2018–2019 har sex dialogmöten genomförts. Antalet deltagare vid 
respektive möte har varierat från 51 personer vid första mötet till 13 per-
soner vid de sista mötena. Totalt har cirka 70 privatpersoner, företagare, 
föreningsrepresentanter och politiker, samt cirka 20 tjänstepersoner från 
olika sakområden i kommunen, deltagit vid mötena. Åldersspannet har 
legat mellan 25 och 75 år, med tydlig tyngdpunkt över 50 år. Genusför-
delningen har genomgående varit cirka 25 procent kvinnor och 75 pro-
cent män. 

 

3.2 Prioriterade teman 
Vid första dialogmötet vaskade deltagarna fram de trafikfrågor de ansåg 
var viktigast att arbeta med. Högst rankades trafiksäkerhet, gång- och cy-
keltrafik respektive arbetspendling. Utifrån detta resultat formades tre fo-
kusgrupper kring trafikslagsområdena gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik 
och färja respektive biltrafik och parkering. Under kommande fyra möten 
arbetade grupperna tematiskt utifrån TRAST-aspekterna Tjörns karaktär, 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet samt miljö och hälsa. Vid det sjätte 
och sista mötet tog deltagarna del av en preliminär utgåva av trafikstra-
tegin, med redogörelse för hur resultat av fokusgruppernas arbete inklu-
derats i strategin. Sammanställningar från dialogmötena utgör bilagor 
till projektrapporten. 
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Fokusgruppssamtalen har gett ett berikande användarperspektiv till 
kommunens arbete med nulägesbeskrivning, bristanalys och målformu-
leringar. Även om fokusgrupperna haft blandad sammansättning för-
medlar deltagarnas inspel en sammanhållen uppfattning om orsak och 
verkan vad gäller de olika trafikaspekterna, och bekräftar i stor utsträck-
ning de antaganden som gjorts av tjänstepersoner och konsult i arbetet. 
Det skall dock noteras att kommunen inte gör anspråk på att ha nått ut 
till alla berörda målgrupper under dialogen, och att ytterligare använ-
darperspektiv på trafiksystemet kan återstå att belysa i framtida arbete. 

3.3 Barnperspektiv 
Under dialogarbetet har barnperspektivet beaktats och representerats 
genom kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Även föreningsli-
vet på Tjörn, där en stor andel utgörs av barn- och ungdomsverksamhe-
ter, har varit inbjudna till dialogarbetet. Barn och ungas behov bedöms 
dock behöva belysas ytterligare, och dialogen behöver fortsätta även ef-
ter arbetet med trafikstrategin. Under dialogarbetets gång gjordes i sam-
råd med barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor 
kring trafikmiljöer runt skolor, förskolor och skolvägar ska hanteras i en 
särskild dialogprocess i samverkan med skolverksamhet och föräldraråd 
när den pågående utredningen om framtidens skolor i kommunen är be-
slutad. 

 

3.4 Samverkan vägen framåt 
Gällande ny infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik har dialogsamta-
len återkommande berört frågor om ansvarsfördelning mellan kommun, 
vägföreningar och Trafikverk respektive mellan kommunen och Västtra-
fik. Deltagarna uttrycker behov av en tydligare struktur och samverkan 
mellan parterna, för att processerna ska vara begripliga och påverk-
ningsbara, samt för att utvecklingen ska gå framåt. 
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4 Utredningar 

Ett antal utredningar har gjorts i syfte att komplettera och kvalitetssäkra 
den nulägesbild av kommunens transportsystem som tecknades i förstu-
dien 2017.  

4.1 Enkät och analys av resvanor 
Kommunen genomförde en enkätstudie sommaren 2018 gällande kom-
muninvånarnas resvanor samt efterfrågan och önskemål på infrastruk-
tur. De cirka 300 enkätsvaren visar på högt bilanvändande både gällande ar-
betspendling och fritidsresor. Analyser av enkätresultatet redovisas vidare i 
nulägesbeskrivningen. Enkätfrågor utgör bilaga till projektrapporten. 

4.2 Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys 
En övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys genomfördes under 
hösten 2018. Trafiknätsanalysen syftade till att identifiera var det finns 
motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet för olika trafikanter, 
främst i korsningspunkter på övergripande vägstråk för biltrafik. Syftet 
med målpunktsanalysen var att erhålla en nulägesbild över var olika 
målpunkter är belägna i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. 
Resultatet visade att den generella tillgängligheten för bil är mycket god, 
medan den för övriga trafikslag är bristfällig på många platser. Utredningen 
är bilaga till projektrapporten, och återges även delvis i nulägesbeskriv-
ningen. 

4.3 SHIFT 
SHIFT är ett analysverktyg som används för att klarlägga hur kommu-
nen inom olika delar av organisationen arbetar med skiftet över till håll-
bara transporter, samt vilka möjligheter i form av befogenheter, tid och 
resurser som finns för detta. SHIFT-diskussion som genomfördes i pro-
jektgruppen hösten 2018 visade på att det inom kommunen finns en am-
bition och vilja att aktivt arbeta med hållbara transportlösningar, men att 
det i dagsläget saknas tydligt stöd i styrdokument eller avsatta resurser. Att 
kommunen inte är huvudman för allmän plats noteras som en bidra-
gande faktor till att kommunen har svagt inflytande över hur gator och vägar 
används, och därmed även över hållbarhetsaspekter på resande och 
transporter. Sammanställning från diskussionen är bilaga till projektrap-
porten. 
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5 Nulägesbeskrivning 

Nedan beskrivs nuläget för Tjörn och dess transportsystem med ut-
gångspunkt i bland annat TRAST-aspekterna. 

5.1 Kommunens karaktär 
Tjörns kommun är en ö-kommun, norr om Göteborg. Tjörn är Sveriges 
sjunde största ö men kommunen består av mer än 1 500 öar, holmar och 
skär där det på ett mindre antal av dessa finns åretruntboende. Kommu-
nen har knappt 16 000 invånare där befolkningen har pendlat mellan 
14 000 och 16 000 invånare de senaste 30 åren. Skärhamn är kommunens 
centralort och största tätort med cirka 3 500 invånare. Andra för kom-
munen större orter är Höviksnäs, Myggenäs, Rönnäng och Kållekärr. 
Flertalet av kommunens orter ligger vid havet och är gamla fiskebyar 
som har utvecklats över tid till större samhällen. Omlandet på Tjörn be-
står mestadels av åkermark, skog och klippor vid strandlinjen. 

Utpendlingen från kommunen är ungefär 3 gånger större än inpend-
lingen. Tjörnbron är den viktigaste och enda direkta fastlandsförbindel-
sen vilken också är den mest trafikerade vägsträckan på Tjörn. Trafiken 
är markant större på sommaren än på vintern på grund av att befolk-
ningen ökar kraftigt på sommaren då det finns mycket säsongsboende 
på ön samt att många turister besöker kommunen. Den demografiska 
sammansättningen på Tjörn 2017, visar på en åldrande befolkning då 
andelen i åldrarna 25–44 år är 20 procent av den totala befolkningen i 
kommunen medan det i Sverige i genomsnitt är 26 procent. Andelen 65–
79 år är 21 procent på Tjörn medan andelen av Sveriges invånare i 
samma åldersintervall i Sverige utgör 15 procent. 

5.2 Transportsystem 
Tjörns transportsystem består av vägnät för gång, cykel och motorfor-
don samt flertalet farleder. Kommunen har inte huvudmannaskap över 
gator och vägar vilket innebär att Trafikverket och vägföreningar är väg-
hållare på Tjörn. Nedan ges en övergripande beskrivning av respektive 
färdmedels vägnät med fokus på gång-, cykel, kollektivtrafik-, biltrafik- 
och godsvägnätet. 

5.2.1 Gångvägnät 
Gångvägnät består av trottoar, gång- och cykelbanor och gator där gång 
sker i blandtrafik4. I tätortsområdena Skärhamn, Rönnäng, Höviksnäs 

 
4 Blandtrafik innebär att olika färdmedel använder samma gatuutrymme, Ett vanligt exempel på 
detta är en lokalgata utan trottoar. 
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och Kållekärr finns trottoarer eller separerad gång- och cykelväg intill de 
flesta större lokalgatorna. Orterna Myggenäs och Skärhamn kopplas 
samman med separerad gång- och cykelväg längs väg 169/723, mellan 
Skärhamn och Rönnäng längs väg 721 och delar av väg 169. Generellt 
sker gångtrafiken främst i blandtrafik i kommunen. Under hösten 2018 
genomfördes en övergripande trafiknätsanalys med målpunktsanalys 
för större vägstråk, se figur nedan, vilken visade att gångvägnätet inte är 
sammanhängande eller tillgängliggör viktiga målpunkter i orterna inom 
de studerade stråken.5 

 
Utbredning av huvudstråk och sekundära stråk, Översiktsplan 2013 

I kommunens översiktsplan finns förslag på utbyggnation av separerade 
gång- och cykelvägar inom eller i anslutning till tätorterna, till exempel 
utanför Skärhamn, samt sträckor längs väg 160 och 169. Trafikverket 
planerar att bygga ut gång- och cykelväg längs med väg 721, sträckan 
cirkulation väg 721/723 – Industrivägen samt längs med väg 160, sträc-
kan Myggenäs centrum – Sörbyvägen. 6 

 
5 Trivector PM 2018:102. Övergripande trafiknätsanalys av huvudstråk och sekundärt stråk – med 
målpunktsanalys, 2018. 
6 Aktuella projekt, www.tjorn.se 
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5.2.2 Cykelvägnät 
Cykelvägnätet på Tjörn består av cykelvägar, cykelleder samt gator och 
vägar där cykling sker i blandtrafik, se figur nedan. Cykelvägarna är 
planerade för pendlingsresor och är belagda med asfalt. De ligger paral-
lellt med bilvägnätet samt sandas och plogs vintertid. Cykellederna är 
består av ett mer varierat vägnät där underlaget kan bestå av asfalt, små-
grus eller annat underlag. 

 
Cykelvägar och cykelleder på Tjörn 

Den övergripande trafiknätsanalysen visar på brister i cykelstråkens 
sammanhängande samt att det saknas säkra passager för oskyddade tra-
fikanter över vägar med motorfordonstrafik. Vid flertalet korsnings-
punkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter saknas det helt 
markerade passager vilket sänker trafiksäkerheten. 

5.2.3 Kollektivtrafiknät 
Befintlig kollektivtrafik på och till/från Tjörn består av buss- och färjetra-
fik. Västtrafik som är kollektivtrafikhuvudman på Tjörn trafikerar kom-
munen med busstrafik för lokala och regionala resor samt färjetrafik till 
några av de omkringliggande öarna med åretruntboende. Busstrafiken 
använder samma infrastruktur som biltrafiken. För regionala resor är 
tåg från Stenungsund också av betydelse. I figur nedan redovisas kollek-
tivtrafiksystemet 2017. 
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Buss 
Busstrafik utgörs av Tjörn Express mellan Göteborg/Stenungsund och 
Rönnäng, buss 5 mellan Höviksnäs och Stenungsund, Orust Express 
mellan Uddevalla, Orust och Stenungsund, 13 lokalbusslinjer (300-lin-
jerna), 19 skolbusslinjer (900-linjerna) och närbussen. 

Busslinjerna med störst turutbud är Tjörn Express, linje 5 och Orust Ex-
press. Tjörn Express går med halvtimmestrafik till Göteborg morgon och 
eftermiddag på vardagar, och i övrigt en gång i timmen till Stenungsund 
dagtid, kvällstid samt på helger. Linje 5 har halvtimmestrafik vardagar 
och entimmestrafik på helger mellan Höviksnäs och Stenungsund. Orust 
Express går i huvudsak till Stenungsund, men vissa turer på vardagar 
går till Göteborg, med halvtimmestrafik dagtid och entimmestrafik på 
vardagskvällar, samt något glesare på helger. För norra och östra Tjörn 
fungerar buss 5 och Orust Express som anslutningsbussar till tåget i 
Stenungsund, medan Tjörn Express har samma funktion för sydvästra 
delarna av kommunen. 

 
Kollektivtrafiksystem på Tjörn 2017 

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsakligen inom kommunen. 
Tre linjer trafikerar landsbygden utanför kommunens större vägstråk. 
De är anropsstyrda och förbeställs senast en timme innan avgång. Lin-
jernas tidtabeller är samkörda med expresslinjerna vilket gör 300-lin-
jerna till en del av busspendlingssystemet. 
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900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år inför skolstart, för att mot-
svara skolbarnens behov. Dessa linjer går endast på skoldagar, det vill 
säga inte på skollov, röda dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur och 
två till fyra turer på eftermiddagen beroende på skolans sluttider. Till-
kommande turer kan förekomma om någon av 300-linjerna utgår eller 
förändras. Även andra passagerare än skolungdomar kan åka med skol-
linjerna. 

Närbussen är en områdesbaserad trafik som trafikerar olika geografiska 
områden på Tjörn under olika veckodagar. Man beställer närbussen ge-
nom att ringa och boka sin resa (anropsstyrd trafik) dagen före man 
skall resa. Totalt är kommunen uppdelad i 5 områden, två av dessa trafi-
keras två gånger i veckan och övriga tre områden har resmöjligheter en 
gång i veckan. Närbussen är öppen för alla. 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter be-
hovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshin-
der, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Tåg 
Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är viktiga för de regionala 
kollektivtrafikresorna, i synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Ex-
press inte går hela vägen till Göteborg. Västtågen går från Stenungsund 
med halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på vardagar, och med 
entimmestrafik dagtid, kvällar och helger. Befintliga kapacitetsbegräns-
ningar på Bohusbanan gör dock att trafiken är störningskänslig. Pendel-
parkeringarna vid Stenungsunds station och Stora Höga är frekvent an-
vända av Tjörnbor som åker tåg. 

Färja 
Västtrafik trafikerar färjor till Dyrön, Åstol och Härön enligt tidtabell 
med mycket varierande turutbud. Under lågsäsong är färjetrafiken rela-
tivt begränsad och delvis anropsstyrd, medan trafiken sommartid är 
mer omfattande då resenärerna utgörs av en större fritidsboendebefolk-
ning och turister. 

Från Rönnäng trafikerar färja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön (Norra) 
och från Kyrkesund nås Härön. Mellan Rörtången och Rökan i Kungälvs 
kommun nås även södra hamnen på Dyrön, men den färjetrafiken är 
mycket begränsad och trafikeras som anropsstyrd färjetrafik. Utanför 
linjelagda färjeturer är boende och besökare till öarna hänvisade till pri-
vata båtar. 
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Pendelparkering 
Idag finns pendelparkeringar vid Myggenäs korsväg, Höviksnäs entré 
och Kållekärr med totalt 215 platser, se figur nedan. 

 
Pendelparkeringar på Tjörn 2020 

Enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 visar att drygt 
hälften av de svarande har använt pendelparkeringar. En av de största 
anledningarna till att fler skulle använda pendelparkeringar oftare är 
om det fanns fler platser eftersom de ofta är fullbelagda. 

Planer på nya pendelparkeringar 
I översiktsplanen har nya platser identifierats som lämpliga för pendel-
parkeringar, bland annat vid Vallhamn och Hoga. Utredning för ny pen-
delparkering norr om Myggenäs korsväg pågår. 

5.2.4 Biltrafiknät 
Biltrafiknätet på Tjörn består av statliga och enskilda vägar. Tjörnbron är 
kommunens viktigaste och enda direkta fastlandsförbindelse, men det 
finns möjlighet att nå fastlandet indirekt via Orust i form av Skå-
pesundsbron, Nötesundsbron samt färjan vid Svanesund. 

De större vägarna länsväg 160 och länsväg 169 mellan Myggenäs och 
Rönnäng är delvis riksintresse för kommunikation till Vallhamn. Andra 
vägar av större karaktär i kommunen är väg 721 mellan Skärhamn och 
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Aröd och väg 723 från Skärhamn via Kållekärr till väg 169, se figur ne-
dan. Övriga vägar bildar det lokala vägnätet, inom tätorter och på lands-
bygd.  

 
Vägstråk på Tjörn. Rödmarkerade stråk med högst årsdygnstrafikflöde. 

Framkomligheten på vägnätet påverkas av den stora arbetspendlingen 
under vardagsmorgnar och eftermiddagar men är trots det god under 
större delen av året. Det förekommer relativt frekvent att långsamtgå-
ende fordon kör på de större vägstråken, till och från gymnasiet i 
Stenungsund, vilket ger försämrad framkomlighet för andra fordon. Det 
omfattande fritidsboendet och turismen i kommunen bidrar till toppar i 
trafiken vid långhelger och under sommarsäsongen. Vägnätet är sårbart 
för samhällsviktiga funktioner som utryckningsfordon utifrån aspekten 
att om något oförutsett inträffar finns få omledningsalternativ på större 
vägar. 

För den större delen av det övergripande vägnätet är hastighetsbegräns-
ningen 70 km/h, undantag är länsväg 169 och delar av väg 723 där 80 
km/h gäller. In mot orter är 40 och 50 km/h vanligt förekommande och 
inom bostadsområden är 30 km/h vanligast. 

5.2.5 Godstrafiknät 
Godstransporter inom kommunen går huvudsakligen på huvudvägnä-
tet, det vill säga vägarna 160 och 169. Väg 160 är rekommenderad pri-
mär transportväg för farligt gods och väg 169 är rekommenderad sekun-
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där transportväg för farligt gods. Väg 160 öster om Myggenäs och väg 
169 norr om Vallhamnskorset är båda utpekade som regionalt viktiga 
vägar i funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till E6 sker vid Stora 
Högamotet i Stenungsund, för transporter vidare i regionen, övriga Sve-
rige, Europa och världen. Godstransporter på fastlandsförbindelsen be-
gränsas till storlek av dimensionerna på Källösundstunneln på väg 160. 
Väg 160 stängs regelbundet av under korta perioder i samband med 
breda transporter till och från Vallhamn. 

Godstransporter till verksamheter inom kommunens mindre öar är hän-
visade till linjelagd färjetrafik. Sommartid juni till augusti är godstrans-
porter på färjorna tidsbegränsade till ett antal utvalda turer. Inom äldre 
tätorter och samhällen med trånga trafikrum påverkar godstransporter 
med stora fordon aspekter som tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla 
trafikanter. 

5.2.6 Parkering 
Kommunal bilparkering finns på 19 parkeringsytor runt om på kommu-
nen. Det går att parkera bilen på gatan upp till 24 timmar i följd om 
inget annat anges. Det går även att hyra boendeparkering från kommu-
nen på öarna utanför Rönnäng och Kyrkesund. 

Det sker en brist på parkeringsplatser i tätorterna och färjelägena under 
sommartid då ett stort antal sommarboende och turister besöker kom-
munen. Varje år juni–augusti arrenderar kommunen mark vid Astrids 
fisk i Rönnäng för att tillskapa cirka 130 parkeringsplatser, och på så vis 
hanteras parkeringsefterfrågan från sommarboende på Åstol, Dyrön och 
Tjörnekalv. 

Cykelparkering finns främst vid viktiga målpunkter vid centrum i Skär-
hamn, Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs, utanför centrum finns cykel-
parkering vid hållplats i Sundsby och Klädesholmen. Det har inte ge-
nomförts någon inventering av cykelparkeringarna men majoriteten sak-
nar väderskydd. 

5.3 Trafikens omfattning 
Kännedomen om omfattningen av trafiken på Tjörns vägnät är mycket 
varierande där flöden på det statliga vägnätet är väl kartlagt medan öv-
rigt vägnät för motorfordon är relativt okänt. Omfattningen av antalet 
fotgängare och cyklister på enskilda sträckor finns inte sammanställt. På 
Tjörnbron går det i genomsnitt cirka 20 000 fordon per dag. 

Inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersök-
ning 2017 om vardagsresor och helgresor, där nästan 200 invånare på 
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Tjörn deltog. Resultatet visade att 60 procent av alla resor som genom-
fördes av Tjörnborna hade mål på Tjörn och resterande utanför kommu-
nen. Av samtliga resor så genomfördes 8 av 10 med bil och knappt 10 
procent med cykel respektive med kollektivtrafik. Resterande resor gjor-
des till fots. Bland deltagarna var det bara på Orust som bilandelen var 
större och kollektivtrafikandelen mindre, se figur nedan. 

 
Andelen resor som genomförts kollektivt respektive med bil bland deltagarna. 
Källa: Västsvenska paketet 2017 

 
Färdmedelsfördelning för arbetspendling efter postort för bostad på Tjörn. 
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Under sommaren 2018 genomförde kommunen en enkätundersökning 
om resvanor vid pendling, fritidsresor samt hur invånarna använder be-
fintlig infrastruktur både vardagar och under sommartid, ”turistsä-
songen”. Resultatet visade att cirka 7 av 10 pendlingsresorna genomförs 
med bil och drygt 1 av 10 med cykel respektive med kollektivtrafik. I fi-
gur ovan redovisas hur färdmedelsval för arbetspendling varierar i olika 
geografiska områden på Tjörn. För fritidsresorna visade däremot resul-
tatet att bilresor står för 6 av 10 resor medan 2 av 10 görs med cykel. En-
kätundersökningen visade också att de främsta anledningarna till att 
välja bort bilen till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt till större 
evenemang är ”bättre gång- och cykelvägar” samt ”bättre kollektivtra-
fik”. Gällande barns resväg till skolan anger ungefär hälften av de som 
har barn i de åldrarna att trafiksituationen är ”rörig” eller ”inte trafiksä-
ker”. Kring förskolor framgår det att trafiksituationen är bättre då det är 
2 av 10 som anger att trafiksituationen är ”rörig” eller ”inte trafiksäker”. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter inom kommunen visar att 
väg 160 öster om Myggenäs korsväg kör cirka 1 200 lastbilar (inkluderar 
trafik som fortsätter mot Orust); väg 169 norr om Vallhamn cirka 800 
lastbilar (stor andel med destination Vallhamn, Svanviks industriom-
råde, Höviksnäs); väg 169 söder om Vallhamn 200–400 lastbilar (destina-
tioner Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen). 

Längs väg 160 och 169 går uppskattningsvis 40 000 tunga vägtransporter 
per år, bara till och från Vallhamn. Lastbilstransporter på väg 160 be-
gränsas av vikt-, höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron och tun-
neln på Stenungsön. Flera gånger per vecka går även breda transporter 
som kräver broavstängning. En sammanställning över transporterna 
från Tjörns hamnar visar att till och från grindarna på hamnarnas om-
råde går det årligen sammanlagt cirka 60 000 godstransportrörelser. 

5.4 Tillgänglighet och trygghet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla, oavsett 
ålder eller funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen 
såsom gator och torg ska kunna användas av samtliga invånare. Till-
gänglighet handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de 
övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av 
bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till 
olika färdmedel av god kvalitet. Att planera en tillgänglig kommun för 
alla handlar mycket om att sätta sig in andra personers situation. 

5.4.1 Tillgänglighet 
Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning för nästan 
samtliga kommuner i Sverige, så även på Tjörn. På frågan hur medbor-

232



 

Sida 22 (31) 
Projektrapport 

garen upplever tillgänglighet i kommunen fick Tjörn samma betygsin-
dex som samtliga kommuner. I jämförelse från 2015 och 2016 har denna 
kategori ökat för Tjörn. 

Hösten 2018 genomfördes en målpunktsanalys för Tjörn, med fokus på 
huvudön, vilken visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika 
färdmedel skiljer sig mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltra-
fik är mycket avhängt om det finns gång- och cykelvägar till målpunk-
terna inom ett område. Gällande kollektivtrafik är det få målpunkter 
som det inte går att resa kollektivt till. Däremot varierar det hur många 
linjer som angör respektive hållplats samt med vilken turtäthet. Gene-
rellt är tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. 

Tillgängligheten till de omkringliggande öar som inte har väganslutning 
är dock beroende av två saker. Dels färjetrafik, dels privata fritidsbåtar. 
Utanför tidtabellagd färjetrafik är boende och besökare på dessa öar 
hänvisade till egen fritidsbåt. Efterfrågan att nå respektive målpunkt 
skiljer mellan sommar och övriga året. Av den anledningen kan mål-
punktsanalysen vara till grund för studie kring vilken tillgänglighet som 
ska eftersträvas under olika tider på året. 

Bilinnehavet på Tjörn uppgår till 600 bilar per 1 000 invånare vilket är 
högt ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Genomsnittet i Sverige är 
480 bilar per 1 000 invånare och bland grannkommunerna är bilinneha-
vet enligt: 

• Tjörn, 601 bilar/1 000 invånare 
• Orust, 623 bilar/1 000 invånare 
• Stenungsund, 540 bilar/1 000 invånare 
• Kungälv, 535 bilar/1 000 invånare 

Utvecklingstrenden, både på Tjörn och nationellt, är att bilinnehavet har 
ökat fram till och 2018. 

5.4.2 Trygghet 
Följande faktorer har betydelse för den upplevda tryggheten i transport-
systemet; hastighet, trafikmängden, problem att gå över gatan, regel-
brott, olycksrädsla, rädsla för att utsättas för brott, siktförhållanden samt 
folkliv/bebyggelsetyp. I en folkhälsoundersökning från SKL 2014 ställ-
des frågan till kommunmedborgare om man avstått från att gå ut ensam 
av otrygghetsskäl. För Tjörn visade svaren på index 15 jämfört med riks-
index 21, vilket indikerar sämre upplevd trygghet på Tjörn än i riket 
som helhet. SCBs medborgarundersökning på Tjörn 2017 med frågan 
”hur ser medborgarna på Tjörns kommun som en plats att bo och leva 
på?” visade index 65 för Tjörn och 57 för samtliga kommuner, medan 
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svar på ”vad kan få medborgarna mer nöjda?” angav trygghet som ett 
område med förbättringspotential. 

5.5 Trafiksäkerhet 
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande 
övergripande resultat för Tjörns kommun. Under år 2014 till och med 
2018 har 261 trafikolyckor inträffat, varav fyra dödsolyckor och 15 all-
varliga olyckor. De dödsolyckorna inträffade vid singel motorfordonso-
lyckor och 11 av 15 allvarliga olyckor inträffade vid singel cykelolyckor. 
Av de 261 trafikolyckorna skedde drygt hälften (135) på statlig väg, res-
terande på enskild eller okänd väg. 

 
Karta över trafikolycksplatser på Tjörn för perioden 2014-2018. 

Genom att se på ett så kallat olyckstal7 framgår det att Tjörn ligger över 
sina grannkommuner i antalet trafikolyckor per 1 000 invånare. Olycks-
talen avser olyckor vid dödsfall samt allvarliga skador som rapporterats 
till sjukhus och samtliga väghållartyper inkluderats.  

Totalt var personbilar involverade i 79 olyckor, fotgängare i 67, cykel i 
65 och moped i 22 olyckor. 

 
7 Olyckstal=antal döda samt allvarliga olyckor/((antalet invånare/10 000)*5) (Femårsvärde) 
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Olyckstal åren 2014-2018 enligt SKL’s modell. 

 

Vanligaste typerna av trafikolyckor registrerade i Tjörns kommun 2014-2018 

Fotgängare i singelolycka på Tjörn beror i de flesta fall på något av föl-
jande: halkat på snö/is, ramlat på trottoarkant, halkat på sten eller ramlat 
på ojämn, gropig beläggning eller brunn som sticker upp. 

Cyklisters singelolyckor beror i de flesta fall på faktorerna: kraftig in-
bromsning, rullgrus, kör ut i vägren, ouppmärksam på vägbula, grop el-
ler ojämnheter i underlaget. 

Motorfordons singelolyckor sker främst av anledningen att motorfordonet 
ska undvika kollision med djur eller andra hinder på vägbanan. Motor-
fordonen har börjat sladda av oklara anledningar samt skett på grund av 
dålig, sikt, vattenplaning, halt väglag, vägarbete som inte varit avspärrat 
från båda riktningar. 

Mopedist singelolyckor beror främst på att mopedist kört ut i vägrenen 
och sladdar eller tappat balansen i cirkulationsplatser, väja för fordon el-
ler halt på grund av lerfläck/isfläck. 

Motorfordon upphinnande olyckor kan oftast relateras till korta avstånd till 
framförvarande fordon, distraktionsmoment, dålig uppmärksamhet el-
ler kraftig inbromsning. 

5.6 Hälsa 
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer. Ett na-
tionellt transportpolitiskt mål är att transportsystemet ska bidra till ökad 
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hälsa. Detta kan ske genom ökad andel resor som bidrar med fysisk akti-
vitet, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik. Ibland även kallat ak-
tiv mobilitet eller aktiva transporter. Fysisk aktivitet minskar risken att 
insjukna i bland annat diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, depression och 
vissa typer av cancer. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört mätningar av Tjörnbornas hälsa 
vid tre tillfällen, 2007, 2011 och 2015 inom olika hälsofaktorer. Resultaten 
visar på relativt stabila värden där andelen som anser sig ha god hälsa 
ligger mellan 70 och 75 procent. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet säger att vuxna rekommenderas 
att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensi-
teten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 
minuter per vecka8.  Genom resan till och från skola, arbete eller andra 
ärenden kan hela eller delar av den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet uppnås om resan görs med aktiv mobilitet. Även resor med 
kollektivtrafik bidrar i viss mån till fysisk aktivitet då de oftast startar 
och/eller slutar med gång eller med cykel. 

SKL undersökte folkhälsan år 20149 i sin öppna jämförelse mellan kom-
muner. Resultatet av undersökningen tabell nedan visar på att Tjörn har 
bättre hälsoindex än nationellt. 

 
Jämförelser avseende folkhälsa mellan Tjörn och grannkommuner, SKL 2014 

 
8 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 
9  SKL 2014. Öppna jämförelser – folkhälsa 
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5.7 Miljöpåverkan 
Miljöförvaltningen Göteborg har gjort mätningar gällande luftkvalitén 
för Tjörns kommun. Mätningar genomfördes för kväveoxid i Skärhamns 
tätortsområde under år 201210. Värdena som uppmättes låg under mil-
jömålen på 20 µg/m3 för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde medan för 
timmesmedelvärde uppsteg halten till den nedre utvärderingströskeln 
av fyra utvärderingströsklar. Den högre halten visades kring Hamnga-
tan i Skärhamn samt väg 723. Kväveoxidhalterna uppkommer i allmän-
het från vägtrafik från fordons avgasrör, i vissa miljöer kan även andra 
källor ha betydande påverkan så som industriutsläpp och arbetsmaski-
ner. 

Transportsektorn står för knappt en fjärdedel av den totala energiför-
brukningen i Sverige11. Det har minskat under åren 2007–2015 med an-
ledningen att fordon byggs mer bränsleeffektivare, men 2015 skedde en 
ökning igen på grund av antalet nyproducerade fordon. En förändring 
är att andel nyregistrerade fordon som är miljöbilar ökar, 2015 stod 17 
procent av alla nyregistrerade bilar för miljöbilar. Trenden är att biodriv-
medel fortsätter att öka medan det sker en minskning av etanoldrivme-
del. Tjörns kommunala fordonsflotta domineras av fossilberoendefor-
don medan 34 procent är fossiloberoendefordon som är hybridbilar 
el/bensin12. 

5.8 Ekonomiska och juridiska förutsättningar 
Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region genom 
regional infrastrukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kommunens 
investeringsbudget är oftast inte tillräckligt omfattande för att rymma 
självständig finansiering av större infrastrukturåtgärder, exempelvis nya 
vägar. 

I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap där vägföreningar 
är huvudmän för allmänna platser, förutom de statliga vägarna där Tra-
fikverket är huvudman. Kommunen har därmed ingen självständig juri-
disk rådighet över gator och vägar efter planläggningen. Kommunens 
inflytande över gator och vägar baseras på samverkan med vägförening-
arna och Trafikverket. 

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet, vilket innebär att 
de genom Västtrafik förser regionen med kollektivtrafik. Kommunen rå-
der därmed inte själva över basutbudet i kollektivtrafiken på Tjörn. 

 
10 Miljöförvaltningen Göteborg, 2013. Ren regionluft – Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 
2012.  
11 Statens energimyndighet 2017. Energiläget 2017 ISSN 1404-3343 
12 Mail fordonsavdelning på Tjörns kommun 2018-02-21 
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Kommunens inflytande över kollektivtrafikutbudet baseras på samver-
kan med Västtrafik. 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsy-
stemet för alla trafikslag och för byggande, drift och underhåll av stat-
liga vägar.13 

Västra Götalandsregionen (VGR) är kollektivtrafikmyndighet och an-
svarar för kollektivtrafiken i regionen. VGR tar varje mandatperiod fram 
ett trafikförsörjningsprogram som beskriver hur kollektivtrafiken ska ut-
vecklas och vilket fokus satsningar på kollektivtrafiken ska ha. Arbetet 
med trafikförsörjningsprogrammet sker i samråd med berörda intres-
senter, däribland kommunerna inom regionen. 

VGR har även ansvar för att ta fram länsplanen för den regionala trans-
portinfrastrukturen i regionen. Länsplanen innefattar de investeringar 
som planeras för statliga vägar och kollektivtrafikanläggningar inom re-
gionen. 

Västtrafik AB planerar och upphandlar kollektivtrafiken inom regionen 
på uppdrag av VGR. 

Tjörns kommun ansvarar för planläggning av användning för mark och 
vatten inom kommunen. Detta görs genom framtagande av detaljplaner. 
Kommunen ansvar därmed för planeringen av den fysiska utform-
ningen inom planområdet där vägar, gator och övriga anläggningar 
inom allmän plats innefattas. 

Samfällighetsföreningar ansvarar inom Tjörns kommun för drift och 
underhåll av vägar, gator och övriga anläggningar inom allmän plats då 
kommunen tillämpar enskilt huvudmannaskap. 

 
13 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se. 
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6 Framtid, trender och omvärld 

Dagens samhälle är uppbyggt så att det skapar ett behov av en stor 
mängd transporter. För att kunna ta sig till arbetet, till sina fritidssyssel-
sättningar och för att kunna delta i samhällets olika aktiviteter är för-
flyttning nästan alltid nödvändig. Samtidigt har vi transportpolitiska 
mål som gör att transportsystemet måste effektiviseras t.ex. avseende 
tillgänglighet, miljö och ytanvändning. Därutöver finns det en rad om-
världsfaktorer som är viktiga att beakta i planeringen av transportsyste-
met. Nedanstående stycken är baserade på en trendspaning framtagen 
för Boverket.14 

6.1 Urbaniseringen fortsätter länge 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i västsverige. Urbanisering 
innebär en förflyttning av människor från landsbygden in till tätortsom-
råden. På Tjörn tar det sig uttryck att många arbetspendlar till större or-
ter som till exempel Stenungsund och Göteborg. Det leder till regionför-
storing och glesare landsbygd vilket ställer högre tryck på infrastruktu-
ren både på Tjörn och fastlandsförbindelserna. 

6.2 Befolkningen fortsätter att öka och planar ut 
Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år 
2050. Även i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal 
samt immigration. Befolkningen blir också äldre, i Sverige så även på 
Tjörn vilket delvis förklaras av utflyttning. Detta kommer att ställa stora 
krav på samhället. Den största befolkningsökningen sker i städer, så 
denna trend samvarierar med urbaniseringen, och spär på befolknings-
trycket ytterligare. 

6.3 Naturresurser och miljö blir bristvaror 
Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resur-
ser som har stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande 
brist på naturresurser leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och 
dels till ökad återvinning och resurseffektivitet. Mineralutvinning blir 
mer betydelsefull. När prylar blir dyrare kan detta leda till ett ökat tjäns-
tesamhälle. Det är rimligt att anta att vi i minskande grad tillämpar pri-
vat ägande till förmån för delägande och samnyttjande. I dagsläget finns 
begränsade möjligheter till samnyttjande inom trafikområdet på Tjörn 

 
14 Trivector 2012. Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på 
transport, infrastruktur och bebyggelse. Rapport 2012:69. 
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eftersom bilpool inte finns. Det kan bli en verklighet som även mindre 
kommuner behöver beakta i fortsättningen. 

6.4 Klimatförändringarna kan inte ignoreras 
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan 
idag en realitet. Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer 
att ge konsekvenser för det klimat som vi känner idag. Klimatföränd-
ringarna ställer krav på både kraftiga utsläppsminskningar och anpass-
ning till det förändrade klimatet. Tuffare styrmedel är att vänta och dri-
ver på ökad användning av bioenergi, ny teknik och förändrade beteen-
den. Anpassningsbehovet kan innebära att transportsektorn ska kunna 
tanka med andra drivmedel än fossila bränslen även på Tjörn samt att 
samhället behöver planeras och byggas tätare och mer transportsnålt. 

6.5 Ny teknik förändrar världen igen 
Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar stän-
digt världen och sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla sam-
hällsområden påverkar tekniken ständigt utvecklingen. Det finns stora 
förhoppningar om att ny teknik ska lösa stora samhällsproblem som 
ökande koldioxidutsläpp, energibrist och så vidare. Dock pekar forsk-
ningen på att med ökande välstånd hos allt fler av jordens befolkning 
kommer inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och energipro-
blem. Det kommer också att krävas förändringar i beteende och livsstil. 
Trots att Tjörn är en liten del i det stora pusslet är det avgörande att alla 
bidrar till förändringsarbetet, stora som små. 

6.6 Mer globala, regionala och lokala – allt på 
samma gång 

I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av 
effekter från klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upp-
hov till förflyttning av människor mellan kontinenter, länder och regio-
ner och bidrar till ökad urbanisering. Klyftorna mellan länder och soci-
ala grupper ökar, men å andra sidan leder den ökade migrationen till ett 
allt mer mångkulturellt samhälle. 

Den ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder 
också till att vårt jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt 
mer världsomfattande handeln med råvaror och förfinade produkter le-
der detta till en fortsatt ökad globalisering. I Göteborgsområdet med 
flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt sätt att se på regionen. Vi bor 
i en region lika mycket som på Tjörn. Snabba kollektiva förbindelser gör 
detta möjligt men allt högra krav ställs även på kollektivtrafiken utanför 
de starka pendlingsstråken. 
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Begreppsförklaringar 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsyste-
met. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restids-
variationen begränsad.  

Grundläggande hållbar tillgänglighet – Föreligger när det är möjligt att 
på ett trafiksäkert sätt nå målpunkter med hållbara färdmedel som kol-
lektivtrafik och/eller gång- och cykeltrafik.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera 
på en specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden 
mellan de fordon som kör snabbast är stor jämfört med de som kör lång-
sammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är 
ansvarig för att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och 
torg. I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser vilket innebär att vägföreningar är huvudmän för allmänna plat-
ser, förutom de allmänna vägarna som är statliga där Trafikverket är hu-
vudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med håll-
barhet menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, 
ekologiskt och social hållbarhet. När begreppet hållbarhet används ihop 
med resande och färdmedel så syftar det till sådana transporter som är 
oberoende av fossila bränslen, som är yt- och resurseffektiva och som är 
tillgängliga för många olika målgrupper i befolkningen. Idag är kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik ur dessa synpunkter mer hållbara än 
biltrafik. 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera ge-
nom ett system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid kö-
bildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för att på-
verka beteenden inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder 
för att påverka resan innan den har börjat. 

Närhet – Med närhet till god kollektivtrafik och goda gång- och cykel-
förbindelser avses ett avstånd på 500 meter. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det kla-
rar av störningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i 
större omfattning. 
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Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden li-
ten mellan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också 
om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalise-
ring av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge till-
gång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon 
och infrastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de 
om samma infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 

Verka för – I flera avsnitt anges att kommunen ska ”verka för” något. 
Med detta uttryck menas att i frågor där andra parter har beslutsrätt 
men där kommunen har möjlighet att i samråd och dialoger påverka be-
slutet, ska kommunen göra det enligt den viljeriktning som beskrivs i 
trafikstrategin.
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PÅ VÄG! 
Trafikstrategi för Tjörns kommun, remissversion december 2019 

REMISSREDOGÖRELSE  
Tjörns kommuns förslag till trafikstrategi har varit på regional remiss under perioden 
2019-12-03 till och med 2020-03-03. Remissinstanserna ombads formulera sina re-
missvar utifrån reflektioner kring följande frågor: 

• Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumen-
tets innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet? 

• Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse uti-
från strategidokumentets innehåll? 

Remissvar har inkommit från instanserna i listan nedan. 
Statliga instanser 

1.  Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

2.  Trafikverket 

Regionala instanser 

3.  Västra Götalandsregionen 

4.  Göteborgsregionen 

5.  Stenungsunds kommun 

6.  Orust kommun 

7.  Kungälvs kommun 

Kommunala instanser 

8.  Kommunkansliet 

9.  Kultur- och fritidsnämnden 

10.  Socialnämnden 

11.  Barn- och utbildningsnämnden 

12.  Samhällsbyggnadsnämnden 

13.  Miljöavdelningen 

14.  Tjörns Måltids AB 

15.  Tjörns Bostads AB 

Föreningar 

16.  Tjörns naturskyddsförening 

17.  Myggenäs väg- och samfällighetsförening 

18.  Skärhamns vägförening 

19.  Kållekärrs vägförening 
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SAMMANFATTNING INKOMNA SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden är huvudsakligen positiva till strategiförslaget och till det faktum att 
kommunen tar fram en trafikstrategi. Flera synpunkter rör önskemål om förtydliganden 
av begrepp och målsättningar, samt kompletteringar av referenser och faktauppgifter. 
Överensstämmelse mellan strategin och kommunens pågående översiktsplanering samt 
tydlig organisation och prioritering av åtgärder lyfts fram som viktiga framgångsfak-
torer för genomförandet av strategin. Ytterligare belysning av sakfrågor efterfrågas gäl-
lande barnperspektiv, hälsoaspekter, buller, skyfall, grön infrastruktur och turistiskt per-
spektiv. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR FORTSATT ARBETE 

Bearbetning strategihandling 
Följande bearbetas i strategihandlingen inför antagande: 

• Förtydligande av kommunens rådighet över den fysiska planeringen genom detalj-
planering enligt plan- och bygglagen samt hur ansvar, mandat och roller är fördelade 
mellan olika parter. 

• Komplettering med referenser till regionalt mål Klimat 2030, reviderade regionala 
tilläggsmål till nationella miljökvalitetsmål, nationell klimatpolitisk handlingsplan, 
GR’s Strategisk inriktning 2020-2023 och regional cykelplan samt kommunens na-
turvårdsprogram. 

• Förtydligande avseende hur barnperspektivet belystes under dialogarbetet. 
• Förtydligande att skolvägar kommer att beaktas i samverkan med barn- och utbild-

ningsförvaltningen i det fortsatta arbetet. 
• Förtydliga mål: ” Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god 

kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen.”  
• Målet att öka antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ändras till att andelen 

ska öka. 
• Förtydliga att ”Beteendepåverkan” ingår i steg 1 i fyrstegsprincipen. 
• Förtydliga vad ”verka för” innebär. 
• Komplettering med aktiviteter för genomförande av arbetet med översiktsplan. 
• Förtydliga att punktligheten har ökat de senaste åren för tågtrafiken på Bohusbanan. 
• Förtydliga att beteendepåverkan kan ske i samverkan med grannkommuner och 

större arbetsgivare. 
• Förtydliga vikten av det mellankommunala perspektivet med avseende på målpunk-

ter och samverkan kring kollektivtrafik och gc-vägnät. 
• Komplettering med kultur- och fritidsnämnden som samverkanspart. 
• Förtydliga i appendix att det inte längre finns en utpekad pendelparkering i Mygge-

näs centrum. 
• Komplettering med källhänvisning gällande andelen utsläpp från transporter av Sve-

riges totala utsläpp. 
• Bearbetningar för att ansluta till kommunens formella riktlinjer och mall för styrdo-

kument. 
• Förtydliga hur uppföljningen av strategihandlingen ska utföras. 
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Arbete med handlingsplaner för genomförande av trafikstrategin 
Följande avses bearbetas i fortsatt arbete med handlingsplaner: 

• Förtydligande av organisation för strategins genomförande och prioritetsordning för 
åtgärder under fortsatt arbete.  

• Skolvägar kommer att beaktas i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen i 
det fortsatta arbetet. 

• Komplettering med mätbara mål att knyta upp kommande handlingsplaner till. 
• Identifiera behov av fler och större pendelparkeringar inom kommunen. 
• Identifiera framtida behov av särskilda parkeringar för elcyklar och lastcyklar, och 

hur kommunen ska arbeta med denna fråga. 
• Komplettering med åtgärder som exempelvis alternativa kollektivtrafiksträckningar 

inom kommunen, kollektivtrafikkörfält och effektivare bytestider. 
• Definition av vad som menas med ”grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”. 
• Se på möjlighet att kommunens fordonsflotta istället för hybridbilar fasas ut till 

ladd-hybridbilar. 
• Komplettering med perspektiv på hur vi kör bil, t.ex. Eco-drivning. 
• Komplettering med resonemang om alternativa drivmedel i kommunen, utöver el. 
• Komplettering avseende att se på vilka möjligheter till styrning av trafikmängder ge-

nom offentlig upphandling respektive kommun-interna rutiner som finns. 

Arbete med ny översiktsplan 
Följande avses bearbetas inom arbetet med ny översiktsplan: 

• Resonemang kring näringsrelaterade konsekvenser av samhällsplanering, t.ex. till-
gänglighet med avseende på hållbara inköpsresor. 

• Komplettering med turistiskt perspektiv. 
• Komplettering gällande grön infrastruktur, barriäreffekter, risker vid skyfall, buller-

störda miljöer, påverkan på naturmiljöer och tysta områden på land och i hav. 
• Komplettering med hälsoaspekter. 
• Komplettering med vilka särskilda behov som barn har generellt, och se på vilka 

brister som finns i kommunen utifrån det?  
• Förtydliga vad som avses med ”närhet” vid nyexploatering i närheten av kollektiv-

trafikstråk. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
Nedan förtecknas inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
redovisas i kursiv stil. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 

 

1. LÄNSSTYRELSEN 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på Tjörn kommuns strategiska arbete med en långsik-
tigt hållbar trafikstrategi. Det breda arbetssättet med dialog ger ett värdefullt underlag 
utifrån de flesta aspekter, vilket är viktigt eftersom trafikstrukturen berör alla i sam-
hället. 
Strategin listar flera insatsområden som det är aktuellt att skapa utvecklingsstrategier 
inom. Länsstyrelsen tror att det är framgångsrikt att arbeta på detta sätt med flera per-
spektiv, så att kunskap och verktyg från flera olika kunskapsfält kan användas. 
Kommunen anger att konkreta åtgärder och lösningar, för att möta de utmaningar och 
uppnå de mål som pekas ut i trafikstrategin, återstår att utarbeta i efterföljande hand-
lingsplaner. Länsstyrelsen vill framhålla att det är viktigt att det som ska vägleda den fy-
siska planeringen arbetas in i översiktsplanen. 

Kopplingar till samhällsplanering 
I inledningen beskrivs att uppdraget att ta fram trafikstrategin har sin upprinnelse i över-
siktsplaneringen. Trafikstrategin avses vara vägledande i alla kommunens planer och 
program där trafikfrågor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt 
visa hur transportsystemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig 
fysisk planering i kommunen. Länsstyrelsen vill framhålla att det därför är viktigt att det 
som ska vägleda i fysisk planering från trafikstrategin arbetas in i översiktsplanen. På så 
sätt kan kommunen få statens synpunkter enligt plan- och bygglagen och en överens-
kommelse ske mellan stat och kommun. 

Kommentar: Arbete med ny översiktsplan för Tjörns kommun pågår. Trafikstrate-
gin beräknas bli antagen före den nya översiktsplanen. Kommunen avser att utar-
beta översiktsplanen i linje med trafikstrategins inriktningar. 

I strategin konstateras den juridiska förutsättningen kring enskilt huvudmannaskap och 
att kommunen inte har självständig juridisk rådighet över gator och vägar. Det kan i 
sammanhanget vara bra att klargöra vilken rådighet kommunen har över den fysiska 
planeringen enligt plan- och bygglagen, då detta kan ha stor påverkan på just tillgänglig-
het, resor och transporter. Planeringen av bebyggelse kan ingå i steg 1 och 2 i fyrstegs-
principen, som lyfts fram i strategin. 

Kommentar: Kommunens rådighet över den fysiska planeringen enligt plan- och 
bygglagen förtydligas i strategihandlingen. 

Kommunen uttrycker under kapitlet Samhällsplanering tre utvecklingsstrategier: 
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• Kommunens nyexploatering och utveckling ska ske i närheten av kollektivtrafik-
stråk och goda gång- och cykelförbindelser.  

• Trafikmiljöer och allmänna platser ska göras trygga och tillgängliga för alla.  
• De lokala och regionala resmöjligheterna ska utvecklas och stärkas, bland annat 

kombinationsresor med kollektivtrafik. 
Länsstyrelsen välkomnar dessa utvecklingsstrategier och ser fram emot att de appliceras 
i kommunens fysiska planering.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Styrdokument 
Strategin räknar upp några regionala mål och strategier. Länsstyrelsen föreslår att man 
här lägger till Klimat 2030 (länk). Strategin nämner också de miljöpolitiska målen, här 
avses kanske de nationella miljökvalitetsmålen, vilka är de samma på regional nivå i 
Västra Götalands län. Vidare finns i Västra Götaland regionala tilläggsmål som ska visa 
på länets särart och vara mer konkreta. De finns här (länk). Under 2020 påbörjar Läns-
styrelsen en process för att följa upp, utvärdera och eventuellt revidera de regionala till-
äggsmålen. De följdes senast upp 2016. 

Kommentar: Strategihandlingen kompletteras. 

Länsstyrelsen vill påminna om att Sverige sedan 2018-01-01 har en lag som innebär att 
varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål 
som riksdagen har antagit. Målet är nollutsläpp till 2045 för utsläppen från Sverige. Vi-
dare finns ett mål om 70 procent minskade utsläpp till 2030 för inrikes transporter jäm-
fört med 2010. Klimatpolitiska rådet skriver i sin årsrapport för 2019 att det är tveksamt 
om nuvarande transportpolitiska mål och regeringens processer för trafikplanering fullt 
ut lever upp till kraven i den klimatlag som riksdagen antagit. Samtidigt konstateras att 
omställningen av transportsektorn behöver stå på tre ben för att Sveriges transporter ska 
klara klimatmålen 2030 och 2045: 
1. Ett mer transporteffektivt samhälle 
2. Mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster 
3. Förnybara drivmedel 
För alla tre områden krävs stora insatser för att tillsammans växeldra mot en hållbar ut-
veckling. Förnybara drivmedel och energieffektiva fordon räcker inte för att vi ska nå 
klimatmålen, vi måste också skapa ett mer transporteffektivt samhälle. Kommunala tra-
fikstrategier tillsammans med översiktsplaneringen är bra instrument för kommunen att 
bidra till ”ett mer transporteffektivt samhälle”. 
En av utmaningarna som listas är ” Avsaknad av tillgänglig ladd-infrastruktur och möj-
lighet till tankning av alternativa drivmedel för allmänheten.” Ta gärna del av de råd 
och erfarenheter som finns på detta tema i Länsstyrelsens Rapport 2020:03 (Laddinfra-
struktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland). 

Kommentar: Informationen noteras. 

  

247



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

6(46) 

Barnperspektivet 
I arbetet med strategin har kommunen genomfört dialog med fokusgrupper. Länsstyrel-
sen ser det som ett bra arbetssätt och instämmer i, som det står i strategin, att kommunen 
kan behöva belysa ytterligare användarperspektiv i framtida arbete då man kanske inte 
nått alla berörda målgrupper. Komplettera gärna texten med vilka målgrupper detta 
skulle kunna vara. Det framgår till exempel inte hur man belyst barnperspektivet eller 
barnens perspektiv i dialogarbetet1.  
Detta vore särskilt relevant då Beslut KSAU 2019-11-14 lyfter fram Barnkonventionen 
och att barn- och ungas förutsättningar som trafikanter har varit en central fråga i strate-
giarbetet. 
På några ställen i strategin nämns att barns behov bör prioriteras, vilket är bra. Strategin 
skulle bli ett än bättre stöd i kommunens fortsatta arbete, om det kan kompletteras vad 
som är barns särskilda behov. Detta skulle kunna beskrivas i exempelvis Appendix. 
Vilka är barns behov generellt, och vad är bristerna utifrån det i just Tjörns kommun? 
Till exempel är barn mer känsliga än vuxna för luftföroreningar, på vilka platser i kom-
munen finns risker för barns hälsa? 
1 Med barnperspektiv menas att vuxna bedömer vad som är barns bästa, medan barnens perspektiv inne-
bär att man pratar med barn och att det är deras egna röster som får höras. 

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas avseende barnperspektivet. 

Miljöpåverkan 
Det framgår inte varken i kapitlet om utmaningar eller i Appendix om miljöpåverkan, 
om det finns problem med miljöpåverkan i form av intrång eller barriäreffekter i natur-
miljöer och grön infrastruktur. Även här finns argument för att främja fyrstegsprinci-
pens steg 1- och 2-åtgärder som inte innebär utbyggd eller ny infrastruktur. 
En annan miljöfråga som skulle kunna beskrivas i Appendix för att göra strategin till ett 
än bättre underlag är buller och skyfall.  

Kommentar: Komplettering av strategidokumentet övervägs i fortsatt arbete. 
Grön infrastruktur, buller och skyfall är frågor som avses utredas i arbetet med 
kommunens nya översiktsplan. I strategisk miljöbedömning till översiktsplanen 
avhandlas frågor om miljöpåverkan även avseende trafik och infrastruktur.  

Målsättningar 
Ett av målen i strategin lyder ” Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen.”. Detta skulle 
kunna tolkas som en motsägelse av andra mål som anger att biltrafiken behöver minska 
till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Ett sätt att förtydliga målet kan vara: ” Det 
ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga 
målpunkter samt stora turistmål i kommunen.”. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Utvecklingsstrategier 
Det kan gärna förtydligas under ”Beteendepåverkan” att man här arbetar med steg 1 i 
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fyrstegsprincipen. 
Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Avsnittet om Samhällsplanering är välformulerat och Länsstyrelsen delar kommunens 
bild. För att göra strategins slutsatser och exempel på åtgärder inom detta område verk-
ligt vägledande bör dessa inarbetas i kommande översiktsplan. Flera av de mål som 
listas i strategin kan också återkomma i översiktsplanen, liksom användas i miljöbedöm-
ningen till översiktsplanen för att jämföra olika alternativ. 

Kommentar: Arbete med ny översiktsplan för Tjörns kommun pågår. Trafikstrate-
gin beräknas bli antagen före den nya översiktsplanen. Kommunen avser att utar-
beta översiktsplanen i linje med trafikstrategins inriktningar. 

På flera ställen i strategin, främst kopplat till kollektivtrafik, står att kommunen ska 
”verka för”. Det vore bra att skriva något mer konkret om vad ”verka för” innebär. 

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Till avsnittet om ”Infrastruktur och trafikering” hör ganska få exempel på åtgärder, jäm-
fört med frågor som tas upp i texten ovanför. Det vore till exempel intressant att läsa om 
ifall kommunen diskuterat någon åtgärd för att minska antalet bullerstörda miljöer. Det 
vore också bra om en åtgärd kan läggas till, om hur behov av fler och större pendelpar-
keringar kan hanteras i kommande översiktsplan. 
I avsnittet ”Parkering” skulle kommunen gärna få komplettera något om framtida behov 
av parkering för de lite större elcyklarna och lastcyklarna, som man konstaterat är på 
frammarsch. Hur kan detta tas om hand i fysisk planering, och exempelvis lämpliga 
platser identifieras för detta? En uppgift för kommande översiktsplan kan också vara att 
identifiera lämpliga platser för pendelparkeringar. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Genomförande och uppföljning 
I listan över förslag på aktiviteter för genomförande av trafikstrategin ser Länsstyrelsen 
att kommunen gärna kan lägga till arbetet med översiktsplan. På så sätt signalerar kom-
munen än tydligare att fysisk planering är ett viktigt verktyg för att nå målen i strategin. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Kommunen föreslår att strategin aktualitetsprövas i samband med aktualitetsprövning 
av översiktsplanen. Länsstyrelsen önskar här endast upplysa kommunen om att begrepp 
kan komma att ändras. I och med Översiktsplaneutredningens lagrådsremiss är förslaget 
att plan- och bygglagen ska ändras från 1 april 2020, så att bestämmelserna om aktuali-
tetsprövning ersätts med krav på så kallad planeringsstrategi. Läs mer här: (länk). 

Kommentar: Information noteras. 
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2. TRAFIKVERKET 

Ärendet  
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. Tjörns kommun har tagit 
fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för nödvändigt utvecklingsarbete 
gällande trafik och infrastruktur. Trafikstrategin ska vara vägledande i kommunens pla-
ner och program som inkluderar trafikfrågor, samt visa hur transportsystemet ska ut-
vecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering i kommunen.  

Infrastruktur  
Tjörns kommun är inte egna väghållare utan vägnätet utgörs av enskilda och statliga 
vägar. De största vägarna med statligt väghållarskap är väg 160 och 169. De ingår i 
funktionellt prioriterat vägnät samt är utpekade som rekommenderad transportled för 
farligt gods. Väg 160 utgör den fasta förbindelsen till Tjörn.  

Synpunkter och upplysningar  
Trafikverket ser positivt på att Tjörns kommun tagit fram en trafikstrategi. Trafikverket 
instämmer i Trafikstrategins mål att minska bilberoendet och fokusera på hållbara färd-
medel, men är medveten om de utmaningar som finns på grund av Tjörns geografiska 
och demografiska förutsättningar.  
Trafikverket anser att det är positivt att strategin innehåller förslag på handlingsplaner 
och utredningar. Det kan konkretisera arbetet med att nå visioner och mål.  
Trafikstrategin nämner att det finns ett stort behov av samverkan med lokala och region-
ala trafikaktörer. Trafikverket instämmer i detta, inte minst gällande kollektivtrafiken 
där det är viktigt att alla aktörer har en gemensam dialog om kollektivtrafik, pendelpar-
keringar etc.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Trafikverket noterar att kommunen saknar omledningsvägar för utryckningsfordon på 
vägnätets huvudstråk. Kommunen behöver föra dialog med Trafikverket för att identifi-
era vilka vägar som är viktiga i utpekande av omledningsväg.  

Kommentar: Kommunen välkomnar fortsatt dialog med Trafikverket i fråga om 
omledningsvägar för utryckningsfordon. 

Resonemanget kring näringsrelaterade konsekvenser av trafikplaneringen kan utvecklas 
något. Det saknas t.ex. en analys om delen av tillgängligheten som har med hållbara in-
köpsresor att göra. Det finns underlag i TRAST-handboken och fördjupningen ”En håll-
bar handelspolicy” (Trafikverket, SKL). Ett kortare resonemang gällande detta hade va-
rit bra att ha med i strategin. Trafikverket noterar dock att en näringslivsstrategi är under 
framtagande och förutsätter trafikstrategin och näringslivsstrategin samverkar.  

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande. 
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3. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Västra Götalandsregionen lämnar i sin roll som kollektivtrafikmyndighet här sitt svar på 
Trafikstrategi för Tjörns kommun. Svaret är ett tjänstepersonsvar och avstämt med 
Västtrafik.  
Det är positivt att Tjörns kommun har tagit fram en trafikstrategi som samlar förutsätt-
ningar, utmaningar och sätter upp mål och ambitioner för transportsystemet.  
I remissbrevet finns det både allmänna och specifika frågor kopplade till Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen som organisationer. Västtrafik och Västra Götalandsregionen 
ombeds svara särskilt kring följande nyckelord; kollektivtrafik, hållplatser, pendelparke-
ringar, hållbart resande, regional plan och investeringar. Frågorna behandlas samlat i 
samband med allmänna frågorna.  

Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategido-
kumentets innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet?  
Västra Götalandsregionen arbetar långsiktigt för ökad tillgänglighet i Västra Götaland 
med ambitionen att öka andelen hållbara resor i hela länet. Tjörns förslag till trafikstra-
tegi överensstämmer väl med de här prioriteringarna.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Det är positivt att trafikstrategin förespråkar att nyexploatering ska ske i närheten av 
kollektivtrafikstråk. Här är det viktigt att definiera vad som avses med närhet. Forskning 
och praktik visar på att attraktiviteten för att välja kollektivtrafik är störst upp till cirka 1 
kilometer från hållplatser med väl utbyggd kollektivtrafik.  

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Med tanke på Tjörns kommuns ambition att öka befolkningen skulle målsättningen om 
att öka antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik istället kunna uttryckas som att 
andelen ska öka.  

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Västra Götalandsregionen ser positivt på Tjörns ambitioner om att utveckla kollektivtra-
fiken. En bärande tanke för kollektivtrafikens utveckling är att kraftsamla i ett fåtal 
stråk, i vilka trafikutbudet kan vara ett förstahandsval för främst arbets- och studieresor. 
För Tjörns kommun är det främst Tjörn Express med anslutning till Bohuståget som tra-
fikerar i det utpekade stråket Rönnäng-Skärhamn-Stenungssund-Göteborg. På längre 
sikt, i takt med en utbyggd tågtrafik, planeras Tjörn Express tydligare mata till tåget i 
Stenungssund. I nuläget bedöms inte resurserna och resandeunderlaget motivera en ut-
vecklad färjetrafik mellan Tjörn och Marstrands kommuner.  

Kommentar: Ställningstaganden från VGR noteras. Kommunen värnar dagens di-
rektbusstrafik till och från Göteborg med Tjörn express och ser att en ökad kapa-
citet för tågtrafiken längs med Södra Bohusbanan är en förutsättning för att buss-
trafiken istället primärt ska matas till tågtrafiken via Stenungsund. Kommunen ser 
även att det på längre sikt är viktigt att se på möjligheter för kollektivtrafik i det 
”blå stråket”. Enligt inom Göteborgsregionen GR nyligen antagen fördjupad 
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strukturbild för kustzonen är utveckling av hållbara resmöjligheter längs kusten 
en viktig faktor för såväl levande kustsamhällen året om, som för en hållbar be-
söksnäring. Redan idag finns sommartid möjlighet att via Dyrön resa kollektivt 
mellan Rönnäng på Tjörn och Rökan i Kungälvs kommun. Kommunens avsikt är 
att långsiktigt verka för att denna förbindelse utvecklas. I kommunens pågående 
arbete med fördjupad översiktsplan för havet, FÖP Hav Tjörn Orust, lyfts denna 
möjlighet genom markering av ett reservat för färjeförbindelse mot Kungälv. 
Kungälvs kommun har i FÖP-samrådet gett positiv respons på detta förslag. 

Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyl-
lelse utifrån strategidokumentets innehåll?  
I trafikstrategin uppmärksammas att rådighet och mandat i transport- och trafikfrågor är 
utspridda över flera olika parter. För att åstadkomma en förändring av transportsystemet 
och styra det i en mer hållbar riktning krävs samverkan och samarbete mellan olika ak-
törer. Med en gemensam målbild och genom att samarbeta och finna gränssnitten i rol-
ler och ansvar kan vi tillsammans nå längre än varje part enskilt.  
Västra Götalandsregionen är planupprättare av den regionala planen för transportinfra-
struktur och har ansvaret för utvecklingen av kollektivtrafiken. För att öka andelen håll-
bara resor i en vidare bemärkelse driver också Västra Götalandsregionen Hållbart re-
sande väst tillsammans med flera olika aktörer.  
I regionalt trafikförsörjningsprogram beskrivs den långsiktiga utvecklingen av kollektiv-
trafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafiken utvecklas främst i de utpekade stråken. 
Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen förespråkar en satsning på Bohusbanan 
med ett utökat trafikutbud och en ambition om flera bytesmöjligheter i och med en ny 
station i Brunnsbo i Göteborgs kommun. För närvarande pågår en revidering av trafik-
försörjningsprogram och en konkretisering av Målbild tåg-delmål år 2028.  
Västtrafik har påbörjat ett strategiskt arbete för att se på pendelparkeringar i Västra Göt-
aland. Pendelparkeringar för bil och cykel bedöms öka i betydelse för att underlätta 
kombinationsresor med kollektivtrafik. Det är också en förutsättning när koncentration 
av kollektivtrafiken innebär ett behov för de som inte bor i de utpekade stråken att an-
sluta till kollektivtrafiken.  
Hållbart resande väst arbetar aktivt med olika projekt och kunskapshöjande insatser för 
att öka de hållbara resvalen. Exempel på satsningar som bidrar till ett hållbart resande är 
exempelvis projekten ”På egna ben”, ”Vintercyklist” och ”Cykelvänlig arbetsplats”. Be-
teendeförändringar är en viktig pusselbit i att bidra till ett hållbart transportsystem. 
Behoven av att investera i transportinfrastruktur överstiger med råge tillgängliga medel 
och resurser. I aktuell regional för transportinfrastruktur sker satsningar främst inom 
regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. En mindre 
komplettering av den regionala planen pågår för närvarande. Denna sker inom befintliga 
kostnadsramar.  

Kommentar: Information noteras. 

Övriga synpunkter  
Dokumentet skulle kunna bli tydligare i att redovisa hur ansvar, mandat och roller är 
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fördelat mellan olika parter. Framför allt i de frågor där kommunen har direkt eller indi-
rekt påverkan på frågorna.  

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

I appendix omnämns att tågtrafiken på Bohusbanan är störningskänslig och ofta drabbad 
av förseningar. 2019 års punktlighetssiffror för Bohusbanan visar på att tågen till 92 % 
är i tid. För en pendlare innebär detta att mindre än en avgång per arbetsvecka är förse-
nad.  

Kommentar: Information om punktlighetssiffror för år 2019 noteras, och kommu-
nen konstaterar att punktligheten har ökat under de senaste åren för tågen på Bo-
husbanan. Strategihandlingen förtydligas. 

Avslutning  
Västra Götalandsregionen ser med tillförsikt fram mot fortsatt samverkan för att tillsam-
mans utveckla ett hållbart transportsystem tillsammans med Tjörns kommun.  

 

4. GÖTEBORGSREGIONEN 

Beslut i förbundsstyrelsen 
Föreliggande förslag till remissvar godkänns. 

Sammanfattning av ärendet  
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns kommun date-
rad 2019-12-03 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.  
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina svar utifrån reflektioner 
kring gemensamma mål, målkonflikter samt hur vi ska arbeta för att uppfylla trafikstra-
tegins mål. Utöver de gemensamma frågorna ombeds GR att särskilt beakta följande 
nyckelbegrepp/beröringspunkter: hållbart resande, regional infrastrukturplan samt mel-
lankommunala frågor.  
En samlad bedömning är att förslaget till trafikstrategi för Tjörns kommun i allt väsent-
ligt stödjer intentionerna i GR:s mål- och strategidokument och kan utgöra ett verktyg 
som bidrar till att uppfylla regionala mål.  
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad hanterar ärendet vid sitt sammanträde den 
31 januari.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET (text från tjänsteskrivelse) 

Bakgrund och syfte  
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns kommun date-
rad 2019-12-03 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.  
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina svar utifrån reflektioner 
kring följande frågor:  
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1. Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumentets 
innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet?  
2. Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse utifrån 
strategidokumentets innehåll?  
Utöver dessa frågor är respektive remissinstans ombedd att särskilt beakta tre nyckelbe-
grepp/beröringspunkter i sina reflektioner. För GR:s del är dessa hållbart resande, reg-
ional infrastrukturplan samt mellankommunal samordning.  

Trafikstrategi  
En trafikstrategi är ett långsiktigt dokument som på en övergripande nivå beskriver pro-
blematik och tänkbara lösningar för infrastruktur och transportmedel. En trafikstrategi 
ska vara förankrad i översiktsplanen och får gärna tas fram parallellt. Tjörns kommun 
har en översiktsplan från 2013 som aktualitetsprövades 2016 och 2019. GR såg i sam-
band med aktualitetsprövningen 2019 positivt på framtagandet av en trafikstrategi.  

Bedömning  
GR:s remissvar utgår i huvudsak från de specifika frågor kommunen önskar svar på, se 
ovan. Nedan beskrivs hur trafikstrategin möter upp regionala mål och strategier i GR:s 
mål- och strategidokument Hållbar tillväxt, Strukturbild för Göteborgsregionen samt 
Strategisk inriktning 2020-2023.  

Gemensamma mål  
Tjörn har enligt trafikstrategin ett befolkningsmål om ca 25% ökning av den bofasta be-
folkningen 2020-2035. Det betyder ett invånarantal om 20 000 invånare 2035. Kommu-
nen har idag en positiv befolkningsutveckling på grund av inflyttning. En utvecklad in-
frastruktur i stråken kan bidra till attraktivare restider vilket underlättar pendling till ar-
bete och studier i regionen. En viktig aspekt för att attrahera fler att kunna bosätta sig 
permanent i kommunen och därmed bidra till befolkningsmålen. Trafikstrategin stödjer 
en bebyggelseutveckling i kommunens tätorter och stråk, vilket ligger i linje med GR:s 
mål att ”stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter 
en fortsatt regionförstoring ger”.  
Tjörn är en av många kommuner med säsongsbetonad besöksnäring. En säsongsvariat-
ion i belastningen av transportnätet gör att dessa frågor blir än mer besvärande under 
högsäsong. Förslag till åtgärder görs i strategin inom bland annat mobility management 
vilket kan leda till att kommunen på sikt kan profilera sig som en hållbar destination. 
Både för besöksnäring och rekreation ökar resandemöjligheterna till och från Tjörn med 
en utvecklad kollektivtrafik som anpassas till målgruppernas behov, året om. Detta stöd-
jer det regionala målet att ”stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt 
besöka Göteborgsregionen”. Under 2020 beräknas den regionala cykelplanen för Göte-
borgsregionen färdigställas. Den kan vara ytterligare ett stöd i arbetet för utvecklingen 
mot ett sammanlänkat cykelvägnät på Tjörn. GR bistår gärna om kommunen önskar 
samverka i frågan. 

Kommentar: Information noteras. Kommunen har medverkat i och tagit del av ar-
betet med den regionala cykelplanen. Kommunen ser gärna en samverkan med 
GR i frågan kring föreslagen handlingsplan till trafikstrategin med en gång- och 
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cykelplan för Tjörn. 

Trafikstrategin framhåller vikten av att utveckla infrastrukturen för samtliga trans-
portslag i stråken, vilket underlättar och stärker tillgången till kärnans utbud. GR:s mål 
är att ”skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstads-
områdets möjligheter”.  
Trafikstrategin är ett verktyg för att kunna arbeta långsiktigt mot ett hållbart resande och 
ta ett övergripande ansvar för den infrastrukturella utvecklingen i kommunen. Strategin 
strävar bland annat efter en effektivare kollektivtrafik på Tjörn och i regionen, vilket 
kan bidra till att nå målsättningen om ett 40% resande med kollektivtrafik i regionen 
2025, i linje med det regionala målet att ”utveckla ett långsiktigt hållbart transportsy-
stem med en attraktiv kollektivtrafik”.  
Trafikstrategin går även i samklang med de sex utmaningar som GR i Strategisk inrikt-
ning 2020-2023 pekar ut som viktiga att fokusera på för att möta under de kommande 
åren. En utmaning är att genom fysisk planering skapa förutsättningar för en sömlös rör-
lighet och närhet till kommunikationer. Kommunen beskriver i trafikstrategin vikten av 
förbindelser till övriga regionen vilket är en förutsättning för att få tillgång till en större 
arbetsmarknad och därmed ökad sysselsättningsgrad. En god fysisk planering handlar 
även om trafiksäkerhet. Ett sammanbyggt gång- och cykelvägnät, som dessutom kan 
fungera som anslutning till kollektivtrafiken, är ett sätt att minska olycksrisken för 
oskyddade trafikanter.  

Målkonflikter  
Den samlade bedömningen är att förslaget till trafikstrategi för Tjörns kommun i allt vä-
sentligt stödjer den regionala struktur som anges i GR:s mål- och strategidokument 
Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.  
GR ser utifrån de strategier som finns i Tjörns översiktsplan och som trafikstrategin 
kopplas samman inga väsentliga målkonflikter med de regionala strategidokumenten.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Hur avser GR använda trafikstrategin för gemensam måluppfyllelse?  
GR ser positivt på att kommunen nu tar fram en trafikstrategi som grund för sitt utveckl-
ingsarbete gällande trafik och infrastruktur. GR ser också att det är angeläget att trafik-
strategin kan bidra till att uppfylla gemensamma regionala mål.  

Nyckelbegrepp/Beröringspunkter  
De nyckelbegrepp/beröringspunkter Tjörn önskar att GR reflekterar över är hållbart re-
sande, regional infrastrukturplan samt mellankommunala frågor. 

Hållbart resande  
Strategin tar ett ambitiöst grepp om frågeställningar som kan leda till ett mer hållbart re-
sande. Tjörn har andra geografiska förutsättningar med en mer spridd befolkning jäm-
fört med mer urbana miljöer och det behöver hanteras på ett sätt som är rimligt utifrån 
premisserna. 
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Regional infrastrukturplan 
Det faktum att hela kommunen är en ö gör att resandemöjligheterna till och från kom-
munen begränsas till två broar, utöver säsongsbetonad färjeförbindelse med Kungälv. 
Att utveckla fler förbindelser för att minska restiden och öka resandemöjligheterna är 
omfattande projekt då de begränsas till bro, tunnel eller mer kollektivtrafik på vatten. 
Andra lösningar som både kan leda till ett mer hållbart resande och förbättrade restider, 
men som inte hämmas av att kommunen är en ö är exempelvis alternativa kollektivtra-
fiksträckningar inom kommunen, kollektivtrafikkörfält och effektivare bytestider.  

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Mellankommunala frågor  
Tjörn som ö har andra förutsättningar att förhålla sig till avseende sitt omland jämfört 
med en fastlandskommun. Det innebär bland annat färre förbindelser med angränsande 
kommuner och vidare. Trafikstrategin nämner flera alternativ utöver befintlig förbin-
delse med Stenungsund (Tjörnbron) och Orust (Skåpesundsbron). GR framhåller vikten 
av att kraftsamla i stråken och förstärka de befintliga förbindelserna.  

Kommentar: De särskilda förutsättningarna för transportsystemet som det inne-
bär att vara en ö-kommun innebär en risk för stor sårbarhet på de förbindelser 
som finns, och kommunen ser därför att det är mycket viktigt att de befintliga för-
bindelserna är robusta. Kommunen arbetar aktivt och i samverkan med grann-
kommuner för att stärka och utveckla främst befintliga transportstråk och förbin-
delser. 

Idén om utveckling av en färjeförbindelse mot Kungälv som nämns i strategin tar 
stöd dels i befintlig möjlighet till båtresa mellan Tjörn och Kungälv via Dyrön, 
och dels i inom GR nyligen antagen fördjupad strukturbild för kustzonen. I GR’s 
fördjupade strukturbild framhålls kollektivtrafik på havet och utveckling av håll-
bara resmöjligheter längs kusten som viktiga faktorer för såväl levande kustsam-
hällen året om, som för en hållbar besöksnäring. Kommunen ser ett främjande av 
utveckling av befintlig färjeförbindelse som ett möjligt led i förverkligandet av 
GR’s strukturbild. I kommunens pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 
havet, FÖP Hav Tjörn Orust, lyfts också denna möjlighet genom markering av ett 
reservat för färjeförbindelse mot Kungälv. Kungälvs kommun har i FÖP-samrådet 
gett positiv respons på detta förslag. 

Innehåll och form  
I arbetet med att ta fram strategin har en ambitiös genomlysning av nuvarande situation 
och behov gjorts med stor samstämmighet kring problematiken. Till sin omfattning upp-
levs strategin fullständig och målstyrd, vilket är helt i linje med de rekommendationer 
Boverket, Trafikverket m.fl. gör och GR kan inte se att något behöver ändras eller läg-
gas till. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 
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5. STENUNGSUNDS KOMMUN 

Remissfrågor 
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina remissvar utifrån reflekt-
ioner kring följande frågor: 
1. Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumentets 
innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet? 
• 3.1 Framkomlighet för kollektivtrafik och blåljus 
• 4.1 Beteendepåverkan mot hållbara färdmedel 
• 4.3 Infrastruktur och trafikering 
• 4.4 Parkering 
• 4.5 Samverkan 
2. Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse utifrån 
strategidokumentets innehåll? 
• Framkomlighet för kollektivtrafik och blåljus. STO kommunerna arbetar tillsam-

mans med Trafikverket och Göteborgsregionen med att utveckla väg 160 med detta 
som målpunkt. I samband med nytt resecentrum i Stenungsund kommer framkom-
ligheten för bussar vara central för att på så sätt göra kollektivtrafikåkande attraktivt. 

• Beteendepåverkan för hållbara färdmedel. Trafikmängden över Tjörnbroarna samt 
den från och till öarna som går genom Stenungsunds tätort är redan idag för stor. 
Göteborgsvägen genom Stenungsund kommer i samband med bygge av nytt rese-
centrum göras om till stadsgatukaraktär och därmed inte möjliggöra en ökande tra-
fikmängd. Detta är kopplat till åtgärder för ökat kollektivtrafiknyttjande utmed såväl 
väg 160 som till och från resecentrum. I detta måste Tjörns kommun samverka med 
motsvarande aktiviteter som får fler att välja cykel eller kollektivtrafiklösningar mot 
fastlandet. Beteendepåverkan via större arbetsgivare bör också inkludera kemiindu-
strierna i Stenungsunds kommun där många anställda bor på Tjörn och där egna bi-
len väljs till stor del för arbetspendling. 

• Infrastruktur och trafikering. Nya resecentrum i Stenungsund planeras för stjärntra-
fik med effektiva byten mellan bussar och tåg. Bussanslutningar till och från Tjörn 
bör samordnas med attraktiva uppsamlingspunkter såsom pendelparkeringar och täta 
bostadskluster. Med elcykel bör även kopplingen till Stenungsund ingå i ert fokus, 
nu nämns bara målpunkter inom kommunen. Cykelvägar utvecklas inom projekt re-
secentrum för att skapa dessa tydliga stråk som bland annat kopplar till Tjörn. 

• Parkering. Utvecklade pendelparkeringar bör nämnas och beskrivas. Detta är en del 
av förutsättningen för de kollektivtrafikåtgärder Stenungsunds kommun driver. An-
passningar för att göra det möjligt och attraktivt att ta bussen till tåget planeras, och 
där det är lämpligt kombinera Bil/Buss/Tåg. Bara omnämnt i appendix. 

• Samverkan. STO samarbetet inom Nordvästsvenska Initiativet samt KUSTO finns 
omnämnt med dess fokusområden. Där fungerar det interkommunala samarbetet väl 
i samverkan med näringsliv och övriga organisationer. 

Övrigt: 

• Saknar några mätbara mål i strategin att knyta upp kommande handlingsplaner till  
Kommentar: Synpunkter och förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 
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6. ORUST KOMMUN 

Kommunstyrelsens beslut  
Yttra sig enligt följande:  
”Orust kommun har ingen erinran mot förslaget men hade gärna sett att förslaget inne-
hållit mer av ett omvärldsperspektiv och särskilt ett samarbete i kollektivtrafikfrågor 
och GC-nätsfrågor (Skåpesund - Säckebäck) med Orust.  
Det kan också behöva kompletteras med ett turistiskt perspektiv i strategin, då turist-
strömmen berör både Tjörn och Orust.  
Målkonflikter kan uppstå om man ser till Västtrafiks möjligheter att tillgodose olika re-
sebehov men vi ser också stora möjligheter till närmare samarbete i alla trafikfrågor.”  

Kommentar: Synpunkter och förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

 

7. KUNGÄLVS KOMMUN 

Tjänsteutlåtande 
Tjörns kommun tar fram sin första Trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för 
nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Trafikstrategin syftar till 
att klarlägga utmaningar för hållbar utveckling, beskriva långsiktiga målsättningar och 
utvecklingsstrategier samt peka ut riktningen för kommunens vidare arbete med priori-
tering och genomförande av konkreta åtgärder för att styra mot målen. Med trafikstrate-
gin vill kommunen förtydliga sin position gällande trafikfrågor i såväl det regionala som 
det lokala sammanhanget, och därmed främja samverkan med Länsstyrelsen, Trafikver-
ket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, grannkommuner samt inte minst med kom-
munens många vägföreningar.  
Förvaltningen ser positivt på satsningarna på en hållbar utveckling och i trafikstrategin 
och har inga synpunkter. Förslag till beslut är att Kungälvs kommun tillstyrker förslaget 
till trafikstrategi och lämnar inga synpunkter.  

Beslut i kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till Tjörns trafikstrategi och lämnar inga syn-
punkter. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 
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8. KOMMUNKANSLIET 

Synpunkter remiss Trafikstrategi 
Trafikstrategin är utskickad på remiss till kommunens nämnder och bolag samt till ett 
antal externa aktörer. Kommunledningskontoret har samordnat inhämtandet av syn-
punkter för kommunkansliets olika avdelningar (kommunledningskontor, kommunikat-
ion, HR, IT, ekonomi, integration, MEX och lokalsamordning) och sedan sammanställt 
dessa i detta dokument.  
Trafikstrategin är enkel att läsa och följa med ett förståeligt språk och en tydlig struktur. 
Ett bra och genomarbetat dokument helt klart. Men det finns en del synpunkter kopplat 
dels till formalia runt styrdokument för Tjörns kommun och dels kring innehållet i stra-
tegidokumentet så som det ser ut nu i remissutförandet. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 

 

Formalia 
Enligt Tjörns kommuns riktlinje för styrdokument finns det en tydlig hierarki för styr-
dokument. Strategin är det mest övergripande styrdokumentet av typen aktiverande styr-
dokument. Aktiverande styrdokument tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå. 
Strategin visar på handlingsriktning och innehåller långsiktiga mål. Strategin talar inte 
om hur målen ska nås utan detta brukar hamna i program eller planer som tas fram uti-
från strategins innehåll och handlingsriktning. Problemet med den trafikstrategin som 
nu lämnats på remiss är att den inte är en strategi – inte enbart i alla fall. Kommunkans-
liet uppfattar att nivån på dokumentet ibland är på en strateginivå men ibland hamnar på 
extrem detaljnivå och därmed mer skulle kategoriseras som program eller handlings-
plan. Detta behöver ses över och renodlas inför antagande av strategin. 
Dokumentet som lämnades på remiss är inte heller skapat i de mallar som finns för styr-
dokument i Tjörns kommun.  

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunkansliets uppfattning 
att remissdokumentet omfattar fler dimensioner än kommunens riktlinjer för stra-
tegidokument påbjuder. Förslaget till trafikstrategi är utformat med utgångspunkt 
i TRAST-metodiken, som är en etablerad praxis för kommunal stads- och trafik-
planering utarbetad av Trafikverket, Boverket och dåvarande SKL. Dokumentet 
är avsett att läsas och användas som ett strategiskt trafik- och stadsplaneringsdo-
kument, och rör ett ämne som spänner över såväl övergripande idémässiga som 
mycket konkreta frågor. I fortsatt arbete inför antagande övervägs bearbetningar 
för att ansluta till kommunens formella riktlinjer och mall för strategidokument, i 
den mån de är förenliga med samhällsbyggnadsförvaltningens behov av ett trafik-
strategidokument enligt branschpraxis. 

Innehåll 
Tidshorisonten för trafikstrategin är 2020-2035. Ett väldigt långt tidsperspektiv på ett 
område där det händer otroligt mycket just nu kopplat till utveckling av drivmedel och 
fordon, digitalisering, delningsekonomi etc. Det är kommunkansliets uppfattning att det 
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satta tidsperspektivet är alldeles för långt och att trafikstrategin inte är tillräckligt nytän-
kande och framåtsyftande för att tidsspannet är lämpligt för dokumentet. Vi tycker oss 
heller inte se tydliga kopplingar mellan den nulägesanalys som gjorts och som finns 
som appendix och det innehåll som beskrivs i strategin.  

Kommentar: Kommunkansliet välkomnas att specificera vilka kopplingar mellan 
nulägesanalys och strategi i remissförslaget de önskar förtydligade. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunkansliets uppfattning att framti-
dens tekniska och ekonomiska lösningar är svåra att överblicka idag. Ett långt 
planeringsperspektiv bedöms vara relevant gällande trafikplanering, då såväl in-
frastrukturutbyggnad som förändringar i levnadsmönster och resebeteenden är 
mycket långsiktiga projekt och företeelser. Trafikstrategin föreslås ses över i sam-
band med översyn av kommunens översiktsplan varje mandatperiod, på det att 
den ska hållas aktuell och motsvara kommunens utvecklingsinriktning över tid.  

Att trafikstrategin är genomarbetar med omfattande genomförda dialoger, benchmar-
king, informations- och kunskapsinhämtning råder det inga tvivel om. Men i strategin 
behöver inte allt detta finnas med. Hur man har arbetat i projektgruppen etc är inte rele-
vant för strategidokumentet. Det politiken ska fatta beslut om är strategin – våra ställ-
ningstaganden och vår handlingsriktning – inte vilka metoder som använts vid framta-
gandet av strategin. Kommunkansliet föreslår därför att stora delar av de inledande 
styckena i dokumentet tas bort. Dessa kan med fördel i stället sammanställas i en pro-
jektrapport vid avslutande av arbetet. Detta skulle också lätta upp strategi-dokumentet 
något eftersom det är väldigt omfattande.  

Kommentar: Se kommentar ovan under avsnittet ”Formalia”. Förslag på uppdel-
ning av dokumentet i strategidel för antagande och rapportdel för bakgrund, un-
derlag och processbeskrivning noteras. 

Att strategi dokumentet inte riktigt håller sig på en strategisk nivå utan också tydligt hal-
kar ner i sådant som istället borde hanteras i program eller handlingsplaner kopplat till 
strategin kan man också tydligt se i det stora antal exempel på åtgärder som föreslås och 
i princip hela 5 ”genomförande och uppföljning”. I detta kapitel föreslås att en rad andra 
styrdokument ska tas fram som en följd av trafikstrategin. Det föreslås även en del ut-
redningsuppdrag. Detta anser vi inte ska vara en del av strategidokumentet utan kan 
möjligtvis läggas som en del i tjänsteutlåtandet vid antagande av trafikstrategin. Innan 
åtgärder och fortsatt arbete med planer kan beslutas och genomföras måste beslut fattas 
om finansiering eftersom mycket av det som föreslås är kostnadsdrivande. 

Kommentar: Se kommentar ovan under avsnittet ”Formalia”. Förslag att flytta 
genomförandefrågor till tjänsteutlåtande noteras. 

I trafikstrategin föreslås olika indikatorer för att följa huruvida Tjörns kommun rör sig 
framåt i önskad riktning. Samtliga indikatorer har ett nollvärde, dvs hur det ser ut just 
nu (eller i alla fall 2018) men det saknas målvärde. Vad är det vi vill uppnå? När är vi i 
mål? För att indikatorerna ska ha någon styrande verkan behöver dessa målvärden tas 
fram och läggas med i strategin. 

Kommentar: Syftet med trafikstrategin är att ta fram en struktur och ett ramverk 
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för kommunens arbete med strategisk trafikplanering. I denna första upplaga av 
trafikstrategi för Tjörns kommun föreslås indikatorer som bedöms vara mätbara 
och intressanta att studera i ett inledande skede av genomförandet av trafikstrate-
gin, för att gradvis kunna mäta förändringar och se om åtgärderna leder mot mål-
sättningarna. Vid aktualitetsprövning får en ny bedömning göras huruvida mål-
värden ska sättas inför nästa fyraårsperiod. Förslag att ta fram målvärden och 
lägga med i strategin noteras. 

Trafikstrategin föreslår också att så kallade trafikbokslut ska inkluderas i kommunens 
ordinarie verksamhetsuppföljningar. Det är oklart vad som menas med detta och vem 
som ansvarar för det vilket bör förtydligas i strategin. Det kommer att påverka hur kom-
munens uppföljningsprocesser sätts upp. 

Kommentar: Synpunkt noteras, strategihandlingen förtydligas. 

Utöver ovanstående mer övergripande synpunkter så finns det också synpunkter på de-
taljnivå. Dessa kommer att överlämnas till projektledare/handläggare för trafikstrategin i 
ett separat dokument. 

Kommentar: Information noteras. 

Ekonomiska ställningstaganden och konsekvenser 
Då många av de strategier och ställningstaganden som görs i strategidokumentet är kost-
nadsdrivande är det viktigt att i samband med antagandet av strategin också fatta beslut 
om hur genomförandet och implementationen av strategin ska finansieras och av vem. 

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunkansliets uppfattning. 

 

9. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande över På Väg! Trafikstrategi 
för Tjörn: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom målsättningarna för transportsystemet 
2035 som lyfts fram i trafikstrategin. 
Följande kommentarer kring mål och målkonflikter vill kultur- och fritidsnämnden sär-
skilt lyfta fram: 
1. Om exploatering och utveckling ska ligga nära kollektivtrafikens huvudstråk, måste 

kollektivtrafiken först utvidgas till att omfatta större delar Tjörn. Flera resmål och 
turistaktörer (bland annat många kreativa näringar) ligger inte nära tätorter eller 
större vägar. 

Kommentar: Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och 
har ansvar och beslutsrätt för kollektivtrafiken i Västra Götaland, se Västra Göta-
landsregionens yttrande över trafikstrategin under punkt 3. 
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I Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen finns kriterier defi-
nierade för vilken lägsta servicenivå som kan förväntas på landsbygd. Om kom-
munen önskar en högre servicenivå än den som ingår i grundutbudet eller vill 
göra lokala anpassningar finns det möjlighet för kommunen att göra detta genom 
s.k. tillköp till ordinarie kollektivtrafik. Tillköp av kollektivtrafik kräver politiska 
beslut och full finansiering från kommunen. 

Närtrafik kallas det komplement till kollektivtrafiken som Västra Götalandsreg-
ionen införde år 2015. Tjörns kommun beslutade att behålla det då befintliga kon-
ceptet med närbuss (KMSU 2015-11-11, § 263). Närbussen trafikerar fem geogra-
fiska områden med ett antal turer dagtid på utvalda vardagar, och resan behöver 
bokas dagen före planerad resdag. 

2. Under större evenemang belastas infrastrukturen hårdare och då krävs tydliga rikt-
linjer för hur framför allt parkeringssituationen ska lösas. Till exempel behöver tids- 
och avgiftsstyrningen av bilparkering anpassas så att besökare kan stanna fler tim-
mar under ett heldagsevenemang. Vidare växer efterfrågan på parkeringsplatser för 
husbilar. 

Kommentar: I det fortsatta arbetet med trafikstrategin är det föreslaget att en 
Parkeringsnorm med strategier för hur kommunen ska arbeta med parkering tas 
fram. Inom arbetet med denna handlingsplan föreslås berörda förvaltningar i 
samverkan ta fram kommunala riktlinjer för parkering under större evenemang. 

Husbilar och dess möjlighet till parkering och uppställningsplats inom kommunen 
handlar inte enbart om trafikrelaterade frågeställningar, varför ett förvaltningsö-
verskridande samarbetsprojekt föreslås som aktivitet för att arbeta vidare med 
denna fråga. 

3. Expresstrafiken bör snarare öka än fortsätta om Tjörn ska kunna stå sig i konkurren-
sen som attraktiv hem- eller besökskommun. 

Kommentar: Se kommentar gällande ansvar och beslutsrätt för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland ovan. 

Se även Västra Götalandsregionens yttrande över trafikstrategin under punkt 3. 

4. Fler samverkansparter och remissinstanser krävs när de olika planerna som följer av 
trafikstrategin tas fram. 

Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden välkomnas att precisera vilka ytterligare 
samverkansparter och remissinstanser som avses. 

På följande sätt avser kultur- och fritidsnämnden bidra till arbetet mot en gemensam 
måluppfyllelse: 
1. Förvaltningen ska aktivt informera boende och besökare om hållbart resande, via 
flera arenor där information lätt når målgrupperna. 
2. Användandet av skyttelbussar vid evenemang kan utvecklas i samverkan med före-
ningslivet. 
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Kommentar: Information noteras. 

Då gång- och cykelvägar inte ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ute-
lämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Kommentar: Verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen berörs på ett 
eller annat sätt av gång- och cykelvägar, vilket återspeglas i yttrandet från kultur- 
och fritidsnämnden. Dessutom är kommunens gång- och cykelleder, som ingår 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, en viktig del i att knyta samman 
gång- och cykelnätet på landsbygd, vilket har relevans för trafikstrategin. 

Barnkonventionen 
Barn och ungas förutsättningar som trafikanter har varit en central fråga i strategiarbe-
tet. Att möjliggöra självständigt och aktivt resande för barn och unga är ett betydande 
motiv bakom målsättningar och strategier för att skapa ett tillgängligt, tryggt och säkert 
gång- och cykelvägnät och en utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommu-
nal trafikstrategi med inriktning mot hållbart resande bedöms medföra positiva konse-
kvenser för barn och unga. 

Sammanfattning 
På Väg! Trafikstrategi för Tjörns kommun ska skapa ett ramverk för nödvändigt ut-
vecklingsarbete inom trafik och infrastruktur. Målet är att skapa ett trafiksystem med 
hållbar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regionala 
målpunkter. Trafikstrategin ska vara vägledande i alla kommunens planer och program 
där trafikfrågor ingår. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att yttra sig över den före-
slagna trafikstrategin utifrån beröringspunkterna tillgänglighet, trygghet, kollektivtrafik, 
turism, kultur, fritid, friluftsliv och föreningsliv. Uppmaningen gäller även att yttra sig 
över driften av gång- och cykelvägar men då dessa inte ingår i kultur- och fritidsnämn-
dens ansvarsområde utelämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Ärendet (text från tjänsteutlåtande) 
På Väg! Trafikstrategi för Tjörns kommun är Tjörns kommuns första trafikstrategi, som 
nu skickas på remiss till bland annat kultur- och fritidsnämnden. 
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina remissvar utifrån reflekt-
ioner kring följande frågor: 
1. Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumentets 
innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet? 
2. Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse utifrån 
strategidokumentets innehåll? 
Varje remissinstans har också fått specifika nyckelbegrepp och beröringspunkter att be-
akta i sina reflektioner, utöver fria kommentarer kring strategins innehåll och form. Kul-
tur- och fritidsnämndens nyckelbegrepp och beröringspunkter är 

• tillgänglighet 
• trygghet 
• kollektivtrafik 
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• turism 
• kultur 
• fritid 
• friluftsliv 
• föreningsliv 
• drift gång- och cykelvägar*. 
*Då gång- och cykelvägar inte ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ute-
lämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Utgångsläge 
Tjörn är starkt beroende av bilen för transporter och resor och det är för många svårt att 
klara sig utan en eller flera bilar i hushållet. Samtidigt påverkas klimatet negativt av ut-
släppen efter fossila bränslen, och bilar – även de fossilfria – med endast en person tar 
för stor plats på Tjörns enda fastlandsförbindelse, Tjörnbron. Dessutom har alla perso-
ner på Tjörn inte tillgång till bil. För att värna miljön för framtida generationer och sam-
tidigt säkra såväl framkomlighet som tillgänglighet behövs ett minskat bilberoende. 
Trafikstrategin ska vara vägledande i alla kommunens planer och program där trafikfrå-
gor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt visa hur transportsy-
stemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering i 
kommunen. Den är avsedd att användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra 
en del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetsplaner. 
För att klara utmaningarna och nå målen krävs att ytterligare styrdokument upprättas, 
till exempel rese- och transportpolicy, gång- och cykelplan och kollektivtrafikplan med 
mera. (I strategin nämns inte kultur- och fritidsnämnden som samverkanspart när dessa 
dokument tas fram, vilket bör ändras.) 

Kommentar: Strategihandlingen kompletteras. Kultur- och fritidsnämnden välkom-
nas att samverka i fortsatt arbete. 

Kultur- och fritidsnämndens perspektiv 
Kultur- och fritidsnämndens uppmanas yttra sig över nyckelbegreppen och berörings-
punkterna tillgänglighet, trygghet, kollektivtrafik, turism, kultur, fritid, friluftsliv, före-
ningsliv samt drift gång- och cykelvägar. Yttrandet ska göras utifrån frågeställningarna 
kring gemensamma mål och målkonflikter samt hur kultur- och fritidsnämnden avser ar-
beta för att bidra till den gemensamma måluppfyllelsen. 

Tillgänglighet 
För att såväl boende som besökare ska kunna ta del av kultur- och fritidsutbudet måste 
det gå att ta sig till de olika arenorna. Tillgängligheten behöver också vara flexibel, då 
större evenemang kräver ökade möjligheter till parkering vid just det tillfället. Detta är i 
allra högsta grad en hjärtefråga för turismen och det lokala näringslivet, när resmålet 
Tjörn riskerar att väljas bort på grund av dålig trafik- och parkeringstillgänglighet. 

Kommentar: Se tidigare kommentar gällande riktlinjer för parkering vid evene-
mang. 

Vid evenemang har kommunen även möjlighet att köpa till extra trafik eller färd-
bevis genom Västtrafik. 
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Trygghet 
Bristen på ett utbyggt gång- och cykelvägnät såväl som goda parkeringsmöjligheter ut-
gör alltid en fara för boende och besökare på Tjörn. På till exempel Sundsby säteri har 
kultur- och fritidsförvaltningen försökt lösa detta genom att anlägga en separat (skild 
från landsvägen) gångväg mellan den bortre parkeringsplatsen och säteriet. Vid större 
evenemang erbjuder förvaltningen också en gratis skyttelbuss från bland annat 
Kållekärr. I punkt 2.1 lyfts sårbarhet i transport fram med hänvisning till vägnätets hu-
vudstråk. Det är viktigt att det mindre vägnätet finns med i detta arbete då det idag finns 
problem med framkomlighet för utryckningsfordon på besöksintensiva platser, där-
ibland badplatser. Tjörns många småorter och smala vägförbindelser utan vägren inne-
bär också att de som inte har tillgång till bil inte på ett tryggt sätt kan ta sig till och från 
kultur- och fritidsverksamhet på Tjörn. Detta drabbar särskilt barn och unga men även 
äldre, funktionsvarierade och nyanlända. Det behövs övergångsställen där barn och 
unga vistas regelbundet, till exempel mellan Häggvallskolan och ICA Nära. Vidare bör 
gång- och cykelvägar vara belysta. 

Kommentar: I arbetet med trafikstrategin har brister och behov identifierats och 
nödvändigt utvecklingsarbete har föreslagits i form av vidare utredningar, hand-
lingsplaner, policys och strategier. Bland annat föreslås en plan för ett robust 
transportsystem med syfte att minska sårbarheten i kommunens transportsystem 
där bristande framkomlighet är en aspekt, en gång- och cykelplan där åtgärder 
för att öka möjligheten att gå och cykla till målpunkter inom kommunen och en 
parkeringsnorm med strategier och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med 
parkering. Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnas att medverka i det vidare 
arbetet med implementeringen av trafikstrategin. 

Se även tidigare kommentarer gällande riktlinjer för parkering vid evenemang 
och kollektivtrafik på landsbygd. 

En av åtgärderna som föreslås i trafikstrategin är att identifiera osäkra gångpas-
sager inom transportsystemet. Det är idag vanligare att anlägga gångpassager 
istället för övergångsställen, då det visat sig att övergångsställen inger en falsk 
trygghet för gående. Trafikverket placerar till exempel endast ut övergångsställen 
i miljöer där hastigheten kan säkras till 30 km/h.  

Höviksnäsvägen som passerar Häggvallskolan och ICA Nära har Trafikverket 
som väghållare vilket innebär att kommunen inte kan besluta om åtgärder här. En 
dialog pågår dock mellan kommunen och Trafikverket kring trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder för oskyddade trafikanter vid denna punkt. 

Regionala gång- och cykelvägar följer Trafikverkets riktlinjer för belysning, vilket 
innebär att de är belysta inom och i anslutning till tätort. Kommunen har idag 
inga riktlinjer för när en gång- och cykelväg ska utrustas med belysning, men 
även de kommunala gång- och cykelvägarna är belysta inom tätort. I det fortsatta 
arbetet med en gång- och cykelplan för Tjörns kommun föreslås upprättande av 
riktlinjer för belysning ingå. 

Kollektivtrafik 
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Flera av kultur- och fritidsnämndens styrdokument lyfter fram en bra kollektivtrafik 
som en absolut förutsättning till utveckling och ökat utbud. Det räcker inte att öka resor 
till och från tätorterna och Göteborg, utan krävs även en flexibel lokaltrafik runt hela 
kommunen (jämför flexbussen). I den föreslagna trafikstrategin (sid 27) framgår att 
kommunen ska verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg; 
expresstrafiken bör snarare öka om Tjörn ska kunna stå sig i konkurrensen som attraktiv 
hem- eller besökskommun. 

Kommentar: Se kommentarer gällande ansvar och beslutsrätt för kollektivtrafiken 
och kollektivtrafik på landsbygd i Västra Götaland ovan. 

Se även Västra Götalandsregionens yttrande under punkt 3. 

Turism 
Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018–2025, antagen av fullmäktige i april 
2018, lyfter fram behovet av ett hållbart resande. Omvärldsanalyser visar att den bris-
tande infrastrukturen på Tjörn är en nyckelfråga, då missnöjet hos besökare och boende 
blivit en riskfråga om Tjörn ska kunna nå det övergripande målet att vara ett av Sveriges 
mest attraktiva, hållbara besöksmål. 
Ökad belastning sommartid kräver översyn och justering för att undvika störningar i tra-
fiken. Även under lågsäsong behöver Tjörn kunna nås enkelt, inte minst för att förlänga 
säsongen. Det är därför viktigt att kommunen alltid beaktar turismen när nya styrdoku-
ment tas fram. Strategin lyfter fram krav på en grundläggande tillgänglighet till sam-
hällsviktiga målpunkter och turistmål på Tjörn. Den naturliga frågan blir då vad det är 
som avgör om någonting är ett ”stort turistmål”? Flera resmål och turistaktörer (bland 
annat många kreativa näringar) ligger inte nära tätorter eller större vägar. 

Kommentar: I arbetet med trafikstrategin har brister och behov identifierats och 
nödvändigt utvecklingsarbete har föreslagits i form av vidare utredningar, hand-
lingsplaner, policys och strategier. 

Kommunens karaktär med tätorter och stor landsbygd innebär att det är svårt att 
uppnå en grundläggande tillgänglighet till alla områden. Prioritering av vilka tu-
ristmål där behovet är störst får göras i samverkan i samband med fortsatt arbete. 

Kultur 
I styrdokumentet Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025, som fullmäk-
tige antog i juni 2014, lyfts behovet av god kollektivtrafik fram. Även Biblioteksplan 
2019–2022 för Tjörns kommun, som fullmäktige antog i december 2018, anger att 
biblioteket ska vara ”öppet, flexibelt och lättillgängligt för alla som bor och vistas i 
kommunen”. 

Kommentar: Information noteras. 

Friluftsliv 
Riksdagen beslutade 2012 om tio mål för friluftspolitiken, där målet ”Naturen är till-
gänglig för friluftslivet” innebär att det vid samhällsplanering ska tas hänsyn tas till 
människors behov av friluftsliv. Detta, och övriga mål som riksdagen antagit för frilufts-
politiken, låg till grund för Handlingsplan för friluftsliv för Tjörns kommun 2017–2021 
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som antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och som bör vara ett av styrdoku-
menten som trafikstrategin utgår från. Handlingsplanen hänvisar ofta till en kommande 
”transportstrategi” och lyfter fram ett antal områden, bland annat: 

• Det ska vara lätt att ta sig till frilufts- och utflyktsmål till fots eller med cykel, buss, 
båt eller bil. Ibland saknas bra kommunikationer eller parkeringsplatser och det kan 
upplevas osäkert att cykla till utflyktsmålet. 

• Cykelleder inom tätorter som gör det möjligt att kunna cykla säkert hemifrån är av 
betydelse för alla och särskilt för barn och ungdomar. 

• Kombination av hav, bad, natur, kultur och små vägar skapar goda förutsättningar 
för cykelturism på Tjörn och i grannkommunerna, men det krävs genomtänkt plane-
ring och åtgärder. 

• Parkeringsfrågan berör i större eller mindre omfattning samtliga friluftsaktiviteter 
som behandlas i Handlingsplan för friluftsliv. 

Kommentar: Kommunens karaktär med tätorter och stor landsbygd innebär att 
det är svårt att uppnå en grundläggande tillgänglighet till alla områden. Frå-
gorna hanteras i det fortsatta arbetet med handlingsplaner. 

Fritid och föreningsliv 
Idrottspolitiskt program 2016–2020, som togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige, 
formulerar mål och viljeinriktning för kommunens idrottspolitik, i syfte att stärka och 
utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Programmet lyfter bland annat 
fram kravet på god tillgänglighet till anläggningarna, vilket är en förutsättning om dessa 
ska kunna nyttjas effektivt och ha flexibla öppettider. Behovet av kollektivtrafik och cy-
kelvägar är stort, då anläggningarna ofta ligger en bit ifrån tätorterna. 

Kommentar: Se kommentar gällande ansvar, beslutsrätt och möjligheter för till-
köp för kollektivtrafiken i Västra Götaland ovan. 

Se även Västra Götalandsregionens yttrande under punkt 3. 

En gång- och cykelplan där åtgärder för att öka möjligheten att gå och cykla till 
målpunkter inom kommunen är en av de handlingsplaner som föreslås som fort-
satt arbete för implementering av trafikstrategin. 

Drift gång- och cykelvägar 
Då gång- och cykelvägar inte ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ute-
lämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Kommentar: Verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen berörs på ett 
eller annat sätt av gång- och cykelvägar, vilket återspeglas i yttrandet från kultur- 
och fritidsnämnden. Dessutom är kommunens gång- och cykelleder, som ingår 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, en viktig del i att knyta samman 
gång- och cykelnätet på landsbygd, vilket har relevans för trafikstrategin. 

Fria kommentarer 
Tjörns nuvarande trafiksituation innebär begränsningar för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden, både från ett ekonomiskt och ett socialt perspektiv. Ekonomiskt 
handlar det om minskade turismintäkter, färre besökare och deltagare, publikantal som 
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inte maximeras. Socialt handlar det om att inte kunna ta sig till kultur- och fritidssam-
mankomster och ta del av utbud och arrangemang. Här finns även ett hälsoperspektiv. 
En växande utmaning är behovet av parkeringsplatser för husbilar. Fler samverkanspar-
ter och remissinstanser krävs när de olika planerna som följer av trafikstrategin tas fram. 
Till exempel bör föreningslivet delta när trafik- och infrastrukturfrågor hanteras. När en 
kollektivtrafikplan tas fram bör kommunens samtliga förvaltningar medverka, då frågan 
berör alla på ett eller annat sätt. Kultur- och fritidsnämnden bör också vara en självklar 
samverkanspart när en plan för Mobility Management (sid 35) tas fram. Kultur- och fri-
tidsverksamheten är liksom näringslivet beroende av goda transportlösningar vid flytt-
ning av utrustning med mera och bör vara delaktig i dessa frågor. Kultur- och fritidsför-
valtningen kan vara behjälplig med att aktivt informera boende och besökare om håll-
bart resande, via flera arenor där information lätt når målgrupperna, till exempel biblio-
teken och inte minst Turistbyrån (i samverkan med Kundcenter). 

Kommentar: I arbetet med trafikstrategin har brister och behov identifierats och 
nödvändigt utvecklingsarbete har föreslagits i form av vidare utredningar, hand-
lingsplaner, policys och strategier. 

Se tidigare kommentar kring parkeringsplatser för husbilar. 

Inom trafikstrategin har föreningslivet i kommunen varit inbjudna och represente-
rade i arbetet med fokusgrupper. 

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med övriga berörda förvaltningar 
och bolag inom kommunen, regionala aktörer och föreningar välkomnas att delta 
i kommande arbete med implementeringen av trafikstrategin. 

 

10. SOCIALNÄMNDEN 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till trafikstrategi för Tjörns kommun och det 
fortsatta arbetet med beaktning av de ökande volymerna i hemtjänst, behov av utbygg-
nation av laddstationer etc. 

Barnkonventionen 
Barn- och ungas förutsättningar som trafikanter har varit en central fråga i strategiarbe-
tet. Att möjliggöra självständigt och aktivt resande för barn och unga är ett betydande 
motiv bakom målsättningar och strategier för att skapa ett tillgängligt, tryggt och säkert 
gång- och cykelvägnät och en utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommu-
nal trafikstrategi med inriktning mot hållbart resande bedöms medföra positiva konse-
kvenser för barn och unga. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035, vilket innebär 
cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av tryggade kommunikationer 

268



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

27(46) 

för en ökande befolkning och ett expanderande näringsliv präglar kommunens över-
siktsplan, vision och målformuleringar inför framtiden. 
Arbetet med en trafikstrategi har letts och utförts av kommunens planavdelning genom 
plan- och trafikenheterna, med stöd av kommunikationsavdelningen och en trafikkon-
sult. 
Socialnämnden vill i remissvaret återkoppla att man i förslaget inte ser några målkon-
flikter mellan strategidokumentet innehåll och inriktning gentemot socialförvaltnings 
verksamhet. Det måste dock beaktas att antal äldre 80 + under denna tidsperiod kommer 
mer än fördubblas vilket kommer att öka antal personer med behov av hemtjänst. Detta 
kommer att innebära ett ökat behov av transportmedel för att verkställa dessa beslut. 

Kommentar: Information noteras. 

Förvaltningen har flera verksamheter som är samhällsviktiga dit en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet är nödvändiga.  
Vid nyexploatering och utveckling av verksamheter är goda kommunikationer av all-
männa färdmedel viktiga, både ur personalförsörjningssynpunkt och kvalitetsaspekter 
för brukaren.  
Ur såväl trafik som kostnadsperspektiv välkomnar förvaltningen utveckling av samord-
ning av transporter till våra verksamheter.   
För att förvaltningens arbete med övergång från fossila bränslen mot mer miljövänligt 
alternativ är det också viktigt med utbyggnad av laddstationer vid förvaltningens verk-
samhetslokaler. 

Kommentar: Synpunkter noteras. Socialnämnden välkomnas att delta i kom-
mande arbete med implementeringen av trafikstrategin. 

Att minska resandet inom arbetet genom digitala möten såväl internt som externt ligger 
även det i linje med målen i trafikstrategin. 
Någon konkret handlingsplan till en ny trafikstrategi och hur arbetet med en sådan plan 
skulle implementeras är inte planerad men många av de mål som strategin innefattar går 
hand i hand med förvaltningens målarbete. 
Trafikstrategin avses vara vägledande i alla kommunens planer och program där trafik-
frågor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt visa hur transport-
systemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering i 
kommunen. Den är avsedd att användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra 
en del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetsplaner. 

Kommentar: Information noteras. 
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11. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till rapporten ”Trafikstrategi för Tjörns 
kommun”.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
kan påverka barn positivt då det på sikt kan bidra till säkrare skolvägar i kommunen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt remiss angående Trafikstrategi för Tjörns 
kommun. Barn- och utbildningsnämndens remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda 
senast 2020-03-03.  
Under de dialogmöten som hölls under 2018 – 2019, prioriterades de trafikfrågor som 
ansågs viktigast av de medborgare som deltog. Säkra skolvägar blev inte prioriterat, vil-
ket också är märkbart i strategidokumentet.  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter riktar sig till barn mellan 1 - 16 år. Ju 
yngre barnen är, desto mer involveras vårdnadshavarna vid barnens hämtning och läm-
ning.  
En identifierad målkonflikt är att flera av kommunens förskolor och grundskolor för 
yngre barn har förhållandevis stora upptagningsområden och att buss inte alltid anses 
vara ett tillräckligt effektivt transportalternativ. Tjörn är en pendlingskommun och 
många vårdnadshavare väljer därför att kombinera sin arbetspendling med hämtning och 
lämning av sina barn på förskola och skola.   
Vid framtida om- och/eller nybyggnation av någon av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter, är det därför av stor vikt med god planering för hur transport till och från 
förskola och skola ska kunna ske på ett hållbart sätt. Det måste både finnas goda kom-
munikationer med kollektivtrafik till och från förskola och skola, men också förutsätt-
ningar för säker lämning och hämtning för de som väljer att använda bil.  

Kommentar: Under arbetet med trafikstrategin gjordes i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor kring säkra skolvägar, hämta- 
och lämnatrafik samt trafikmiljöer runt skolor och förskolor lämpligast skulle 
hanteras i en särskild dialogprocess, i samverkan med skolverksamhet och föräld-
raråd. Start av dialogprocessen har ännu inte skett i avvaktan på resultat av på-
gående skolstrukturutredning.  

I samband med pågående arbete med ny kommunomfattande översiktsplan görs 
en särskild barnkonsekvensanalys där bland annat frågor om trafik, trygghet och 
tillgänglighet berörs. 

I det fortsatta arbetet med handlingsplaner kommer skolvägar att beaktas i sam-
verkan med barn- och utbildningsförvaltningen. 
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12. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar remissgången och att nämnden har varit delaktig i 
arbetet tidigare och inte har något att tillägga 

Kommentar: Information noteras. 

Sammanfattning 
Information om att Trafikstrategi för Tjörns kommun – På Väg! är på remissrunda. Re-
miss kommer att inkomma till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

13. MILJÖAVDELNINGEN 
Miljöavdelningen har deltagit i framtagandet av trafikstrategin och anser att det är posi-
tivt att få lämna synpunkter på underlaget. 
Miljöavdelningen bedömer att trafikstrategin är mycket överskådligt uppställt med ut-
maningar, målsättningar och utvecklingsstrategier. Miljöavdelningen bedömer även att 
det är tydligt beskrivet hur genomförande och uppföljning ska utföras. Nulägesbeskriv-
ningar enligt TRAST-aspekterna följer därefter på ett intressant sätt. 
Miljöavdelningen bedömer att det är bra att fyrstegsprincipen finns inarbetad i strategin 
eftersom det är ett hållbart sätt att tänka och arbeta på. Helt i linje med strategins mål. 
Översiktligt ser inte miljöavdelningen några målkonflikter mellan vår verksamhet och 
innehållet i trafikstrategin eftersom målen är kopplade till miljöarbete. Det finns dock 
flera delar utifrån miljö- och hälsoaspekter som kan belysas mer. 
Miljöavdelningen har utifrån den miljöstrategiska funktionen en viktig del i att med-
verka i arbetet med åtgärder. 

Kommentar: Miljöavdelningens medverkan i fortsatt arbete välkomnas. 

Styrdokument 
Kommunens naturvårdsprogram kan ha kopplingar till strategin utifrån bland annat re-
kreationsområdens tillgänglighet och ekologiskt hållbarhet. 

Kommentar: Komplettering av strategidokumentet med referens till kommunens 
naturvårdsprogram övervägs i fortsatt arbete. 

Dialog med fokusgrupper 
Det är bra att det framkommit att ansvarsfördelningen mellan olika parter och aktörer 
har ett behov av en tydligare struktur och samverkan. Detta kan komma att behöva 
framhävas ännu mer då det skapar svårigheter även internt i organisationen att nå målen. 
Utmaningar i transportsystemet 
Miljöavdelningen skulle vilja se mer om hälsoaspekter i detta avsnitt. När det blir brister 
i transportsystemet som medför mindre hållbara lösningar kan det medföra en försämrad 

271



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

30(46) 

hälsa. Exempelvis när det blir svårt att välja ett annat transportsätt än bil på grund av 
tidsbrist, brist på kollektivtrafik, risk för säkerheten vid val av cykel som transportmedel 
så medför det att folk rör sig mindre vilket leder till ohälsa. 
Viktigt kan vara att bullerproblematiken belyses under detta avsnitt eftersom det påver-
kar hälsan negativt. 
Även för djurlivet i havet kan det vara väsentligt att beakta bullerfrågan i transportsyste-
met till havs. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Målsättningar 
Under mänskligt och attraktivt står det att det ska vara en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet till samhällsviktiga målpunkter. Det hade varit bra med ett förtydli-
gande för vad som menas med ”grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Utvecklingsstrategier 
Viktigt att ha med att det är bra att underlätta för folk att göra rätt. Det ska löna sig att 
vara välja mer miljö- och hälsovänliga sätt att transportera sig. Dock drivs folk av olika 
saker vilket behöver beaktas. 
Beteendepåverkan 
Punkt två - kommunen ska arbeta för att antalet resor med hållbara färdmedel till och 
från samt inom Tjörn ska öka. Bra att förtydliga om man menar i relation till icke håll-
bara färdmedel Vi får ingen eller låg effekt mot målen i strategin om fler resor kommer 
till. 
Det hade varit intressant att ha med perspektivet hur folk kör bil. Eco- drivning är ett 
sätt. Det vore rimligt att exempelvis arbetsgivaren Tjörns kommun höll utbildning i 
detta för de som kör i tjänsten. 
Gällande exemplet att initiera nätverk och projekt för mobility management tillsammans 
med kommunens stora arbetsgivare, så hade det varit utvecklande att även ha med 
grannkommuner i projektet. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Samhällsplanering 
Miljöavdelningen ser att utvecklingsstrategierna inom samhällsplanering kan medföra 
hållbar utveckling och god tillgänglighet, vilket är bra. 
Vid nyexploatering av bostäder behöver inte bara kollektivtrafiken och gång- och cykel-
förblindelser finnas i närheten utan även service, kultur, och aktiviteter vid knutpunkter. 
Åtminstone så nära att det går att välja ett miljö- och hälsomässigt val av transportme-
del. Viss typ av icke störande verksamheter bör även kunna skapas i nyexploaterade 
områden för att skapa jobbtillfällen. 
Infrastruktur och trafikering 
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Utvecklingsstrategierna är mycket bra under detta område. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken flyter på och blir attraktivt för medborgare att välja 
framför bilen. I bästa fall kan de gå eller cykla till sin hållplats. 
Gångtrafiken måste bli attraktiv! Ljudmiljön benämns under detta stycke. Ett exempel 
på åtgärd bör vara att identifiera bullerostörda miljöer och arbeta för att bevara dem för 
att göra gångtrafiken attraktiv. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Biltrafik, gods m.m. 
Miljöavdelningen anser att det bör ses över om andra alternativa drivmedel kan satsas 
på Tjörn, förutom el. Önskvärt vore om kommunens egen bilflotta bestod av laddhybri-
der istället för de hybrider vi har idag eftersom dessa drar bränsle för att ladda upp el-
funktionen. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Parkering 
Mycket positivt att cykelparkering finns med i strategin vid om- och nybyggnation och 
att ett förslag till inventering av cykelparkeringsplatser vid hållplatser finns med. 
Organisation och samverkan 
Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatanpassning bör finnas med i trafikstra-
tegin som delar att väga in för infrastrukturens robusthet och säkerhet, för att öka trygg-
heten och attraktiviteten och även för en hållbar utveckling. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) behöver högts troligt vägas in i trafikstrategin genom att 
beakta hur MKN kan tillgodoses i strategin. Det bör finnas resonemang med hur vi ska 
uppnå god ekologisk status i våra hav. 

Kommentar: Frågor om grön infrastruktur, ekosystemtjänster, klimatanpassning 
och miljökvalitetsnormer studeras i kommunens pågående arbete med kommun-
omfattande översiktsplan. 

Genomförande och uppföljning 
Under förslag på aktiviteter är det flera aktiviteter som miljöavdelningen bör vara med-
ansvarig i. Det gäller framför allt planerna som har bäring på miljöfrågor. 

Kommentar: Miljöavdelningens medverkan i fortsatt arbete välkomnas. 

Nulägesbeskrivning 
Under A-6 Hälsa bör buller tas hänsyn till. Exempelvis bör tysta områden både på land 
och i vatten inte byggas bort samt användas som ekosystemtjänster och möjligheter till 
grön infrastruktur. Det kanske till och med går att minska bullret genom grön infrastruk-
tur. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Avslutningsvis, anser miljöavdelningen att arbetet med trafikstrategin har varit mycket 
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upplyftande och inspirerande samt att strategidokumentet är väl genomarbetat med en 
snygg illustrationsbild på framsidan. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 

 

14. TJÖRNS MÅLTIDS AB 
2.4 Resurser, rådighet och mandat, 3.4 Effektiv målstyrning, Punkt tre ang. systematiskt 
koncernövergripande arbete med hållbara transportlösningar: Här finns mycket att 
vinna, fram för allt den tunga transporten. Här har upphandlingen mycket stor del i 
för att minska tung trafik på ön. För att minska transporter över bron bör inköpen redan 
i beställningsskedet samordnas. Vidare under 4.1 där man lyfter att upphandlingen kan 
styra fordonsflottans bränsle alternativ är viktig men upphandling kan styra även an-
talet transporter som jag skrivet ovan var på upphandlingsförfarandet har en stor vikt i 
trafiken på ön. 
I punkt 4.3 Infrastruktur och trafikering; man på hur man skall skapa utrymme för tung-
trafik på våra vägar, jag anser att vi även måste fokusera på att minska den tunga trafi-
ken och då genom ex bättre beställningsrutiner av varor och samlastningar. 

Kommentar: Strategidokumentet kompletteras avseende möjlighet till styrning av 
trafikmängder genom offentlig upphandling respektive kommun-interna rutiner. 

Framtagande av en rese- och transportpolicy för Tjörns kommun är föreslagen 
som fortsatt arbete, där bl.a. riktlinjer för godstransporter inom kommunala verk-
samheter och bolag är en del att titta vidare på. Tjörns måltids AB välkomnas att 
medverka i det fortsatta arbetet med implementeringen av trafikstrategin. 

 

15. TJÖRNS BOSTADS AB 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till ett koncernövergripande styrdo-
kument för trafik och infrastruktur. 

Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka barn positivt med en väl planerad trafik och infrastruktur. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna remissversionen av På väg!- 
Trafikstrategi för Tjörns Kommun för remiss inom kommunen samt med de aktörer som 
medverkat i strategiarbetet. 
Förordet i förslag till remissversion av trafikstrategin lyder såhär: 
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”Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för 
nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Med sikte på kommu-
nens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi mot ett transportsystem som bidrar till håll-
bar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regionala mål-
punkter.” 
Tjörns Bostads AB har nu handlagt ärendet och ställer sig positiv till ett koncernövergri-
pande styrdokument för trafik och infrastruktur. 

 Kommentar: Information noteras. 

 

16. TJÖRNS NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsen för TNF (Tjörns Naturskyddsförening) vill med anledning av utskickad stra-
tegi och remissfrågorna framföra följande. 
TNF har varit representerat vid flertalet av de fokusgruppsmöten som anordnats. Vi vill 
med erfarenheterna från dessa framföra vår uppskattning av den goda förberedelse och 
ambitiösa uppläggning mötena präglats av. Vi upplevde att där fanns en uppriktig öns-
kan från kommunens sida, att verkligen få en bild av och dessutom ta intryck av hur in-
divider och olika intressegrupper såg på trafiken och dess konsekvenser för Tjörn. 
Efter att nu också ha tagit del av den föreliggande remissen, framgår att utöver med-
borgarmötena har också ett omfattande informations- och förankringsarbete skett. Ingen 
vaken person som kommit i beröring med arbetsgruppens redovisning kan därför ha 
undgått att Tjörn har, för att citera, ”...betydande utmaningar att hantera för att i enlig-
het med kommunövergripande mål både kunna erbjuda en god tillgänglighet och uppnå 
en hållbar utveckling.” 
TNF instämmer i det mesta av den verklighetsbeskrivning som redovisas i remisshand-
lingen. Men när det blir fråga om vision och målformuleringar har vi på flera punkter en 
tydligt avvikande uppfattning. Här finns målkonflikter! Och det är dessa vi koncentrerar 
oss på nedan. 

Hållbarhet 
Till en början finns det anledning att reda ut orden: ”Hållbar” och ”Hållbar utveckling”. 
Ord som har blivit populära att använda i olika planeringssammanhang men utan att 
dessa avsätter några egentliga spår i planers villkor eller vid dess genomförandet. Det 
har hittills ofta varit tomma och därmed ofarliga ord som inte förpliktigat.  
I Trafikstrategin har inledningsvis givits en begreppsförklaring till Hållbarhet: 
”Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med hållbarhet menas i 
detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, ekologiskt och social hållbarhet.” 
Det låter bra, men vi är mycket oroade över vilka intressen som blir företrädda när den 
s.k. sammanvägningen sker.  
Eftersom ekologisk hållbarhet är ett relativt nytt begrepp i planeringssammanhang, vore 
det en styrka för kommunen om bevakningen av just denna hållbarhet sköts av en från 
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kommunen fristående part. Och att denna part har kompetensen och oberoendet att göra 
en strategisk miljöbedömning där hållbarheten i ett projekt granskas. Kommunen måste 
få ett helt nytt förhållningssätt till denna typ av bevakning. Se det som en nödvändig 
förutsättning med en ekologisk hållbarhet för att klara framtida ekonomi och social be-
redskap. Inte som tidigare där t.ex. MKB och liknande ofta betraktats som ”pålagor” el-
ler t.o.m. ett hinder. Utnyttja i stället dessa granskningar till en möjlighet att skapa just 
det hållbara samhälle som denna nu föreliggande remiss anger sig vilja eftersträva. 
Vad beträffar ekonomisk hållbarhet finns det synnerligen delade meningar om vad som 
kan menas. Vissa tror att det enbart handlar om ekonomisk tillväxt. Så har det oftast sett 
ut bakåt i tiden när ekonomi och ekologi var två skilda världar. Vi menar att en ekonomi 
nu måste inbegripa en natur i balans. En balans där även människors välfärd tydligare 
ingår, vilket i sin tur leder till social hållbarhet. Trafikstrategin liksom all övrig plane-
ring skulle bli mera framtidsinriktat om ett sådant tänkande hade fått genomsyra och 
getts en tydlig plats i arbetet. 

Kommentar: I samband med pågående arbete med ny kommunomfattande över-
siktsplan görs strategisk miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, som omfattar bland annat trafik- 
och transportfrågor.  

Klimatpåverkan, trafikstrategi och samhällsplanering 
Vi kommer från ovanstående inledning obönhörligt in på konsekvensen av människors 
pågående förändring av ekosystem och balansen i naturen. Det handlar om klimatpåver-
kan. Just den fråga faktiskt, som kommunen önskar få TNF:s synpunkter på. Och det 
uppskattar vi.  
Vi kan konstatera att Trafikstrategin i olika avsnitt uttalar ordet klimatförändring. Den 
ska bekämpas står det på s. 10. och på s. 17 följer: ”Ett stort beroende av fossila bräns-
len och transportefterfrågan av bilåkande motverkar hållbar ekologisk utveckling och 
påverkar människors hälsa negativt”. Författarna till strategin är alltså helt på det klara 
med sambanden. 
Vi vill koncentrera oss på just frågan om klimatpåverkan, därför att vi anser att den 
såsom bedömningsgrund borde vara överordnad alla kommunala beslut! 
Allvaret i den globala situationen för klimatet har för övrigt även regeringen nyligen på-
pekat. Man har därför tagit ställning för en klimatpolitisk handlingsplan i avsikt att alla 
politiska beslut ska styras av de klimatmål som angetts i denna. Vi är väl medvetna om 
att regeringens beslut kom i ett skede när remisshandlingarna för trafikstrategin var fär-
digskrivna. Det finns därmed all anledning att utifrån denna omständighet omarbeta 
Trafikstrategin så att den bättre ansluter till den nationella klimatpolitiska handlingspla-
nen. 

Kommentar: Strategidokumentet kompletteras avseende information om nationell 
klimatpolitisk handlingsplan. 

Problemet för den trafikstrategi som nu arbetats fram av kommunen, är att ett antal av 
de dokument som styr trafikstrategin verkar för, eller driver mot, en ökad biltrafik. 
Dessa dokument motverkar därmed bekämpandet av klimatförändringen och Trafikstra-
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tegin blir därför inte riktigt trovärdig. Det dokument som fr.a. motverkar är översikts-
planen ÖP-13, som anger en stark befolkningstillväxt – 25% på 15 år. Vi kan inte se an-
nat än att detta leder till ökad pendling, fritidstrafik (såväl på land som vatten) och ökad 
tung trafik. 

Kommentar: Se kommentar ovan gällande pågående ÖP-arbete. 

För att motverka befolkningstillväxtens konsekvenser på miljön anges i strategin bl.a. 
en önskan om bättre kollektivtrafik samt olika lösningar för att förbättra framkomlig-
heten. Detta är fromma förhoppningar. Av texten framgår att man inte har möjlighet att 
styra dessa åtgärder, eftersom andra aktörer sköter både styre och ekonomi. De som 
nämns i texten är bl.a. Västtrafik, Trafikverket och regionen. Lite undergivet kan man 
tycka och brist på vilja att ta ansvar. Eller är det ett sätt att bara köra på i gamla hjul-
spår? (Jämför gärna med den energi som kan uppbådas när viljan finns, t.ex att få till 
stånd en rondell i Myggenäs korsväg) 

Kommentar: ”Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora 
geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser.” (Källa: 
SKR) Kollektivtrafik och utbyggnad av statlig infrastruktur är sådana stora upp-
gifter där kommunen är en del i ett större sammanhang och har därmed inte be-
slutanderätt i dessa frågor. 

Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och har ansvar 
och beslutsrätt för kollektivtrafiken i Västra Götaland, se Västra Götalandsreg-
ionens yttrande över trafikstrategin under punkt 3. 

I Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen finns kriterier defi-
nierade för vilken lägsta servicenivå som kan förväntas på landsbygd. Om kom-
munen önskar en högre servicenivå än den som ingår i grundutbudet eller vill 
göra lokala anpassningar finns det möjlighet för kommunen att göra detta genom 
s.k. tillköp till ordinarie kollektivtrafik. Tillköp av kollektivtrafik kräver politiska 
beslut och full finansiering från kommunen. Just nu föreligger inget politiskt be-
slut om tillköp av kollektivtrafik. 

Verkligheten är ju den att alla invånare och besökare kommer att påverka trafikutveckl-
ingen. Och det är ju ingen nyhet att mänskor då oftast styrs av sina gamla etablerade tra-
fikval och beteenden. Man väljer utifrån ekonomiska förutsättningar, tid och bekvämlig-
het. Idag väljer trafikanterna att använda egna fordon till 95% av sina pendelresor. Det 
finns sannolikt ingen planerare som på allvar kan tro att man kan styra om ett resmöns-
ter som sitter fast i egna dyrköpta fordon och livsstilar på den korta tid som behövs för 
att klara en klimatomställning. Det är ju bråttom! Vi menar att det måste till helt andra 
och kraftfulla åtgärder för att få förändringar till stånd.  

Kommentar: Synpunkt noteras. Enligt den reseenkät som utfördes under 2018 
inom ramarna för arbetet med Trafikstrategin så utförs 7 av 10 arbets- och stu-
diependlingsresor på Tjörn med bil. Naturskyddsföreningen välkomnas att preci-
sera vilka åtgärder som avses. 

Antalet privatresor måste minska ordentligt. Oavsett om energin är el eller fossil. Att 
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fortsätta med nuvarande resebeteende håller inte. Trafikstrategin bör på ett mycket tydli-
gare sätt ta ställning. Det krävs en opartisk utredning, som bör ligga till grund för vad 
Tjörns kommun klarar av för de människor som lever här och nu innan ytterligare, p g a 
ökande befolkning, läggs till. Det går heller inte att köpa sig fri genom att hänvisa till 
framtida tekniska lösningar. Det är ju fortfarande bråttom. Och vägtrafiken är även utan 
växthusgaser orsak till omfattande ohälsa. Partiklar, oljud och psykisk ohälsa. 
Vi anser f ö det vara fullständigt obetänkt att sätta upp ett önskvärt befolkningstal utan 
att ha gjort en konsekvensanalys. Inte enbart med avseende på trafiken utan även beträf-
fande all annan kommunal verksamhet.  

Kommentar: Se kommentar ovan gällande pågående ÖP-arbete. 

Att dessutom tro att man kan bygga bort den skadliga trafiken genom flera filer på mo-
torvägar, fler broar eller tunnlar, fler rondeller är otidsenligt, kostsamt, ohälsosamt och 
ökar trafiken ytterligare. Trivector, som varit kommunens expert för trafikstrategin, vet 
mycket väl från andra sammanhang att man bara flyttar problem till nya platser. I Tjörns 
fall hamnar problemen i Stenungssund, på E6-an och i Göteborg. Byggs det mer vägar 
blir det mer trafik - så plågsamt enkelt är sambandet. Vi är samtidigt fullt införstådda 
med att kommunens invånare behöver bilar för att ta sig till olika målpunkter. Särskilt 
gäller detta med hänsyn till den spridda bebyggelse som har utvecklats på Tjörn. Den 
spridda bebyggelsen bör alltså också hejdas om trafiken ska kunna begränsas.  
Den regionala styrningen av utvecklingen i länet måste ha ett klimatpolitiskt synsätt. 
Man kommer med tvingande nödvändighet att bli varse detta. Ju förr desto bättre. Nuva-
rande sammanslutning av representanter från de olika kommunerna i regionen har ett 
starkt intresse av att hålla varandra goa och trevliga, vilket hittills medfört att kommu-
nerna kan fungera som små hertigdömen. Det önskvärda resultat som uppnås blir att 
kunna planera relativt oberoende av de gemensamma och långsiktigt hållbara intressena. 
Det som skulle kunna gynna kommunerna i den pågående klimatomställningen uteblir 
eftersom en regional styrning i form av t.ex. en Länsstyrelse i stort sett saknas.  
En klok kommun bör framöver vara angelägen om att arbeta i överensstämmelse med 
den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen antagit. Att ligga i framkant av detta 
omställningsarbete måste vara det absolut mest lönsamma för den kommunala ekono-
min och välfärden i stort. 

Kommentar: Se kommentar ovan gällande pågående ÖP-arbete. 

Grön infrastruktur 
Frågor kring grön infrastruktur är i stort nära kopplade till mängden trafik och vägnätets 
utbredning. Tas ytterligare mark i anspråk för trafiksystemet så blir det med nödvändig-
het mindre ytor över för annat, d v s den gröna infrastrukturen beskärs. De synpunkter 
som förts fram ovan när det gäller trafikens klimatpåverkan går samtliga i riktning mot 
en framtida minskad trafik, eftersom det är bråttom med en omställning. En minskad 
trafik gynnar också den gröna infrastrukturen. Det finns dessutom ytterligare möjlig-
heter att förbättra den gröna infrastrukturens funktion genom trafiksystemets utform-
ning. Eftersom vägar delar upp ekosystemen i mindre delar är det för ett stort antal arter 
viktigt att återskapa samband/förbindelser mellan olika delar av ekosystemen. Det hand-
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lar om för deras spridning och förutsättningar för att vidmakthålla livskraftiga populat-
ioner. Detta kan åstadkommas genom tunnlar, trummor, viadukter, broar mm mm. TNF 
anser att dessa element i trafiksystemet inte tagits tillräckligt väl i beaktande i Trafik-
strategin. Relativt små, billiga, åtgärder kan återskapa kopplingar mellan ekosystemde-
lar som avskilts från varandra genom vägdragningar 

Kommentar: I samband med pågående ÖP-arbete görs en komplettering av kom-
munens naturvårdsprogram avseende bland annat grön infrastruktur och eko-
systemtjänster, för att stärka kommunens kunskap och planeringsunderlag i dessa 
frågor. 

Slutsatser 
Vi tillstyrker en kommunal Trafikstrategi. En sådan är helt nödvändig. Den ska dock 
grundas på den verklighet som gäller nu och inte på en förlegad översiktsplan. Det för-
slag som finns behöver omarbetas för att ta hänsyn till regeringens klimatpolitiska hand-
lingsplan och ekologiska hållbarhetsmål. För att strategin ska bli något mer än bara 
önskningar måste den dessutom drivas tydligt från ett och samma håll. Den föreslagna 
ordningen där Trafikstrategin anger ett stort antal olika ansvariga i kommunen för olika 
delmål riskerar tyvärr att tappa fokus från klimathotet. En sammanhållande kraftfull in-
sats är nödvändig. En instans eller kompetens med auktoritet, som driver de mest ange-
lägna och genomförbara frågorna och erhåller tid för detta är enligt vår uppfattning nöd-
vändigt. Klimathotet och ekologisk hållbarhet som förutsättning för social och ekono-
misk hållbarhet kan då få det genomslag som måste till.  
Vi befarar också att Trafikstrategin är alltför detaljerad och omfattande. (Den har m a o 
fått konsultdimensioner). För beslutsfattare och andra hade en komprimering varit väl-
görande. Kanske också mängden av utredningar och förslag i ett första skede borde re-
duceras till det som bara är viktigt och ekonomiskt genomförbart. Risken är annars stor 
att detta omfattande arbete bara blir en hyllvärmare. 
Slutligen. Vi har medvetet valt att inte gå in på ett antal delmoment i trafikstrategin. 
T.ex. gång- och cykelfrågor där det finns mycket att rätta till och förbättra. För detta be-
hövs knappast någon trafikstrategi. Det är bara att gå ut, eller cykla ut, och se sig om 
och rätta till de dåliga lösningar som finns sedan decennier tillbaka.  
Klimatet, säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter samt kollektivtrafik som attra-
herar, är det viktigaste i kortform, vilket tillsammans med överväganden beträffande åt-
gärder till stöd för den gröna infrastrukturen kan vara vägledande för en omarbetning av 
Trafikstrategin. 
Med beaktande av ovanstående kommer TNF med På vår gemensamma Väg!  

Kommentar: Synpunkter och förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

 

17. MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Ang. Remiss Trafikstrategi för Tjörns kommun - På Väg!  
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Myggenäs Väg & Samfällighetsförening, nedan benämnt MVSF, lämnar följande syn-
punkter och kommentarer med anledning av remissen.  

Bakgrund och syfte 
Kommunen säger sig vilja främja samverkan med kommunens många vägföreningar. 
MVSF ser fram emot detta. Hittills har samverkan fungerat mycket dåligt. Varje gång 
en ny kommunchef har anställts har Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation TVS 
haft möte med den nye kommunchefen och framfört önskemål om en nära samverkan 
och täta kontakter med de avdelningar inom kommunen, som handlägger sådana ären-
den som berör vägföreningarna. Vid första mötet har kommunchefen varit positiv till 
detta, men sedan har det inte hänt något. 

Kommentar: Kommunen har en löpande dialog med representanter från vägföre-
ningarna gällande gemensamma ärenden och intressen, men ser också att sam-
verkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. I den fokusgruppsdialog som 
skett under arbetet med trafikstrategin har alla de vägföreningar som har anmält 
e-postadress till kommunens föreningsregister blivit särskilt inbjudna. 

4.2 Samhällsplanering 
MVSF instämmer i att gatunätet inklusive gång- och cykelvägar ska vara trygga och 
säkra att använda. MVSF har tillsammans med representanter från kommunen, polis 
m.fl. gjort trygghetsvandringar för trygghetsskapande åtgärder i Myggenäs. 

4.3 infrastruktur och trafikering Gång- och cykeltrafik 
MVSF håller mycket hög standard på gång- och cykelvägsnätet inom Myggenäs och har 
en förstklassig vinterväghållning för att förhindra att olyckor inträffar. Detta gäller även 
bilvägarna. I jämförelse kan nämnas den av kommunen illa skötta gångvägen ut till Al-
möbadet. MVSF och många enskilda myggenäsbor har under tiotals år påpekat att gång-
vägen är mycket ojämn. Det växer rötter genom asfalten och trädgrenar växer ut över 
vägbanan med stor risk för fallolyckor. Rullstolsbundna har stora svårigheter att ta sig 
fram. Detsamma gäller barnvagnar. MVSF befarar att gångvägarna i Myggenäs skulle 
bli i samma skick om kommunen övertog huvudmannaskapet. 

Kommentar: Specifika ärenden hanteras inte inom arbetet med trafikstrategin. 

Kommunen har under våren 2020 rustat upp gångvägen ut till Almöbadet. 

Kollektivtrafik  
I samband med utbyggnaden vid Almö Livs år 2012 försvann pendelparkeringen, som 
låg inom Almö Livs parkeringsområde. På vägskylten ute på väg 160 anges att det finns 
en pendelparkering i Myggenäs. Pendelparkeringsskylten som fanns vid Almö livs togs 
bort 2012. I Förstudien för centrumutveckling i Myggenäs föreslogs en utökad parke-
ring för pendelparkering/personalparkering vid befmtlig personalparkering vid försko-
lan och en pendelparkering vid återvinningscentralen. Den parkering, som Almö livs 
byggt vid återvinningscentralen används som personalparkering. Det finns ingen skylt, 
som anger att det är en pendelparkering. Kommunen har inte informerat MVSF om att 
det skulle finnas en pendelparkering i Myggenäs. 
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Kommentar: Det stämmer att parkeringsytan vid återvinningscentralen inte 
längre är en utpekad pendelparkering. Strategidokumentet uppdateras. 

4.4 Parkering  
MVSF har godkänt att kommunen sätter upp en cykelparkering vid busshållplatsen 
Myggenäs centrum. Tyvärr har den ännu inte kommit på plats.  

Kommentar: Specifika ärenden hanteras inte inom arbetet med trafikstrategin. 

Västtrafik har under våren 2020 uppfört en väderskyddad cykelparkering i anslut-
ning till busshållplats Myggenäs centrum. 

4.5 Organisation och samverkan  
Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation TVS har i många år försökt att få en kon-
struktiv och kontinuerlig dialog med kommunens tjänstemän. Men kommunen har inte 
ställt upp. Förtroendet för kommunen ute i vägföreningarna är därför mycket lågt.  

Kommentar: Kommunen har en löpande dialog med representanter från vägföre-
ningarna gällande gemensamma ärenden och intressen, men ser också att sam-
verkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. I den fokusgruppsdialog som 
skett under arbetet med trafikstrategin har alla de vägföreningar som har anmält 
e-postadress till kommunens föreningsregister blivit särskilt inbjudna.  

Kommunen planerar för att starta upp ett forum för samverkan med kommunens 
vägföreningar, just nu pågår ett arbete med att forma hur detta forum ska se ut. 
Mer information och kallelse kommer att skickas ut till vägföreningarna. 

I remissen föreslås en utredning som studerar lämpligt framtida upplägg för huvudman-
naskap på allmän plats i kommunens tätorter. MVSF motsätter sig å det bestämdaste 
kommunalt huvudmannaskap. Underhållet av vägar, skogs-och grönområden skulle för-
sämras, då kommunen inte skulle avsätta medel i samma storleksordning, som de 
MVSF använder årligen. Kommunen försökte år 2013 genomföra en ändring av huvud-
mannaskapet. Det blev en folkstorm och kommunen fick ta tillbaka förslaget (se 2013-
10-16, SBN S 270). I Va-strategi 2015 var frågan uppe igen. Samtliga vägföreningar i 
Tjörns Vägföreningarnas samarbetsorganisation TVS tillskrev kommunen och fick sva-
ret att ingen ändring avseende huvudmannaskapet ska ske.  

Kommentar: Synpunkt noteras. Då trafikstrategins syfte är att skapa ett ramverk 
för kommunens utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur är det lämpligt 
att en genomlysning av frågan om huvudmannaskap för allmänna platser görs. En 
utredning för vidare fördjupning i frågan är därför föreslagen som fortsatt arbete. 

Som exempel på kommunens oförmåga att ta ansvar för sina åtaganden, kan nämnas 
följande. I mejl 2011, utlovades att kommunen skulle överta ansvaret för det dike, som 
går i skogen nedanför åsen mellan Rådjursvägen och förskolan. Vattnet rinner ner på 
närliggande tomter och ut på t.ex. Lodjursvägen. Vid frostgrader blir vägen isbelagd. 
Trots årliga kontakter med olika tjänstemän, som påstått att "det är på gång" och "är 
högprioriterat" har inget hänt. 

Kommentar: Specifika ärenden hanteras inte inom trafikstrategin. 
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Kommunen utförde rensning av omnämnt dike under 2014. Er synpunkt har läm-
nats till kommunens VA-avdelning som har kontaktat er i ärendet. 

5.1 Gemensamt ansvar för genomförande 
MVSF instämmer i "för att främja trafikstrategins genomförande kan samverkansformer 
med externa parter behöva utvecklas, vilket föreslås ske inom ramen för kommande ar-
bete med handlingsplaner". MVSF ser med tillförsikt på att kommunen närmar sig väg-
föreningarna inte bara i tal utan framförallt i handling.  

Kommentar: Kommunen har under de senaste åren haft en löpande dialog med 
representanter från vägföreningen gällande gemensamma ärenden och intressen, 
men ser också att samverkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. I den 
fokusgruppsdialog som skett under arbetet med trafikstrategin har alla de vägför-
eningar som har anmält e-postadress till kommunens föreningsregister blivit sär-
skilt inbjudna.  

SAMMANFATTNING  
MVSF instämmer i en rad självklarheter såsom trafiksäkerhet och trygghet på olika ty-
per av vägar, god kollektivtrafik, bra kommunikation mellan kommun och vägföre-
ningar. 
MVSF anser att enskilt huvudmannaskapet bevaras. I remissen anges att kommunens 
investeringsbudget inte är tillräckligt omfattande för att rymma självständig finansiering 
av större infrastrukturåtgärder, exempelvis nya vägar. Om kommunen skulle överta hu-
vudmannaskapet för den allmän platsmark, som vägföreningarna idag administrerar, 
skulle invånarna i Myggenäs troligtvis få finna sig i en effektivitetsförsämring och en 
kännbar kostnadsökning. I vart fall om kommunen siktar på att hålla samma standard 
vad gäller belysning, lekplatser, asfaltering, vinterväghållning, gräsklippning, slagslåtter 
och slyröjning som vägföreningarna har. De av MVSF förvaltade ytor omvårdas idag 
effektivt på ett bra sätt, vilket i sin tur främjar invånarna. Idag anmäler invånarna fel el-
ler brister direkt till styrelsen, som ser till att dessa snabbt åtgärdas. Det är inte lika ef-
fektivt att låta personal från kommunen åka ut och se vad som behöver göras.  

Kommentar: Synpunkter noteras. Då trafikstrategins syfte är att skapa ett ram-
verk för kommunens utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur är det 
lämpligt att en genomlysning av frågan om huvudmannaskap för allmänna platser 
görs. En utredning för vidare fördjupning i frågan är därför föreslagen som fort-
satt arbete. 

Kommunen är oavsett frågan kring huvudmannaskap beroende av finansiellt stöd 
från stat och region genom regional transportinfrastrukturplan för större infra-
strukturåtgärder, vilket främst avser åtgärder på det statliga huvudvägnätet utan-
för tätort. Strategihandlingen förtydligas kring detta. 

Kommunen är idag organiserad efter förutsättningarna att väg- och samfällig-
hetsföreningar har huvudmannaskapet för allmän platsmark. En förändring av 
huvudmannaskapet skulle sannolikt få stora konsekvenser inom flera områden, 
bland annat i kommunens organisation. 
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18. SKÄRHAMNS VÄGFÖRENING 
Sid 19: Med vetskapen att inrikes transporter står för 30 procent av Sveriges samlade 
koldioxidutsläpp är det av stor vikt att minska utsläppen från transportsektorn. Varifrån 
kommer denna siffra? Enligt ekonomifakta (naturvårdsverket) stod inrikes trans-
porter för 16,4% 2018. Räknar man in utrikes transporter är dessa 11,3% . 
Vänligen kolla. Att inte ha korrekta siffror i dokumentet förminskar dess trovärdighet. 

Kommentar: Enligt naturvårdsverket svarade utsläpp från transporter för cirka 
en tredjedel av Sveriges totala utsläpp år 2018. Enligt Statiska centralbyrån som 
naturvårdsverket hänvisar till för aktuell statistik stod inrikes transporter för 32 
% och utrikes transporter för 18 % av totalt utsläpp för växthusgaser år 2018. 

Strategidokumentet förtydligas och kompletteras med källhänvisning. 

Sid 21: Upprätta resepolicy för kommunens tjänsteresor och interna fordon. Finns inte 
detta inom kommunen idag? I så fall högst anmärkningsvärt. 
En kommentar från hela styrelsen. Det borde vara högprioriterat med tanke på alla skri-
verier i pressen om missbruk och fusk. Kanske skulle det brytas ur detta dokument och 
påbörjas redan i februari i år. 

Kommentar: Kommunen har idag ingen resepolicy. En kommunövergripande 
rese- och transportpolicy är en av de föreslagna aktiviteterna i genomförandet av 
trafikstrategin. 

I övrigt tycker vi som var med på mötena att dokumentet avspeglar vad som avhandlats. 
Kommentar: Informationen noteras. 

 

19. KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING 
Inledningsvis är det vår uppfattning att rapporten är ett bra dokument som efter vidare-
utveckling kan vara en bra grund för förbättrad samhällsplanering för nyttjarna av trans-
portsystem och infrastruktur. Inte minst viktigt är att rapporten lyfter viktiga trafikstrate-
giska ämnesområden, målsättningar och utvecklingsstrategier. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 

När det gäller vägföreningarna och samfällighetsföreningarna som förvaltar vägar, par-
keringsplatser och vägbelysning, mm inom planlagda områden så är vi huvudmän för 
den dominerande väglängden på Tjörn. Det som inte framkommer i rapporten på ett tyd-
ligt sätt är att utformningen av trafiksystem såsom bilvägar och GC-vägar, parkerings-
platser, mm utförs av Tjörns kommun vid upprättandet av detaljplaner. Under detta ar-
bete är samarbetet med vägföreningarna mycket bristfälligt. Det finns många exempel 
på trafikrelaterade brister och fel i detaljplanerna som vägföreningarna sedan får dras 
med. 

283



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

42(46) 

Kommentar: Upprättandet av detaljplaner är en öppen process där sakägare, all-
mänhet och föreningar har möjlighet att delta i medborgardialog, samrådsmöten, 
ta del av planhandlingar och inkomma med synpunkter i planernas samråds- och 
granskningsskeden. Vidare är alltid berörda väg- eller samhällsföreningar re-
missinstans i detaljplanerna. 

Under avsnitt 2.4 anges att enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är väghållare för 
Tjörns vägar och gator innebär begränsningar i kommunens möjlighet att påverka trans-
portsystemets utformning och användning. Detta är ett mycket anmärkningsvärt och fel-
aktigt påstående då det ju är kommunen som vid upprättande av detaljplanerna har rå-
digheten över dessa frågor och utföranden.  

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Det är ett positivt anslag som anges i kapitel 4 "Eftersom Tjörns kommun inte har väg-
hållaransvar är det viktigt med nära samverkan och samarbete med Trafikverket och 
kommunens vägföreningar." Under 4.5 påtalas också behovet av samverkan med väg-
föreningarna, det är bra. Samarbete har vi sök vid flera tillfällen under tjugo års tid med 
skralt resultat från kommunföreträdares sida.  
I sista stycket på sidan 32 tas frågan om huvudmannaskapet för gator och vägar upp. 
Denna frågeställning har ingående avhandlats under 2012 -2013. Både kommunen och 
vägföreningarna lade ner ett omfattande arbete med detta för att komma fram till ett be-
slutsunderlag. Jag bifogar några dokument avseende detta. Ett helt enigt KF avslog för-
slaget att kommunen skulle ta över vägföreningarnas huvudmannaskap.  
Vi ser inga nya förutsättningar som talar för ett kommunalt huvudmannaskap inom de-
taljplanerna. Den närdemokrati och fastighetsägarnas möjlighet till direkt påverkan på 
drift och underhåll av väganläggningarna mm kan aldrig åstadkommas vid en kommu-
nal förvaltning. Det är bättre att utveckla samarbetet mellan kommunen och vägföre-
ningarna.  

Kommentar: Synpunkterna noteras. Kommunen har löpande dialog med repre-
sentanter från vägföreningarna gällande gemensamma ärenden och intressen, 
men ser också att samverkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. 

Då trafikstrategins syfte är att skapa ett ramverk för kommunens utvecklingsar-
bete gällande trafik och infrastruktur är det lämpligt att en genomlysning av frå-
gan om huvudmannaskap för allmänna platser görs. En utredning för vidare för-
djupning i frågan är därför föreslagen som fortsatt arbete. 

 

Bilaga 1, brev från Tjörns vägföreningars samarbetsorganisation 
Brev till: Centerpartiet, Folkpartiet, Kommunalt Alternativ, Kristdemokraterna, Miljö-
partiet, Moderata samlingspartiet, Samhällets bästa, Socialdemokraterna, Sverigede-
mokraterna, Vänsterpartiet.  

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap?  

284



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

43(46) 

Tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av sam-
hällsbyggnads-nämnden utrett frågan om Tjörns kommun ska överta huvudmanna-
skapet för allmän platsmark i Skärhamn, Rönnäng, Bleket, Kyrkesund/Härön, 
Kållekärr, Häggvall, Myggenäs, Almösund samt på Klädesholmen, Dyrön och Åstol. 
Idag är det enskilt huvudmannaskap på dessa orter med vägföreningar, som förvaltare 
av allmän platsmark. Så har det varit i decennier. Något beslut i frågan om att ändra 
till kommunalt huvudmannaskap eller att behålla nuvarande ordning med enskilt hu-
vudmannaskap är ännu inte taget i samhällsbyggnadsnämnden. Koncepttext till beslut 
att kommunen skall ta över huvud-mannaskapet föreligger dock.  
Från TVS -föreningarna har vi framfört att utredningen enligt ovan som redovisats för 
ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden och för oss i TVS är i stora delar osaklig och 
vinklad i syfte att vara ett säljargument för kommunalt huvudmannaskap. Vilket vi anser 
vara allvarligt både ur rättslig och demokratisk synpunkt.  
Vi har tydligt framfört att kommunalt huvudmannaskap av allmän platsmark endast är 
till nackdel för våra medlemmar i vägföreningarna, för övriga vägföreningar och för 
skattebetalarna på Tjörn.  
Med anledning av de uttalanden i frågan om kommunalt huvudmannaskap, som gjordes 
på TVS informationsmöte i Rönnäng den 22 april 2013, där ett flertal politiker från 
olika politiska partier var närvarande och där samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Karl-Erik Persson (M) tydligt uttalade att han driver frågan om kommunalt huvudman-
naskap, begär styrelserna i undertecknade vägföreningar om Ert partis inställning.  
Fråga: Kommer Ert partis nämnd ledamöter att rösta för eller emot att kommunen 
övertar huvud-mannaskapet för allmän platsmark på ovan nämnda orter?  
Styrelserna för undertecknade TVS-vägföreningar emotser snarast Ert partis svar på 
frågan.  
Ert svar kan mailas till TVS sekreterare Stefan Karlsson Myggenäs VSF: stefan@ka-
bobygg.se 

Bilaga 2, tjänsteutlåtande till SBN 2013-09-20, dnr 2012/24 
Remissvar - utredning om allmän platsmark  

Bakgrund  
Tjörns kommun har med ett undantag alltid beslutat om enskild förvaltning av allmän 
platsmark. Samhällsbyggnadsnämnden har i samband med modernisering av detaljpla-
ner låtit utreda om kommunen bör ändra princip. Utredningen rekommenderar att kom-
munen fattar ett tydligt beslut om att övergå till kommunal förvaltning av allmän plats-
mark i tätorterna. I rena fritidshusområden föreslås att allmän platsmark även fortsätt-
ningsvis förvaltas av vägföreningar.  

Ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-17, § 65, att remittera ärendet till parti-
grupperna för yttrande senast 2013-08-01.  
3 st remissvar har inkommit.  
Miljöpartiet, som inkom med yttrande 2013-06-12, anser inte att kommunen ska ta över 
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allmän platmark från vägföreningarna inom de större tätorterna, och vill ha kvar väg-
föreningarna som de är idag. Socialdemokraterna anser inte heller att kommunen ska ta 
över huvudmannaskapet för allmän platsmark. De anser att huvudmannaskapet sköts på 
ett professionellt och kostnadseffektivt sätt för kommuninvånarnas bästa.  
I ett gemensamt yttrande från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokra-
terna och Samhällets bästa ser de ingen anledning att förändra huvudmannaskapet från 
det ansvar vägföreningarna har idag, till att förlägga detta på kommunen. 

Bilaga 3, remissvar från Miljöpartiet 2012/24-247, 2013-06-12 
Miljöpartiet tycker inte att kommunen skall ta över allmän platsmark från vägförening-
arna inom dom större tätorterna.  
Vi vill att man har kvar vägföreningarna som de är idag inom tätorterna. 

Bilaga 4, remissvar från Socialdemokraterna 2012/24-247, 2013-07-23 
Socialdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämnden har begärt återremiss avseende det 
presenterade förslaget att flytta över huvudmannaskapet från enskilt (vägföreningar) till 
kommunalt med följande motiveringar:  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslag till beslut. S och Mp. 
yrkade vid nämndmöte i Samhällsbyggnadsnämnden att utredningen går på återremiss 
för komplettering och att samtliga kända/bedömda/beräknade kostnader tas med enligt 
nedan för att kunna ta ställning som är adekvat:  
Socialdemokraterna anser att slutsatserna i rapporten inte styrkts med en saklig utred-
ning. Det mesta är enskild tjänstemans tyckande utan att vara styrkt med fakta/un-
derlag.  
De största bristerna är bl.a. att det över huvud taget inte finns några uppgifter om vad 
en eventuell övertagandeprocess innebär och vilka engångskostnader som det blir för 
följande: 
- Planändring med anledning av förändrat huvudmannaskap: 
- Gemensamhetsanläggningar upphävs genom Lantmäteriförrättning 
- Aktuella vägföreningar avvecklas 
- Inlösen av tillgångar och egendom 
- Investeringar och avskrivning på dessa 
- Banklån, hur skall dessa hanteras? 
Utredningen saknar totalt underlag som klargör skillnaden mellan förvaltning av all-
mänplatsmark genom enskilt huvudmannaskap respektive kommunalt huvudmannaskap.  
Som bevis på brister i utredningen för att kunna vara ett korrekt beslutsunderlag finns 
bl.a. nedanstående hämtat från utredningsunderlaget:  
Slutsatsen i utredningen under punkt 11 säger följande  
"utredningen har särskilt titta på de elva större föreningarna som finns på Tjörn men 
någon detaljerad utredning om hur det fungerar inom varje särskild förening har inte 
skett.  
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Förutom de elva föreningarna som studerats finns det ytterligare ett trettiotal före-
ningar på Tjörn och dessa föreningars hantering och ansvarsområden är inte utrett vil-
ket är önskvärt för att kunna göra en korrekt bedömning av samtliga konsekvenser en 
ändring av huvudmannaskap kan få".  
Kommunens ansvar är i första hand att sköta skola, vård och omsorg och inte att för-
valta/sköta allmänplatsmark. Skötsel av allmän platsmark i de befintliga detaljplanerna 
är överlämnat till gemensamhetsanläggningar(Vägföreningar) genom befintliga Lant-
mäteriförrättningar.  
Enligt nya PBL skall kommunen vara huvudman för allmän platsmark om inte särskilda 
skäl föreligger. Det finns inget i PBL som anger något om befintliga områden där det 
finns detaljplan och förvaltningen sköts genom enskilt huvudmannaskap.  
Enligt Boverket är följande särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap:  
"Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl 
för annat. Som särskilda skäl har bland annat godtagits en enhetlig förvaltning inom ett 
större område och enskilt huvudmannaskap av tradition har tillämpats inom kommu-
nen".  
Enligt SKL finns det inget i PBL som säger att kommunen skall förvalta allmän plats-
mark i områden där redan befintliga detaljplaner med enskilt huvudmannaskap finns 
och fungerar.  
Framtida skötsel enligt utredningen:  
Uppskattat personalbehov från kommunen 1 projekt/gatuingenjör+ 1 drifttekniker  
Uppskattad kostnad 4,7+,5+,5=5,?Mkr  
Uppskattat personalbehov från TVS 5-8 personer.  
Uppskattad kostnad 5,7+4,0=9,?Mkr 
Ovanstående kostnadsberäkning som utredningen visar innebär att kommunalskatten 
måste höjas med 0, 19 -0,29 öre alternativt innebär det att dessa 9, 7Mkr är pengar som 
får tas från kommunens kärnverksamhet som är skola, vård och omsorg.  
Ideellt arbete i vägföreningarna - det är det som utförs genom bl.a. gräsklippning av 
fotbollsplaner, spolning av isbanor, sköta lekplatser mm förutom den gemenskap som 
det ger i området och möjligheter för nyinflyttade att enkelt och naturligt få kontaktnät i 
närområdet.  
Att kommunen skulle få en bättre vägstandard och bättre skötsel med kommunalt huvud-
mannaskap är gripet ur luften. Utredningen saknar helt belägg för ett sådant påstående. 
Socialdemokraterna ser en stor risk i att det första kommunen kommer att spara på är 
det som inte är kärnverksamhet när pengarna tryter.  
Socialdemokraterna vill understryka värdet av en kontinuerlig dialog och samråd med 
medborgare, brukare, föreningsliv och intresseorganisationer kring verksamheten. På 
samma sätt är en öppen och förtroendefull samverkan med de anställda och de vägföre-
ningar som finns på Tjörn nödvändig  
Föreslagna att-satser kan inte antas, enär det saknas kostnadsanalyser för principbe-
sluten. Det är, enligt Socialdemokraternas mening, inte försvarbart att föreslä kommun-
styrelsen att fatta ett beslut när man inte vet vilka kostnader det kommer att föra med 
sig.  
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För närvarande finns det ingen organisation i kommunen som kan ta över och sköta 
dessa frägor.  
Det finns inget i utredningen som visar att det för kommuninvänarna skulle bli bättre 
med kommunalt huvudmannaskap än dagens enskilda huvudmannaskap, snarare finns 
det bevis pä motsatsförhällandet att det skulle förorsaka merkostnader för samtliga 
kommuninvänare.  
Den kommunala likabehandlingsprincipen försvinner när endast 11 av de större vägför-
eningarna skulle tas över.  
Utredningen brister i saklighet pä ett flertal punkter, utöver de tidigare uppräknade.  
Med hänvisning till ovanstående kommer Socialdemokraterna att rösta mot att kommu-
nen tar över huvudmannaskapet för allmän platsmark och att ta över skötseln av väg-
föreningarna.  
Enligt Socialdemokraterna sköts denna verksamhet i dag på ett professionellt och kost-
nadseffektivt sätt för kommuninnevånarnas bästa genom vägföreningarna. Det bevisas 
tydligt genom den organisation man bildat, Tjörns Vägföreningar Samarbetsorganisat-
ion, TVS för att ytterligare effektivisera verksamheten. 

Bilaga 5, remissvar från politiska majoriteten 2012/24-247, 2013-08-28 
Den politiska majoriteten har tagit del av utredningen gällande huvudmannaskapet för 
allmän platsmark inom detaljplanelagt område i Tjörns kommun.  
Med anledning av detta, ser vi nu ingen anledning av att förändra huvudmannaskapet 
från det ansvar vägföreningarna idag har, till att förlägga detta på kommunen.  
Moderaterna  
Folkpartiet  
Centerpartiet  
Kristdemokraterna  
Samhällets Bästa 
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Trafikstrategin är utarbetad med konsultstöd av Trivector Traffic. Remissversionen 
är huvudsakligen baserad på Trivector Traffics rapport ”På väg – Trafikstrategi, 
Tjörns kommun”, 2019-07-05. 

Figurer och kartor, där annat ej anges: Trivector Traffic 

Illustration framsida: Atle Heidarsson, Tjörns kommun 

Fotografier: Maria Johannessen, Tjörns kommun 
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Förord 
Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk 
för nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Med sikte på kom- 
munens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi mot ett transportsystem som bidrar till 
hållbar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regiona- 
la målpunkter. 

På Tjörn är vi idag starkt beroende av bilen för våra transporter och resor, såväl i ar- 
betspendlingen som på fritiden. Så som vårt ö-samhälle är uppbyggt, med stor andel 
boende på landsbygd och flera orter längst ut på vägnätet, är det svårt för många att 
klara sig utan en eller flera bilar i hushållet. Samtidigt vet vi att fossilbränsle skapar 
koldioxidutsläpp som påverkar klimatet negativt, och att även fossilfria bilar med en 
person i varje tar för stor plats på vår enda fastlandsförbindelse. Vi vet också att alla 
personer på Tjörn faktiskt inte har tillgång till bil. För att värna miljön för framtida 
generationer och samtidigt säkra såväl framkomlighet som tillgänglighet för oss alla 
här och nu, är det därför mycket viktig att arbeta för ett minskat bilberoende och öka- 
de möjligheter att välja andra färdmedel. 

Det ska finnas förutsättningar att resa på ett säkert, effektivt och pålitligt sätt, inte 
enbart med bil utan även med kollektivtrafik, med cykel och till fots. Ibland är en 
kombination av olika färdmedel den bästa lösningen för resan, och då ska detta göras 
möjligt! 

För att detta ska bli verklighet kommer dock förändring krävas på flera punkter som 
Tjörns kommun inte ensam råder över. Det blir en utmanande och lärorik resa där vi 
behöver sällskap och hjälp av såväl dag- och nattbefolkning, helårs- och delårsbe- 
folkning, turister, företagare, yrkestrafik, skolbarn, föräldrar, lärare och pensionärer, 
som av vägföreningar, grannkommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen. 

Hoppas att ni vill följa med oss på färden. Nu är vi På Väg! 
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Begreppsförklaring 
Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsystemet. Vid god 
framkomlighet är förseningarna små eller inga och restidsvariationen begränsad. 

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera på en specifik 
sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden mellan de fordon som kör 
snabbast är stor jämfört med de som kör långsammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är ansvarig för 
att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och torg. I Tjörns kommun 
tillämpas enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är huvudmän för allmänna plat- 
ser, förutom de nationella vägarna där Trafikverket är huvudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med hållbarhet menas i 
detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, ekologiskt och social hållbar- 
het 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera genom ett sys- 
tem eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid köbildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för påverka beteende 
inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder för att påverka resan innan den 
har börjat. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det klarar av stör- 
ningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i större omfattning. 

Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden liten mellan två 
platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de över- 
gripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av bebyggelse och 
planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon och infrastruk- 
tur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de om samma infrastruktur, 
exempelvis personresor och godstrafik. 
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035, vilket inne- 
bär cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av tryggade kommunika- 
tioner för en ökande befolkning och ett expanderande näringsliv präglar kommunens 
översiktsplan, vision och målformuleringar inför framtiden. I gällande översiktsplan 
ÖP 2013 anges kommunal trafikstrategi som ett följduppdrag. I samband med 2016 
års aktualitetsprövning av ÖP 2013 togs uppdraget vidare i form av en förstudie för 
trafikstrategi, som remitterades internt på kommunen under 2017. Förstudien och 
remissammanställningen har sedan legat till grund för arbetet med detta strategidoku- 
ment. 

Som nämns i förordet till denna handling har Tjörn betydande utmaningar att hantera 
för att i enlighet med kommunövergripande mål både kunna erbjuda en god tillgäng- 
lighet och uppnå en hållbar utveckling. Trafikstrategin syftar till att klarlägga dessa 
utmaningar, beskriva långsiktiga målsättningar och utvecklingsstrategier, samt peka 
ut riktningen för kommunens vidare arbete med prioritering och genomförande av 
konkreta åtgärder för att styra mot målen. Med trafikstrategin vill kommunen förtyd- 
liga sin position gällande trafikfrågor i såväl det regionala som det lokala samman- 
hanget, och därmed främja samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Göta- 
landsregionen, Västtrafik, grannkommuner samt inte minst med kommunens många 
vägföreningar. 

Trafikstrategin avses vara vägledande i alla kommunens planer och program där 
trafikfrågor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt visa hur 
transportsystemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk 
planering i kommunen. Den är avsedd att användas i tjänstepersonernas dagliga arbe- 
te och utgöra en del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verk- 
samhetsplaner. 

 
 
 
 

Figur 1-1 Trafikstrategin är ett inr ktningsdokument som ligger till grund för olika handlingsplaner som behöver 
uppdateras eller tas fram för Tjörns kommun. 
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1.2 Arbetssätt 
Organisation 
Trafikstrategiarbetet har genomförts med hjälp av trafikkonsult i samverkan med 
kommunala tjänstepersoner och politiker. Kommunens projektorganisation har ut- 
gjorts av en mindre arbetsgrupp och en större projektgrupp av tjänstepersoner, samt 
en styrgrupp av politiker och chefstjänstepersoner. 

Arbetsgruppen, bestående av översiktsplanerare (projektledare), trafikplanerare (bi- 
trädande projektledare), trafikingenjör, kollektivtrafiksamordnare samt kommunika- 
tör, har tillsammans med konsulten drivit arbetsprocessen och utarbetat strategihand- 
lingen. Projektgruppen, bestående av representanter för kommunens förvaltningar 
och bolag, har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån olika kommunala 
perspektiv. Styrgruppen, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, samhälls- 
byggnadsnämndens presidium samt kommunchef och samhällsbyggnadschef, har 
som beställare av strategin bidragit med styrning och prioritering av strategidoku- 
mentets innehåll. 

 
Förankring 
Kommunintern förankringsprocess inleddes med en trafikdag i maj 2018. Då var alla 
tjänstepersoner och politiker i kommunen inbjudna till ett öppet hus med tipsprome- 
nad om trafik och resande på Tjörn, projektnamnstävling, cykelprovning (vikcykel 
respektive elcykel) och provkörning av enkätfrågor till resvaneundersökning. Pro- 
jektnamnstävlingen resulterade i namnet ”På Väg!”, som sedan i form av projektlo- 
gotyp har använts i såväl intern som extern kommunikation kring projektet. 

Intern förankring på tjänstepersonsnivå har skett vid kvartalsvisa projektgruppsmö- 
ten, för dialog kring bland annat nulägesbeskrivning och SHIFT-analys (se avsnitt 
1.4). I februari 2019 hölls en andra trafikdag för dels identifiering och prioritering av 
brister i trafiksystemet och dels samtal kring målformuleringar och strategier. Trafik- 
dagen genomfördes i två pass med kommunala och regionala tjänstepersoner (Tra- 
fikverket, Västtrafik) på förmiddagen och politisk styrgrupp på eftermiddagen. Ännu 
ett styrgruppsmöte har sedan hållits i april 2019 för politisk förankring av preliminära 
strategier. 

Ytterligare regional förankring av trafikstrategins innehåll har skett under våren 2019 
vid avstämningsmöten med representanter från grannkommunerna Stenungsund, 
Orust och Kungälv samt från Trafikverket, Västtrafik respektive Göteborgsregionen. 
Även representanter för Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Göta- 
lands län har varit inbjudna men inte deltagit vid mötena. 

Lokal förankring av strategiarbetet har skett kontinuerligt under arbetets gång genom 
resvaneenkät sommaren 2018 (se avsnitt 1.4), rekrytering till fokusgrupper somma- 
ren 2018, öppen föreläsning om miljöbilar hösten 2018 samt fokusgruppsdialog vid 
sex kvällsmöten 2018–2019 (se avsnitt 1.3). 
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Produktion 
Trafikstrategins olika delar och inbördes kopplingar beskrivs schematisk nedan i Fi- 
gur 1-2 och speglar i stort sett den process som arbetet följt. Utifrån inledande analys 
av nulägesbeskrivning och befintliga mål för trafik har nya specifika målsättningar 
för trafik- och transportsystemet formulerats. För att kommunens arbete med trafik- 
frågor ska utvecklas mot uppställda målsättningar har utvecklingsstrategier tagits 
fram. För att kunna utvärdera om utfört arbete leder mot målsättningarna har målin- 
dikatorer för trafikstrategin tagits fram. 

Med syftet att konkretisera utvecklingsstrategierna och målsättningarna ska hand- 
lingsplaner sedan tas fram, i en process som påbörjas efter att trafikstrategin är anta- 
gen. 

 
 

Figur 1-2 Schematisk indelning av trafikstrategins olika beståndsdelar. 
 
 
 
 

Figur 1-3 Fyrstegsprincipen 
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1.3 Utgångspunkter 
Avgränsningar 
Trafikstrategin omfattar det geografiska området Tjörns kommun, men berör även 
kommunens relationer till sin omgivande region. Planeringshorisont för målsättning- 
arna i trafikstrategin är samma som för kommunens Vision 2035, Möjligheternas ö. 

Trafikstrategin är ett översiktligt dokument, i enlighet med Tjörns kommuns riktlinjer 
för styrdokument1 på strategisk nivå: 

”Strategin finns längst upp i hierarkin och är det mest översiktliga styrdokument. 
Strategin visar på handlingsriktning och ger vägledning åt verksamheterna. I strate- 
gin finns långsiktiga mål. Strategin behöver inte tala om hur målen ska nås.” 

Konkreta åtgärder och lösningar, för att möta de utmaningar och uppnå de mål som 
pekas ut i trafikstrategin, återstår att utarbeta i efterföljande handlingsplaner. 

 
Juridiska förutsättningar 
I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är huvud- 
män för allmänna platser, förutom de statliga vägarna där Trafikverket är huvudman. 
Kommunen har därmed ingen självständig juridisk rådighet över gator och vägar. 
Kommunens inflytande över gator och vägar baseras på samverkan med vägförening- 
arna och Trafikverket. 

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet, vilket innebär att de genom 
Västtrafik förser regionen med kollektivtrafik. Kommunen råder därmed inte själva 
över basutbudet i kollektivtrafiken på Tjörn. Kommunens inflytande över kollektiv- 
trafikutbudet baseras på samverkan med Västtrafik. 

 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region genom regional infra- 
strukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kommunens investeringsbudget är oftast 
inte tillräckligt omfattande för att rymma självständig finansiering av större infra- 
strukturåtgärder, exempelvis nya vägar. 

 
Fyrstegsprincipen 
I de nationella målen för transportinfrastruktur i Sverige ingår den så kallade fyr- 
stegsprincipen som Trafikverket har tagit fram, se figur till vänster. Principen är en 
modell för systematisk prövning i fyra steg av åtgärder gällande infrastruktur, med 
syftet att den mest resurseffektiva och ändamålsenliga åtgärden ska kunna identi- 
fieras och väljas. Åtgärder i steg 1 och 2, vilka bygger på utvecklad eller förändrad 
användning av befintliga resurser, ska om möjligt väljas före åtgärder i steg 3 och 4, 
vilka medför nya resursuttag. I arbetet med Tjörns trafikstrategi har fyrstegsprinci- 
pen genomsyrat framtagandet av målsättningar, utvecklingsstrategier samt åtgärder i 
handlingsplaner. 

 
 
 

1 Tjörns kommun, Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. 
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Styrdokument 
Kommunens övergripande målsättningar och strategier för samhällsutvecklingen de- 
finieras framförallt i den kommunala visionen Möjligheternas ö – hela året och för 
hela livet och i översiktsplanen ÖP 2013. Visionen från 2015 lyder: 

”Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småska- 
lighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är 
våra unika värden.” 

Utifrån visionen har fyra strategiska områden formulerats, se figur nedan. De strate- 
giska områdena ligger till grund för den kommunala budgeten, och är på olika sätt 
kopplade till trafikfrågor. 

ÖP 2013 bygger på övergripande strategier med tydlig koppling till trafik och infra- 
struktur. Tjörns roll i regionen fokuserar på hur Tjörn kan utvecklas av egen kraft 
som en aktiv del i Göteborgsregionen. Bebyggelsestruktur och utveckling pekar mot 
en hållbar fysisk planering, med koncentration av bebyggelseutveckling till kom- 
munens tätorter och huvudstråk. Det goda livet behandlar sociala värden och den 
attraktionskraft som tillgängliga natur- och kulturvärden har i en storstadsregion. Det 
robusta samhället handlar om samhällets förmåga att stå emot störningar och hantera 
sårbarhet. Vid senaste aktualitetsprövning av ÖP 2013, som genomfördes 2016, be- 
fanns strategierna vara aktuella. 

I kommunens Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018-2025 lyfts kom- 
munens roll som servicegivare inom bland annat infrastruktur och kollektivtrafik 
fram som en viktig faktor. 

Utöver de kommunala styrdokumenten har flera regionala, nationella och globa- 
la målsättningar och strategier relevans för kommunens trafikplanering. Bland de 
regionala dokumenten är det framförallt Vision Västra Götaland – Det goda livet, 
Klimatstrategi för Västra Götaland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götaland, Strategi för ökad cykling i Västra Götaland samt GR’s Strukturbild för 
Göteborgsregionen som har relevans för kommunens trafikstrategi. Nationellt är det 
främst de miljöpolitiska målen, transportpolitiska målen samt Nollvisionen som är 
relevanta. Flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 relaterar 
till trafikstrategin, däribland jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infra- 
struktur samt bekämpa klimatförändringen. 
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Dialog med fokusgrupper 
En viktig del av arbetet med kommunal trafikstrategi har varit att involvera befolk- 
ning och verksamma i en dialogprocess. Syftet med dialogen har varit att möjlig- 
göra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för 
vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred representativitet i 
dialoggrupperna har kommunen rekryterat deltagare till dialogen genom annonsering 
på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjud- 
ningar till föreningar, företagare och politiker. 

Under 2018–2019 har sex dialogmöten genomförts. Antalet deltagare vid respektive 
möte har varierat från 51 personer vid första mötet till ca 12 personer vid de sista 
mötena. Totalt har cirka 70 privatpersoner, företagare, föreningsrepresentanter och 
politiker, samt cirka 20 tjänstepersoner från olika sakområden i kommunen, deltagit 
vid mötena. Åldersspannet har legat mellan 25 och 75 år, med tydlig tyngdpunkt över 
50 år. Genusfördelningen har genomgående varit cirka 25 procent kvinnor och 75 
procent män. 

Vid första dialogmötet vaskade deltagarna fram de trafikfrågor de ansåg var vikti- 
gast att arbeta med. Högst rankades trafiksäkerhet, gång- och cykeltrafik respektive 
arbetspendling. Utifrån detta resultat formades tre fokusgrupper kring trafikslagsom- 
rådena gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och färja respektive biltrafik och parke- 
ring. Under kommande fyra möten arbetade grupperna tematiskt utifrån TRAST-as- 
pekterna Tjörns karaktär, trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet samt miljö och 
hälsa. Vid det sjätte och sista mötet tog deltagarna del av en preliminär utgåva av tra- 
fikstrategin, med redogörelse för hur resultat av fokusgruppernas arbete inkluderats i 
strategin. 

Fokusgruppssamtalen har gett ett berikande användarperspektiv till kommunens ar- 
bete med nulägesbeskrivning, bristanalys och målformuleringar. Även om fokusgrup- 
perna haft blandad sammansättning förmedlar deltagarnas inspel en sammanhållen 
uppfattning om orsak och verkan vad gäller de olika trafikaspekterna, och bekräftar 
i stor utsträckning de antaganden som gjorts av tjänstepersoner och konsult i arbetet. 
Det skall dock noteras att kommunen inte gör anspråk på att ha nått ut till alla berör- 
da målgrupper under dialogen, och att ytterligare användarperspektiv på trafiksyste- 
met kan återstå att belysa i framtida arbete. 
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Gällande ny infrastruktur och utvecklad kollektivtrafikering har dialogsamtalen åter- 
kommande berört frågor om ansvarsfördelning mellan kommun, vägföreningar och 
Trafikverk respektive mellan kommunen och Västtrafik. Deltagarna uttrycker behov 
av en tydligare struktur och samverkan mellan parterna, för att processerna ska vara 
begripliga och påverkningsbara, samt för att utvecklingen ska gå framåt. 

Särskilda sammanställningar från genomförda fokusgruppsmöten finns på kommu- 
nens hemsida. 

 
TRAST – Trafik för en attraktiv stad 
”Trafik för en attraktiv stad”, eller TRAST, är en handbok och metodik som Tra- 
fikverket, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och Boverket tagit fram till stöd 
för kommunernas trafikplanering. I arbetet med Tjörns trafikstrategi har stads-per- 
spektivet i TRAST anpassats något för att vara tillämpbart på en landsbygdskommun 
med mindre tätorter. De sju så kallade TRAST-aspekterna syftar till att fånga upp 
olika perspektiv i trafikplaneringen: 

• Kommunens karaktär – Hur bebyggelse och infrastruktur tillsammans med land- 
skap, vatten och mötesplatser m.m. skapar kommunens fysiska struktur. 

• Transportsystemet – Hur vägar, gator, spår, gång- och cykelbanor, hållplatser och 
stationer är uppbyggda och hänger samman. I systemet kan antalet transporter 
öka utan att trafiken ökar, till exempel genom att fler samåker i bil eller att det 
sker en överflyttning från bilresor till kollektivtrafiken. 

• Trafikens omfattning – De resor och transporter som genomförs i transportsyste- 
met. 

• Tillgänglighet – Kan beskrivas med vilken lätthet invånare, besökare och verk- 
samheter kan nå något önskvärt i samhället. 

• Trygghet – Människors upplevda trygghet handlar om individuella upplevelser 
och riskkänslighet. 

• Trafiksäkerhet – Utgörs av de risker som trafikanterna utsätts för. Risken kan i sin 
tur delas in i sannolikhet och konsekvens. 

• Miljö och hälsa – Vilken påfrestning transportsystemet och de resor som görs har 
på omgivande miljö och människors hälsa. Men även vilka positiva hälsoeffekter 
aktiva transporter kan bidra med. 

TRAST-aspekterna har använts vid formulering av nulägesbeskrivning, som samtals- 
teman i fokusgruppsdialog och som stöd vid utformning av utvecklingsstrategierna. 
Processbeskrivning och kommunexempel i TRAST-materialet har utgjort inspiration 
för hur processen har drivits i Tjörns strategiarbete, och för dispositionen i denna 
handling. 
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1.4 Utredningar 
Ett antal utredningar har gjorts i syfte att komplettera och kvalitetssäkra den nuläges- 
bild av kommunens transportsystem som tecknades i förstudien 2017. 

 
Enkät och analys av resvanor 
Kommunen genomförde en enkätstudie sommaren 2018 gällande kommuninvånarnas 
resvanor samt efterfrågan och önskemål på infrastruktur. De cirka 300 enkätsvaren 
visar på högt bilanvändande både gällande arbetspendling och fritidsresor. Analyser 
av enkätresultatet redovisas i vidare i nulägesbeskrivningen, se Appendix A-3. 

 
Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys 
En övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys genomfördes under hösten 2018. 
Trafiknätsanalysen syftade till att identifiera var det finns motstridiga anspråk på 
framkomlighet och säkerhet för olika trafikanter, främst i korsningspunkter på huvud- 
stråk och sekundära stråk för biltrafik. Syftet med målpunktsanalysen var att erhålla 
en nulägesbild över var olika målpunkter är belägna i förhållande till bebyggelse och 
infrastruktur. Resultatet visade att den generella tillgängligheten för bil är mycket 
god, medan den för övriga trafikslag är bristfällig på många platser. Se vidare Ap- 
pendix A-2. 

 
SHIFT 
SHIFT är ett analysverktyg som används för att klarlägga hur kommunen inom olika 
delar av organisationen arbetar med skiftet över till hållbara transporter, samt vilka 
möjligheter i form av befogenheter, tid och resurser som finns för detta. SHIFT-dis- 
kussion som genomfördes i projektgruppen hösten 2018 visade på att det inom kom- 
munen finns en ambition och vilja att aktivt arbeta med hållbara transportlösningar, 
men att det i dagsläget saknas tydligt stöd i styrdokument eller avsatta resurser. Att 
kommunen inte är huvudman för allmän plats noteras som en bidragande faktor till 
att kommunen har svagt inflytande över hur gator och vägar används, och därmed 
även över hållbarhetsaspekter på resande och transporter. 
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2 Utmaningar i transportsystemet 
Nulägesbeskrivning (se Appendix), utredningar (se avsnitt 1.4), fokusgruppsdialog 
(se avsnitt 1.3) samt trafikdag med tjänstepersoner och politiker (se avsnitt 1.2) har 
resulterat i nedanstående slutsatser om brister och utmaningar som Tjörns kommun 
behöver prioritera att åtgärda och arbeta vidare med. I dessa slutsatser tas sedan av- 
stamp mot vilka målsättningar som ska gälla för trafikstrategin (se avsitt 3). 

 
 

2.1 Sårbarhet i transportsystemet 
• Omledningsvägar för utryckningsfordon saknas på vägnätets huvudstråk, vilket 

medför att de kan få svårigheter att komma fram vid mindre störningar. 
• Hastighetsspridningen är stor på vägnätets huvudstråk, främst på grund av att 

långsamtgående fordon (LGF) är vanligt förekommande där hastighetsgränsen 
överstiger dessa fordons tillåtna maxhastighet. 

• Stora variationer i trafikflöden under sommar- och vintertid. 
• Kommunen ingår i Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde vilket ger stor 

arbetspendling till och från Tjörns kommun. Det medför ojämn trafikbelastning 
över dygnet, vilket bland annat skapar kapacitetsproblem på väg 160 och Tjörn- 
broarna. 

 

2.2 Bristande säkerhet och tillgänglighet 
• Avsaknad av säkra gång- och cykelpassager och sammanlänkande cykelstråk. 
• Generellt är tillgängligheten för gång och cykel är avsevärt sämre jämfört med 

bil. 
• En betydande andel av Tjörns befolkning bor i tätortsområdena mellan Skärhamn 

och Rönnäng, med bara en direktbusslinje mot Stenungsund, Tjörn Express. I 
detta stråk finns motstridiga intressen gällande kort restid och att tillgängliggöra 
landsbygden; restiden blir lång för resenärer från tätortsområdena mellan Skär- 
hamn och Rönnäng samtidigt som möjligheten till bra kollektivtrafik ökar utanför 
tätortsområdena upp mot Myggenäs korsväg. 

• Bristande möjlighet till lokala resor inom Tjörn med kollektivtrafik. 
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2.3 Stort bil- och fossilberoende 
• Stor del av personresorna sker med bil vilket ställer höga krav på omställning till 

ett hållbart resande. 
• Oklart om antalet pendelparkeringar för bil och cykel är tillräckligt. 
• Avsaknad av tillgänglig ladd-infrastruktur och möjlighet till tankning av alternati- 

va drivmedel för allmänheten. 
 

2.4 Resurser, rådighet och mandat 
• Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region genom regional 

infrastrukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kommunens investeringsbudget 
är oftast inte tillräckligt omfattande för att rymma självständig finansiering av 
större infrastrukturåtgärder, exempelvis nya vägar. 

• Enskilt huvudmannaskap där vägföreningar eller Trafikverket är väghållare för 
Tjörns vägar och gator, och Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken, innebär 
begränsningar i kommunens möjlighet att påverka transportsystemets utformning, 
användning och utveckling. 

• Behov finns av stärkt stöd och tydligare mandat inom den kommunala organisa- 
tionen, för systematiskt koncernövergripande arbete med hållbara transportlös- 
ningar. 
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3 Målsättningar för transportsystemet 2035 
I detta avsnitt definieras grundläggande viljeinriktningar för utveckling av Tjörns 
transportsystem i fyra målsättningar, vilka utgör svar på respektive utmaningskatego- 
ri i föregående kapitel 2. Målsättningarna har samma målår som kommunens Vision 
2035, och föreslås omprövas av kommunfullmäktige varje mandatperiod, i samband 
med lagstadgad aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

För varje målsättning ges i kapitel 5, Genomförande och uppföljning, förslag på in- 
dikatorer till målsättningarna som ska följas upp kontinuerligt för att säkerställa att 
transportsystemet utvecklas i önskvärd riktning. 

 
3.1 Effektiv användning och pålitligt transportsystem 
• Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
• Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Sårbarhet i transportsystemet”. De 
utpekade bristerna påverkar samtliga hållbarhetsaspekter negativt. Det är av stor vikt 
att utryckningsfordons restidssäkerhet och kollektivtrafikens framkomlighet ökar för 
att säkerställa viktig samhällsservice samt stärka Tjörns roll i den regionala arbets- 
marknaden. Kollektivtrafikens framkomlighet är även en dellösning på en effektivare 
användning av transportsystemet under perioder med stort resande, så att även fram- 
komligheten för nödvändig biltrafik förbättras. 

 

3.2 Mänskligt och attraktivt 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Bristande säkerhet och tillgänglighet”. 
Brister i säkerhet, trygghet och tillgänglighet är viktiga aspekter att åtgärda för att 
skapa ökad social hållbarhet. Om bristerna åtgärdas kan överflyttning av trafikanter 
till hållbara resval samt social frihet och rättvisa främjas. 
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3.3 Miljö- och klimatsmart 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Stort bil- och fossilberoende”. Ett 
stort beroende av fossila bränslen och transportefterfrågan av bilåkande motverkar 
hållbar ekologisk utveckling och påverkar människors hälsa negativt. För ett effekti- 
vare nyttjande av befintlig väginfrastruktur är det viktigt att fler går, cyklar och åker 
kollektivt. 

 

3.4 Effektiv målstyrning 
• Arbete mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska kunna ske proaktivt och sys- 

tematiskt, för att uppnå effektiv målstyrning. 

Målsättningen är ett svar på utmaningarna under punkt 2.4 ”Resurser, rådighet och 
mandat”. För att kunna styra mot uppsatta mål behövs tydligt mandat och avsatta 
resurser inom hela den kommunala organisationen, för kontinuerligt koncernöver- 
gripande arbete mot hållbara transportlösningar, såväl strategiskt som operativt. Ut- 
rymme för kontinuerligt och proaktivt arbete ökar kommunens möjligheter att genom 
samverkan påverka hur transportsystemet ska utformas och användas, och borgar för 
att investeringar som bidrar till måluppfyllelse blir prioriterade. 
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4 Utvecklingsstrategier för transportsystemet 
På Tjörn görs 7 av 10 arbets- och studiependlingsresor och 6 av 10 fritidsresor med 
bil.2 Det finns flera skäl till att bil är det klart vanligaste färdmedlet. Enligt enkätun- 
dersökningen som genomfördes sommaren 2018 angavs avståndet mellan hem och 
arbetsplats men även till fritidsaktiviteter som en vanlig orsak till att bil är det enda 
alternativet. Med vetskapen att inrikes transporter står för 30 procent av Sveriges 
samlade koldioxidutsläpp är det av stor vikt att minska utsläppen från transportsek- 
torn. För att kunna nå miljömålen, från kommunal till global nivå, är det nödvändigt 
att utöver tekniska framsteg på fordons- och drivmedelssidan även ändra beteendet 
hur vi väljer att transportera oss. Ungefär en tredjedel av den minskade energian- 
vändningen som krävs behöver bestå av minskad bilanvändning. Ett alternativt mått 
på förändringen är att andelen bilkilometer i Sverige behöver minska med 18 procent 
till år 2050, jämfört med år 2010. 

En sådan utveckling är bara möjlig om attraktiviteten att resa med andra färd-medel 
eller att välja alternativ där resa inte behövs är tillräckligt stor. För att öka attraktivi- 
teten i form av tid, bekvämlighet och tillgänglighet är det bland annat viktigt att stär- 
ka infrastrukturen för gång, cykel och kollektivtrafik samt tillgängligheten till den. 
Detta behövs för den befintliga infrastrukturen men även tas i beaktande vid nyex- 
ploatering. Eftersom Tjörns kommun inte har väghållaransvar är det viktigt med nära 
samverkan och samarbete med Trafikverket och kommunens vägföreningar. 

I detta kapitel redovisas insatsområden innehållande utvecklingsstrategier för trans- 
portsystemet, genom vilka Tjörns kommun kan styra mot målsättningarna i trafikstra- 
tegin. De prioriterade insatsområdena är följande: 

• 
• 
• 
• 
• 

 
 
 
 
 

2 Enkätundersökning genomförd bland kommuninvånare sommaren 2018. Tjörns kommun. 

Beteendepåverkan 
Samhällsplanering 
Infrastruktur och trafikering 
Parkering 
Organisation och samverkan 

307



På Väg! - Trafikstrategi för Tjörn - Remissversion 

20 

 

 

 
 

4.1 Beteendepåverkan 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert. 

Mobility management är ett koncept att påverka beteende inom transportområdet och 
fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell trafikplanering. Känneteck- 
nande för dessa åtgärder är att de inte nödvändigtvis kräver stora finansiella investe- 
ringar, men ofta förbättrar effektiviteten av fysisk infrastruktur genom att optimera 
användningen. En vanlig definition av mobility management är mjuka åtgärder för 
att påverka resan innan den börjar. För att påverka invånarna till att välja mer håll- 
bara transporter behöver vi arbeta med beteende- och attitydförändringar genom hela 
planeringsprocessen. 

Kommunen kan påverka transporterna till och från de egna verksamheterna. Det 
gäller både godstransporter till skolor och äldreboenden, men också hur de anställda 
reser till och från arbetsplatsen och i tjänsten. Kommunen bör genomföra en resvane- 
undersökning bland de anställda för att se hur de i dag reser till och från arbetet samt 
inom tjänsten för att kunna ta fram en handlingsplan. Kommunen avser att genom 
styrande upphandlingar fortsätta att minska andelen fordon inom den kommunala 
fordonsflottan som enbart framförs på bensin och diesel med traditionella förbrän- 
ningsmotorer. 

 
 
 
 
 

Tjörns kommun ska arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgär- 
der. 
Kommunen ska arbeta för att antalet resor med hållbara färdmedel till och från 
samt inom Tjörn ska öka. 
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Kommunen ska arbeta tillsammans med och uppmuntra stora arbetsgivare inom 
kommunen för att ställa om till mer hållbara transporter, såväl i nätverks- som pro- 
jektform. Inom ramen för samarbetet diskuteras problem och möjliga lösningar för 
att effektivisera personalens arbetspendling och transporter till och från arbetsplatsen 
samt möjligheter att styra om till mer hållbara färdmedel med mera. 

Tjörnborna bör kontinuerligt få information om möjligheterna till hållbart resande i 
kommunen. Möjliga aktiviteter är bland annat cykeldagar, direktbearbetning av sär- 
skilda bostadsområden med stor andel bilåkande till och från arbetet, prova på-kam- 
panjer och cykelutbildningar för att förändra Tjörnbornas attityder, kunnande och 
beteende. 

Under sommarsäsongen växer Tjörns befolkning kraftigt genom sommarboenden 
samtidigt som turismen är stor vilket medför att befintlig infrastruktur belastas hårda- 
re än under resterande del av året. Mobility management-åtgärder är även ett sätt att 
påverka val av färdmedel vid besök på Tjörn. Genom att tydliggöra hållbart resande 
i kommunens strategiska arbete med turism och inkludera åtgärder för att besökare 
och invånare ska välja andra färdmedel än bil kan kommunen profilera sig mot håll- 
bar turism. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Upprätta resepolicy för kommunens tjänsteresor och interna fordon. 
• Initiera nätverk och projekt för mobility management tillsammans med kommu- 

nens stora arbetsgivare. 
• Genomföra resevaneundersökning bland kommunanställda och upprätta plan som 

uppmuntrar till ökat hållbart resande till och från arbetet. 
• Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility mangement-åtgärder 

som kommunen riktar mot invånarnas arbets- och studiependling. 
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4.2 Samhällsplanering 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
• 

 

Bidrar till målsättningar: 

• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 
ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 

• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert att 
använda 

• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 

Rådigheten över lokalisering vid exploatering är ett av kommunens tydligaste verk- 
tyg för att påverka resandebehov. Genom att exploatering och utveckling sker vid 
kollektivtrafikens huvudstråk ökar tillgängligheten till kollektivtrafik samt att de som 
flyttar in i nya områden ges tillgång till kollektivtrafik redan från dag ett. Att kollek- 
tivtrafikförsörja nya områden är dyrt och för att det ska motiveras krävs en kritisk 
massa i form av kundunderlag vilket inte är säkert att nyexploateringen når upp till. 
Genom att förtäta bebyggelsen inom befintliga områden kan en högre täthet leda till 
ett bättre kollektivtrafikunderlag. Även kundunderlag för lokal samhällsservice ökar, 
vilket kan minska behovet av längre inköps- och serviceresor som idag utförs med 
bil. Detta arbete kan stärkas genom att erbjuda möjligheter för fastighetsutvecklare 
att bygga eller finansiera alternativ till bilparkering i form av mobilitetstjänster, som 
exempelvis bilpool. 

I de fall exploatering inte sker i direkt anslutning till kollektivtrafikens huvudstråk 
ska planering utgå från att tillgängliga och attraktiva pendelparkeringar för bil finns 
inom rimligt avstånd, så att även människor i dessa områden ska ges realistiska möj- 
ligheter att resa med kollektivtrafik. 

 
 
 
 
 

Kommunens nyexploatering och utveckling ska ske i närheten av kollektivtrafik- 
stråk och goda gång- och cykelförbindelser. 
Trafikmiljöer och allmänna platser ska göras trygga och tillgängliga för alla. 
De lokala och regionala resmöjligheterna ska utvecklas och stärkas, bland annat 
kombinationsresor med kollektivtrafik. 
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Investeringar i transportsystemet bör i första hand göras utifrån en bedömning om 
hur attraktiviteten att resa med olika transportslag påverkas, och om det går att ut- 
nyttja och optimera befintlig infrastruktur. Styrning av färdmedelsval vid resor som 
görs till och från arbetet/studierna bör prioriteras, då dessa kan ha stor påverkan på 
vilket färdmedel som används till andra typer av ärenden. Detta då många genomför 
flera ärenden under en och samma resa. 

God tillgänglighet och trygghet i trafikmiljöer är viktigt för att människor ska kunna 
förflytta sig till fots och med cykel. De med särskilda behov av att infrastrukturen är 
tillgänglig bör prioriteras, främst barn, äldre och personer med funktionsvariationer. 
Det är därför viktigt att kommunen verkar för detta i planeringsprocesserna och i 
samarbetet med Trafikverket och vägföreningar. Åtgärder som ökar trygghetskänslan 
är bland annat att gångstråk planeras i befolkade gaturum, god sikt och belysning ut- 
med stråk och gångpassager. 

I de stråk där flest reser är det lämpligt att kraftsamla för att föra över resor till de 
mer hållbara transportslagen. Hur resandet och trafiken utvecklas på Tjörn påverkas 
i högsta grad av hur stat, region och grannkommuner planerar sin bebyggelseutveck- 
ling och utveckling av transportsystemen. En stor andel av det regionala resandet till 
och från Tjörn görs idag med bil och eftersom många av Tjörns grannkommuner pla- 
nerar för tillväxt medför det en ökad transportefterfrågan längs hela Bohusstråket. Ett 
ökat resandeunderlag förväntas ge förutsättningar för utveckling av regionala buss- 
förbindelser, bland annat stärkt trafikering med expressbussar till och från Tjörn. En 
viktig framtida åtgärd är även utbyggnaden av Bohusbanan för att möjliggöra tätare 
tågtrafik. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafikens huvudstråk 
och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- och cykelbana. 

• Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgänglighet till hållplats- 
områden, exempelvis genom cykelparkeringar vid hållplatser. 

• Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor tillsammans med väg- 
föreningar. 

• Verka för att Bohusbanan utvecklas. 
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4.3 Infrastruktur och trafikering 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
 

• 
• 

 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
• Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert att 

använda. 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka. 

Insatsområdet för infrastruktur och trafikering beskrivs vidare genom gångtrafik, 
cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik med exempel på åtgärder inom respektive 
kategori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till hållbara transpor- 
ter. 
Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert att röra sig i ga- 
tuvägnätet. 
Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon och uppmuntra alternativa 
vägar för långsamtgående fordon (LGF) på vägnätets huvudstråk. 
Skapa förutsättningar för att laddinfrastruktur och möjlighet till tankning av alter- 
nativa drivmedel finns för invånare och besökare på Tjörn. 
Möjliggör att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillförlitligt sätt som är 
säkert och tryggt för förare och invånare på Tjörn. 
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Gångtrafik 
Att förflytta sig till fots har många fördelar, det har ingen miljöpåverkan, ger positiva 
hälsoeffekter och upphov till spontana möten. Fotgängare tar också relativt lite ytan- 
språk i tätortsmiljön. Transportsystemet på Tjörn upplevs delvis som otryggt enligt 
de medborgarenkäter som har genomförts de senaste åren. En av flera anledningar 
till otrygghet kan vara utformningen av gatuutrymmet och frånvaro av människor i 
rörelse. Därmed bör ett särskilt fokus läggas på säkrare infrastruktur för oskyddade 
trafikanter och att verka för en tryggare miljö vid planering av gatumiljön. 

För att göra trafikmiljön i tätorterna på Tjörn till platser man gärna vistas på, behöver 
miljöerna ses över i syfte att skapa trygghet och trafiksäkerhet. Det handlar bland an- 
nat om att tillgodose barnens, äldres och personer med funktionsvariationer tillgäng- 
lighet i tätortsmiljöerna. Framförallt innebär den strategiska inriktningen att verka för 
mindre insatser i gatumiljön som förbättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten 
för alla. För attraktiva tätortsmiljöer är det även viktigt att successivt förbättra ljud- 
miljön och minska antalet bullerstörda miljöer i kommunen. 

Gångvägnätet i och mellan tätorterna kan förbättras genom att bland annat samman- 
länkas och belysas. Vidare är det viktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att identifiera 
de gångpassager som är undermåliga och sedan åtgärda dem. Underhållet av gång- 
vägnätet är också av stor vikt eftersom en stor del av olyckorna i tätorten kan kopplas 
till halka, grus och ojämnheter i beläggningen. Kommunen kan driva detta arbete i 
samverkan med Trafikverket och vägföreningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket och vägföreningar. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket och vägförening- 

ar, för att minska olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
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Cykeltrafik 
Tjörns kommun har ett starkt bilberoende med en befolkning som är vana vid att 
använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte varit tillräckligt bra. Med 
anledning av detta behöver transportmöjligheterna för cykel förbättras där utvecklad 
cykelinfrastruktur utgör en del av lösningen. Cykeln behöver bli ett reellt alternativ 
till bilen för kortare resor. Potentialstudie från Västra Götalandsregionen 2019 visar 
på stor potential för ökad andel cykelresor till- och från målpunkter inom tätorterna 
och närliggande områden på Tjörn. Cirka 20 procent som arbetar har under 30 minu- 
ters cykelresa hemifrån till sin arbetsplats. Vinsterna av att investera i insatser för en 
ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer, min- 
dre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande (om goda kopplingar görs till 
kollektivtrafiken). 

För att öka andelen cyklister på Tjörn krävs ett attraktivt cykelvägnät med gena och 
sammanhängande stråk. En möjlighet att underlätta cykling längs längre sträckor 
kommer med elcykeln, ett fordon som har genomgått en snabb utveckling och där det 
idag finns ett stort utbud av modeller i olika prisklasser. Cykling behöver prioriteras 
högre än idag sett till yta och framkomlighet och cykelvägnätet måste koppla sam- 
man viktiga målpunkter i kommunen, såväl inom som mellan kommunens orter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Verka för att cykelvägar byggs utmed de vägsträckor där behovet är störst. 
• Identifiera osäkra cykelpassager tillsammans med Trafikverket och vägföreningar. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket och vägförening- 

ar, för att minska olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

314



På Väg! - Trafikstrategi för Tjörn - Remissversion 

27 

 

 

 
 

Kollektivtrafik 
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, både på land och på vatten, på Tjörn be- 
höver fortgå utifrån flera områden tillsammans med Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik. Kommunen ska verka för utvecklad kollektivtrafik till havs, med fler 
personfärjeförbindelser som främjar arbetspendling och besökstrafik. Ett exempel är 
färjeförbindelse mellan Tjörn och Kungälvs kommun, som kan synkroniseras med 
andra befintliga färjeförbindelser, få högre turtäthet och matchas mot expressbuss 
mellan Marstrand och Kungälv/Göteborg. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv både för arbetspendling och fri- 
tidsresor är det viktigt att arbeta för en trygg kollektivtrafik, på fordonet men även i 
anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknutpunkter och anslutande gång- och cykel- 
vägar. Eftersom befolkningen är relativt utspridd på Tjörn är ett väl utvecklat system 
av pendelparkeringar en möjlig lösning för invånare att i större utsträckning välja 
resa med kollektivtrafik. Strategin gällande detta är medvetandegöra att och var pen- 
delparkeringar finns samt att antalet lägen för pendelparkeringar och antalet platser 
på respektive pendelparkeringsplats ska öka. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Inventering och åtgärdsplan för pendelparkeringar inom Tjörns kommun. 
• Verka för expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg 
• Verka för att busstrafiken till och från Tjörn ska synkroniseras med tågavgångar i 

Stenungsund. 
• Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till Kungälv utökas 

till att kunna användas för arbetspendling. 
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Biltrafik inklusive gods, utryckningsfordon och LGF 
Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste transportmedlet 
på Tjörn idag. En stor del av dagens bilresor som Tjörnborna genomför skulle dock 
kunna ske med andra transportmedel, framförallt resor på korta avstånd. Att minska 
bilresandet får inte bara positiva effekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och markut- 
nyttjande, det innebär även att de resor som faktiskt måste göras med bil blir mer 
effektiva och pålitliga. 

Även om antalet resor med hållbara färdsätt ökar kommer biltrafiken även på sikt att 
utgöra en stor andel av resorna i kommunen. Trafiksäkerhet, effektivt utnyttjande av 
befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el och automation) 
samt nya tjänster (till exempel bildelning) behöver beaktas. Att skapa ett hållbart 
transportsystem handlar både om att använda de resurser som finns på ett mer ef- 
fektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. Det är viktigt att 
minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle som avses. Tillsammans 
med ny teknik och klimatsmart samhällsplanering minskar behovet av energi. 

Det övergripande vägnätet på Tjörn är indelat i huvud- och sekundärstråk. Dessa 
vägar är viktiga för utryckningsfordon varför de behöver vara robusta, det vill säga 
om en olycka eller annan oförutsedd händelse inträffar ska det finns adekvata om- 
ledningsvägar, för att säkerställa en god tillgänglighet och framkomlighet för utryck- 
ningsfordon. Vägarna nyttjas även av näringslivet vad gäller transport av gods med 
lätta och tunga lastbilar. Behoven ser mycket olika ut beroende på verksamhet men 
gemensamt har de att fungerande transporter är viktiga för Tjörns konkurrenskraft. 
Variationen kan vara allt från transporter med farligt gods till leveranser av paket till 
enskilda hushåll. För effektiva godstransporter är pålitligheten i restid viktig. Även 
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långsamtgående fordon (LGF) använder vägnätets huvudstråk frekvent vilket ökar 
hastighetsspridningen. Genom att uppmuntra alternativa färdvägar för dessa fordon 
ökar restidssäkerheten för övriga fordon vägnätet. Transportsystemets sårbarhet 
minskar när kapacitet frigörs vilket i första hand handlar om att fler reser med kollek- 
tivtrafik, går och cyklar. 

Vägens utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion och 
den hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutformning kan mer självförklarande 
gator åstadkommas där föraren intuitivt inser vilken hastighet som gatan är avsedd 
för. Dessa faktorer har inte kommunen direkt rådighet över i dagsläget varför det är 
viktigt att samverkan med berörda aktörer är god och att kommunen tydliggör sin 
viljeriktning och sitt ansvar i dessa frågor. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas på ett antal 
parkeringsplatser i strategiska lägen på Tjörn. Laddplatser bör uppföras på både gatu- 
mark och i parkeringsanläggningar. I nuläget finns inget juridiskt stöd för kommuner 
att reservera särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar eller bilar med en viss typ 
av drivmedel på gatumark men det går däremot på tomtmark eller i parkeringsan- 
läggningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Ta fram handlingsplan för att öka robusthet i transportsystemet genom till ex- 
empel omledningsvägar och ökad tillgänglighet för tyngre fordonstransporter på 
delar av det enskilda vägnätet. 

• Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, markägare etcetera) 
som vill bygga och driva normal- och snabbladdningsstationer i kommunen. 
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4.4 Parkering 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare. 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 

En del i sammanlänkandet av transportsystemet är att sörja för en bra parkeringspo- 
litik både för cykel och motorfordon. Parkering är ett mycket starkt styrmedel som 
kommunen kan använda för att styra mot ett mer hållbart transportsystem. 

För att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel måste cyklisten veta var parkeringar 
finns. Det har inte genomförts en inventering av cykelparkeringars placering, antal 
eller standard på Tjörn. Med en ökad kunskap om dagens situation kan cykelparke- 
ring inkluderas i ett styrande dokument som parkeringsstrategi och parkeringsnorm. 
Parkering är även ett viktigt verktyg för att sörja för en god tillgänglighet genom att 
säkerställa tillräckliga cykelparkeringar vid ny- och ombyggnationer. 

En strategisk parkeringsplanering med hjälp av tids- och avgiftsstyrning av bilpar- 
kering är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Den prissättning och annan reg- 
lering som väljs påverkar i sin tur hur stor efterfrågan på parkering blir, och därmed 

 
 
 
 
 
 
 

Utveckla förutsättningarna för besökare, boende och verksamma att parkera sin 
cykel i tätorterna, vid hållplatser samt vid större målpunkter utanför tätorterna. 
Använd reglering i tid och i avgift som ett verktyg för att tillgängliggöra bilpar- 
kering för prioriterade kundgrupper. 
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även hur stor trafikalstringen blir. Ur miljömässig synvinkel kan det bland annat leda 
till minskade utsläpp och ett mer effektivt markutnyttjande. Ur social synvinkel leder 
det till att tidigare parkeringsytor kan omvandlas till torg och mötesplatser och ur 
ekonomisk synvinkel kan en mer marknadsmässig prissättning bidra till att använ- 
daren får stå för parkeringsplatsens kostnad och inte ägaren av parkeringsytan eller 
samhället i form av kommunen eller via hyresavgifter för exempelvis lokaler och 
bostäder. 

För att skapa attraktiva och hållbara tätorter är det viktigt att inkludera parkering i 
stads- och trafikplaneringen då dess inverkan på ytor, val av färdmedel, tillgänglighet 
och tätortens karaktär kan vara mycket stor. Genom att ta fram en uppdaterad parke- 
ringsnorm med strategier för bilparkering, där även cykelparkering ingår, kan arbetet 
med en hållbar parkeringssituation åstadkommas. En parkeringsstrategi med norm 
ska beskriva parkeringstal för bil och cykel samt hur parkering ska anordnas vilket 
medför att det inte vid varje enskilt ärende ska bli en diskussion om kommunens 
hållning i parkeringsfrågan. 

En planeringsprincip, som även kan användas utan ett styrdokument kring parkering, 
är att planera för besökare som den kundgrupp som är mest prioriterad sett till av- 
stånd mellan bilparkering och målpunkt, följt av boende och därefter verksamma. I 
kundgruppen ”besökare” ingår inte bara personer som är bosatta utanför kommunen 
och besöker Tjörn utan det kan även vara Tjörnbor som använder en parkering till 
besöksändamål. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser vid hållplatser. 
• Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet över och utred 

införande av tids- och avgiftsreglering. 
• Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelparkering. 
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4.5 Organisation och samverkan 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 
 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare. 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Restidssäkerheten för kollektivtrafik och utryckningsfordon ska öka. 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 

Eftersom Tjörn är en ö-kommun med mycket in- och utpendling, besökstrafik och 
godstrafik, samt att kommunen inte har huvudmannaskap över väginfrastrukturen, 
finns stort behov av samverkan med både lokala och regionala trafikaktörer. För att 
kommunens strategiska inriktningar för trafiksystemet ska kunna få genomslag be- 
hövs legitimitet för inriktningarna hos övriga berörda aktörer, och att en konstruktiv 
och kontinuerlig dialog förs mellan berörda parter. För att kunna arbeta aktivt med 
förverkligande av målsättningar gällande trafiksystemet behöver kommunen även en 
fungerande intern samverkan och organisation kring trafikfrågorna. 

Kommunen har etablerade regionala samarbetsforum för infrastrukturfrågor i form 
av Nordvästsvenska Initiativet, där Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med 
lokala näringslivsaktörer verkar för stärkta fastlandsförbindelser, samt KUSTO-sam- 
arbetet där STO-kommunerna samt Kungälv och Uddevalla gemensamt verkar för 
bland annat stärkt kapacitet på södra Bohusbanan. Kommunen har regelbunden di- 
alog med Trafikverket om såväl strategiska som operativa infrastrukturfrågor, samt 
med Göteborgsregionen GR genom deras etablerade kommunnätverk. Via GR har 
kommunen även utbyte med Västra Götalandsregionen i samband med deras upprät- 
tande av regional infrastrukturplan. 

På de gator och vägar på Tjörn som inte har statligt huvudmannaskap, tillämpas av 
tradition enskilt huvudmannaskap med vägförening som väghållare. Detta innebär att 
kommunen idag har svagt inflytande över hur gator och vägar används. Kommunen 
kan juridiskt påverka gator och vägar genom att i nya detaljplaner införa kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats, eller genom att med avtal ställa krav på vägfören- 
ingar i fall kommunen ger dem ekonomiska bidrag. Övriga påverkansmöjligheter ba- 
seras idag på samarbete och förtroende mellan kommun och enskilda vägföreningar. 
För att kommunen i framtiden ska ha tillräckligt inflytande över trafiksystemet för att 
kunna styra mot uppställda mål, behövs utveckling av samverkan med vägförening- 
arna, alternativt ett ställningstagande för att börja tillämpa kommunalt huvudman- 
naskap i nya detaljplaner. För att utröna vilken lösning som är lämpligast behöver 
för- och nackdelar med alternativa upplägg klarläggas, konsekvensbeskrivas och ut- 
värderas, förslagsvis i dialog med vägföreningarna. 

Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå hållbara transport- 
lösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikverket, Västtrafik, grannkom- 
muner och näringsliv. 
Klarlägg och utvärdera konsekvenser av bibehållen eller förändrad tillämpning av 
enskilt huvudmannaskap på allmän plats i tätorterna. 
Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt arbete med hållbart 
resande och hållbara transporter. 
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Eftersom godstransporter på väg sker på samma infrastruktur som andra trafikanter 
är samverkan med näringslivet viktig med hänsyn till kommunens ansvarstagande 
för befolkningens trygghet och säkerhet. Gällande gods är det också viktigt att kom- 
munen samverkar internt genom att samordna sina egna varuleveranser. Det skapar 
möjligheter till mer effektiva transporter som minskar trafikens negativa effekter samt 
att det är ett sätt att få mer kostnadseffektiva lösningar. En näringslivsstrategi är un- 
der framtagande och det är av stor vikt att den tar trafikstrategins målsättningar och 
strategier i beaktning. Andra verktyg som kommunen kan arbeta med gällande god- 
stransporter är lokalisering av transportintensiva verksamheter, se över möjligheten 
att styra godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade körvägar. 

Kommunen är Tjörns största arbetsgivare varför kommunens interna klimatarbete 
gällande hållbara transporter kan få stort genomslag. Det är därför av stor vikt att 
stärka organisationen, dess interna kommunikationsvägar samt samordna och budge- 
tera för arbetet med hållbart resande och hållbara transporter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Utredning som studerar lämpligt framtida upplägg för huvudmannaskap på all- 
män plats i kommunens tätorter. 

• Ansvarig för implementering av trafikstrategin identifierar forum för hur trafik- 
strategin ska genomföras där Trafikverket och vägföreningar är parter utifrån 
väghållaransvar. 

• Samverkan med näringslivet för att skapa pålitliga restider genom styrning av 
godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade körvägar. 

• Plan för att samordna kommunens egna transporter. 
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5 Genomförande och uppföljning 
 

5.1 Gemensamt ansvar för genomförande 
Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och långsiktiga trafik- 
planeringen för Tjörn. För att trafikstrategin ska bli framgångsrik och implementerad 
behöver kommunen integrera genomförandet av trafikstrategin i verksamhetsplaner- 
na för alla berörda verksamheter. Alla kommunens förvaltningar och bolag berörs på 
olika sätt av trafikfrågor, och behöver därmed tilldelas sin del av ansvaret för trafik- 
strategins genomförande. Detta föreslås ske som ett led i den kommunala budgetpro- 
cessen. 

Genomförandet av trafikstrategin bygger i vissa delar även på samverkan och de- 
lat ansvar med aktörer utanför den kommunala organisationen såsom Trafikverket, 
Västtrafik, grannkommuner, vägföreningar, byggherrar, fastighetsägare och lokalt 
näringsliv. För att främja trafikstrategins genomförande kan samverkansformer med 
externa parter behöva utvecklas, vilket föreslås ske inom ramen för kommande arbete 
med handlingsplaner. 

 

5.2 Handlingsplaner och åtgärder 
För målstyrning och framdrift av trafikstrategins genomförande behövs konkreta 
handlingsplaner för olika delar av transportsystemet och dess användning. Hand- 
lingsplanerna beskriver vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta identifierade 
utmaningar och bidra till kommunens mål. Som grund för handlingsplanerna kan 
fördjupade utredningar behövas. Åtgärder i handlingsplaner bör tidsättas, prioriteras 
samt kostnads- och effektbedömas. I planerna bör även fastställas vilka förvaltningar 
och befattningar som har ansvar för respektive åtgärds finansiering, genomförande 
och uppföljning. 

På nästa sida listas de handlingsplaner som föreslås tas fram utifrån denna trafik- 
strategi inom de närmaste åren, samt vilka kommunala verksamheter som behöver 
medverka i arbetet. För att handlingsplanerna ska ge effekt till målåret 2035 behöver 
implementering av åtgärder starta omgående efter strategins antagande, och ske frek- 
vent under kommande år. 

Det finns även åtgärder som inte förutsätter handlingsplan, utan som kan implemen- 
teras direkt i det löpande arbetet på kort sikt. 
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Förslag på aktiviteter Ansvar (huvudansvar fetstil) 

Policys och strategier 

Rese- och transportpolicy för Tjörns kommun 
Riktlinjer för tjänsteresor, fordon och godstransporter inom 
kommunala verksamheter och bolag. 

 
KS, Kommunledning 

Parkeringsnorm med strategier 
Framtagande av parkeringsnorm, och strategier för hur kommunen 
ska arbeta med parkering. 

 
Plan, Trafik 

Planer 
Kommunikations- och samverkansplan 
Plan för hur kommunikation och samverkan ska ske för att främja 
trafikstrategins genomförande internt inom kommunala verksam- 
heter och bolag, ut mot våra kunder och externt med Trafikverket, 
Västtrafik, grannkommuner, vägföreningar, byggherrar, fastighetsä- 
gare och lokalt näringsliv. 

 
 

Planchef, Kommunikation 

Mobility Management-plan 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta för att öka andelen hållbara 
resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik genom beteende- 
påverkan. 

 
Trafik, Folkhälsa, Skola, 
Näringsliv, Energirådgivare, 
Kommunikation, TBAB 

 
Gång- och cykelplan 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta med gång- och cykelplane- 
ring för att ge förutsättningar till en ökad andel hållbara resor. 

 
Trafik, Folkhälsa, Skola, Kultur- 
och fritid, TBAB 

Plan för förnybara drivmedel och elfordon 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta med etablering av publik 
infrastruktur för att främja förnybara drivmedel och elfordon. 

 
Trafik, Näringsliv, Mark- och 
exploatering 

Kollektivtrafikplan 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta för att kollektivtrafik och 
kombinationsresor ska bli ett attraktivt alternativ och för att ge för- 
utsättningar till en ökad andel hållbara resor. 

 
 
Trafik, Mark- och exploatering 

Plan för ett robust transportsystem 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta med brister och behov i 
huvudvägnätet för att minska sårbarheten i kommunens transport- 
system. 

 
 
Trafik, KS, SBRF 

Riktlinjer för utformning av allmän plats 
Riktlinjer för utformning av anläggningar inom allmän plats i Tjörns 
kommun. 

 
Plan, Trafik 

Utredningar 

Processkartläggning 
Identifiera hur kommunala verksamheter och bolag arbetar med 
trafikfrågor idag och hur trafikstrategin ska implementeras i det 
dagliga arbetet. 

 
 
Plan, Trafik, mfl 

Huvudmannaskap i tätorter 
Utreda huvudmannaskap för allmän platsmark inom Tjörns kom- 
mun. 

 
Mark- och exploatering, Plan, 
Trafik 

 

Tabell 5-1 Förslag på aktiviteter och ansvarsfördelning för genomförande av trafikstrategin. 
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5.1 Trafikbokslut – uppföljning och utvärdering 
För att systematisera uppföljning och utvärdera i vilken riktning Tjörn går föreslås 
att ett trafikbokslut inkluderas i kommunens ordinarie verksamhetsuppföljningar. 
Det bör ingå en kortfattad genomgång av genomförda åtgärder och vilka handlings- 
planer som har startats. I samband med trafikbokslutet bör även översyn göras av 
de åtgärder som genomförts och om det finns behov av nya åtgärder. Dessutom bör 
styrning mot målsättningarna i trafikstrategin kontrolleras mot indikatorer, vissa med 
uppföljning varje år och andra med längre intervall. På nästa sida listas förslag på 
indikatorer uppdelade på respektive målsättningsområde, nuläge, utveckling sedan 
senaste mätning samt datakälla som används. Indikatorerna är utvalda för att täcka in 
målsättningarna och med hänsyn till genomförbarhet. 

För att strategidokumentet över tid ska behålla sin relevans och utgöra ett stöd i verk- 
samheten, föreslås att dokumentet aktualitetsprövas i kommunfullmäktige i samband 
med återkommande prövning av kommunens översiktsplan, och vid behov revideras. 

 

5.2 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog kring trafikstrategin är viktigt dels när den är politiskt 
antagen men också under genomförandefasen, exempelvis i samband med olika åt- 
gärder och projekt. Åtgärder och projekt bör i ett tidigt skede samordnas med tydlig 
och relevant information till medborgarna. Många framtida åtgärder kan även behöva 
en egen kommunikations- och dialogprocess för att möjliggöra förankring och accep- 
tans. 

Uppföljning av indikatorer och mål föreslås kommuniceras genom kommunens of- 
fentliga kanaler som till exempel kommunens webbplats men också spridas via annan 
media. Resultat bör även spridas under ordinarie möten som hålls i nämnder, förvalt- 
ningar, bolag, samarbetsgrupper etc. 
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Indikator 2018 Utveckling Källa 
Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare – årlig uppföljning 
Alla förvaltningar på kommunen ska få 
utbildning i trafikstrategin 

0  Trafikbokslut 

Antal genomförda åtgärder och 
handlingsplaner som leder mot 
målsättningar i trafikstrategin 

0  Trafikbokslut 

Restidssäkerheten ska öka för utryckningsfordon – årlig uppföljning 
Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, 
för räddningstjänst ska inte öka pga. 
framkomlighetsstörningar 

13,6  SKLs Öppna jämförelser: 
trygghet och säkerhet. Samtal 
med räddningstjänst. 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, 
för ambulans ska inte öka pga. 
framkomlighetsstörningar 

16,4  SKLs Öppna jämförelser: 
trygghet och säkerhet. Samtal 
med vården. 

Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka – årlig uppföljning 
Osäkerheten i körtiden för buss över 
fastlandsförbindelsen mellan Myggenäs 
korsväg och Stenungsund ska minska 
(kvalitativ bedömning) 

Oförändrad  Kvalitativ bedömning av 
utveckling med hänsyn till 
effekt av genomförda åtgärder. 
Bedöms enligt minskad, 
oförändrad eller ökad 

Kollektivtrafikens punktlighet. Andel turer 
med start eller slut på Tjörn som är i tid 

78 % (år 2019)  Västtrafik 

Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora 
turistmål i kommunen – årlig uppföljning 
Antal tillgänglighetsåtgärdade platser ska 
öka 

0  Målpunkter Enligt ”Övergripande 
trafiknäts- och målpunktsanalys” 

Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert – årlig uppföljning 
Antal polisrapporterade trafikolyckor per 
år inom Tjörns kommun ska minska 

85  STRADA 

Antal svårt skadade och avlidna från 
trafikolyckor 

0 svårt 
skadade och 0 
avlidna 

 STRADA 

Upplevd trygghet och säkerhet att vistas 
utomhus på kvällar och nätter ska öka 

7,9  SKL Medborgarundersökning. 
Gradering 1-10 

Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom minskade utsläpp – följs upp en gång per 
mandatperiod 
Totala utsläppet av koldioxidekvivalenter 
från transportsektorn ska minska 

26 140 (år 
2017) 

 Naturvårdsverket, länsrapport 

Andel fossilbränslefria fordon i 
kommunens verksamheter 

34 %  Kommunens egna statistik 

 Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka – årlig uppföljning  
Antalet påstigande på bussar på Tjörn 663 953  Västtrafik 
Andel som går eller cyklar till arbetet/ 
studierna 

13 %  Nuläge från enkätstudie 
sommaren 2018. Framtida 
värden från Enkätstudie/ 
Resvaneundersökning 

Andel barn som går eller cyklar till skolan 28 %  Nuläge från enkätstudie 
sommaren 2018. Framtida 
värden från Enkätstudie/ 
Resvaneundersökning 

Tabell 5-2 Förslag på indikatorer för uppfö jning av trafikstrategins genomförande. 
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Appendix: Nulägesbeskrivning – utifrån 
TRAST-aspekterna 
I följande appendix ges en mer ingående beskrivning av nuläget med utgångspunkt 
i TRAST-aspekterna för att ta hänsyn till olika aspekter som är viktiga för transport- 
systemet. 

 

A-1 Kommunens karaktär 
Tjörns kommun är en ö-kommun, norr om Göteborg. Tjörn är Sveriges sjunde största 
ö men kommunen består av mer än 1 500 öar, holmar och skär där det på ett mindre 
antal av dessa finns åretruntboende. Kommunen har knappt 16 000 invånare där be- 
folkningen har pendlat mellan 14 000 och 16 000 invånare de senaste 30 åren. Skär- 
hamn är kommunens centralort och största tätort med cirka 3 500 invånare. Andra för 
kommunen större orter är Höviksnäs, Myggenäs, Rönnäng och Kållekärr.3 Flertalet 
av kommunens orter ligger vid havet och är gamla fiskebyar som har utvecklats över 
tid till större samhällen. Omlandet på Tjörn består mestadels av åkermark, skog och 
klippor vid strandlinjen. 

Utpendlingen från kommunen är ungefär 3 gånger större än inpendlingen. Tjörnbron 
är den viktigaste och enda direkta fastlandsförbindelsen vilken också är den mest 
trafikerade vägsträckan på Tjörn. Trafiken är markant större på sommaren än på 
vintern på grund av att befolkningen ökar kraftigt på sommaren då det finns mycket 
säsongsboende på ön samt att många turister besöker kommunen. Den demografiska 
sammansättningen på Tjörn, från 2017, visar på en åldrande befolkning då andelen i 
åldrarna 25–44 år är 20 procent av den totala befolkningen i kommunen medan det i 
Sverige i genomsnitt är 26 procent. Andelen 65–79 år är 21 procent på Tjörn medan 
andelen av Sveriges invånare i samma åldersintervall i Sverige utgör 15 procent. 

 

A-2 Transportsystem 
Tjörns transportsystem består av vägnät för gång, cykel och motorfordon samt fler- 
talet farleder. Kommunen har inte huvudmannaskap över gator och vägar vilket 
innebär att Trafikverket och vägföreningar är väghållare på Tjörn. Nedan ges en över- 
gripande beskrivning av respektive färdmedels vägnät med fokus på gång-, cykel, 
kollektivtrafik-, biltrafik- och godsvägnätet. 

 
Gångvägnät 
Gångvägnät består av trottoar, gång- och cykelbanor och gator där gång sker i bland- 
trafik4. I tätortsområdena Skärhamn, Rönnäng, Höviksnäs och Kållekärr finns trot- 
toarer eller separerad gång- och cykelväg intill de flesta större lokalgatorna. Orterna 
Myggenäs och Skärhamn kopplas samman med separerad gång- och cykelväg längs 
väg 169/723, mellan Skärhamn och Rönnäng längs väg 721 och delar av väg 169. 

 
 

3 Befolkningsutveckling, www.tjorn.se 
4 Blandtrafik innebär att olika färdmedel använder samma gatuutrymme, Ett vanligt exempel 
på detta är en lokalgata utan trottoar. 
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Generellt sker gångtrafiken främst i blandtrafik i kommunen. Under hösten 2018 
genomfördes en övergripande trafiknätsanalys med målpunktsanalys för huvudstrå- 
ket och de sekundära stråken, se figur A-1, vilken visade att gångvägnätet inte är 
sammanhängande eller tillgängliggör viktiga målpunkter i orterna inom de studerade 
stråken.5 

 
Nya förslag och planer 

I kommunens översiktsplan finns förslag på utbyggnation av separerade gång- och 
cykelvägar inom eller i anslutning till tätorterna, till exempel utanför Skärhamn, samt 
sträckor längs väg 160 och 169. Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykel- 
väg längs med väg 721, sträckan cirkulation väg 721/723 – Industrivägen samt längs 
med väg 160, sträckan Myggenäs centrum – Sörbyvägen. 6 

 

Figur A–1 Utbredning av huvudstråk och sekundära stråk, Översiktsplan 2013 Tjörns kommun 
 
 
 
 

5 Trivector PM 2018:102. Övergripande trafiknätsanalys av huvudstråk och sekundärt stråk – 
med målpunktsanalys, 2018. 
6 Aktuella projekt, www.tjorn.se 
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Cykelvägnät 
Cykelvägnätet på Tjörn består av cykelvägar, cykelleder samt gator och vägar där 
cykling sker i blandtrafik, se figur A-2. Cykelvägarna är planerade för pendlingsresor 
och är belagda med asfalt. De ligger parallellt med bilvägnätet samt sandas och plogs 
vintertid. Cykellederna är består av ett mer varierat vägnät där underlaget kan bestå 
av asfalt, smågrus eller annat underlag. 

Den övergripande trafiknätsanalysen visar på brister i cykelstråkens sammanhängan- 
de samt att det saknas säkra passager för oskyddade trafikanter över vägar med mo- 
torfordonstrafik. Vid flertalet korsningspunkter mellan motorfordon och oskyddade 
trafikanter saknas det helt markerade passager vilket sänker trafiksäkerheten. 

 
Kollektivtrafiknät 
Befintlig kollektivtrafik på och till/från Tjörn består av buss- och färjetrafik. Väst- 
trafik som är kollektivtrafikhuvudman på Tjörn trafikerar kommunen med busstrafik 
för lokala och regionala resor samt färjetrafik till några av de omkringliggande öarna 
med åretruntboende. Busstrafiken använder samma infrastruktur som biltrafiken. För 
regionala resor är tåg från Stenungsund också av betydelse. I figur A-3 redovisas da- 
gens kollektivtrafiksystem. 

 
 

Figur A–2 Cykelvägar och cykelleder på Tjörn. 

328



På Väg! - Trafikstrategi för Tjörn - Remissversion 

41 

 

 

 
 

Buss 

Busstrafik utgörs av Tjörn Express mellan Göteborg/Stenungsund och Rönnäng, buss 
5 mellan Höviksnäs och Stenungsund, Orust Express mellan Uddevalla, Orust och 
Stenungsund, 13 lokalbusslinjer (300-linjerna), 19 skolbusslinjer (900-linjerna) och 
närbussen. 

Busslinjerna med störst turutbud är Tjörn Express, linje 5 och Orust Express. Tjörn 
Express går med halvtimmestrafik till Göteborg morgon och eftermiddag på varda- 
gar, och i övrigt en gång i timmen till Stenungsund dagtid, kvällstid samt på helger. 
Linje 5 har halvtimmestrafik vardagar och entimmestrafik på helger mellan Hövik- 
snäs och Stenungsund. Orust Express går i huvudsak till Stenungsund, men vissa tu- 
rer på vardagar går till Göteborg, med halvtimmestrafik dagtid och entimmestrafik på 
vardagskvällar, samt något glesare på helger. För norra och östra Tjörn fungerar buss 
5 och Orust Express som anslutningsbussar till tåget i Stenungsund, medan Tjörn Ex- 
press har samma funktion för sydvästra delarna av kommunen. 

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsakligen inom kommunen. Tre linjer tra- 
fikerar landsbygden utanför kommunens huvudstråk. De är anropsstyrda och förbe- 
ställs senast en timme innan avgång. Linjernas tidtabeller är samkörda med express- 
linjerna vilket gör 300-linjerna till en del av busspendlingssystemet. 

 

Figur A-3 Tjörns kollektivtrafiksystem. Källa: Tjörns kommun, Remiss Förstudie Trans-portstrategi 170524. 
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900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år inför skolstart, för att motsvara skolbar- 
nens behov. Dessa linjer går endast på skoldagar, det vill säga inte på skollov, röda 
dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur och två till fyra turer på eftermiddagen 
beroende på skolans sluttider. Tillkommande turer kan förekomma om någon av 
300-linjerna utgår eller förändras. Även andra passagerare än skolungdomar kan åka 
med skollinjerna. 

Närbussen är en områdesbaserad trafik som trafikerar olika geografiska områden på 
Tjörn under olika veckodagar. Man beställer närbussen genom att ringa och boka 
sin resa (anropstyrdtrafik) dagen före man skall resa. Totalt är kommunen uppdelad 
i 5 områden, två av dessa trafikeras två gånger i veckan och övriga tre områden har 
resmöjligheter en gång i veckan. Närbussen är öppen för alla. 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning  
är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfäl- 
ligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän- 
na kommunikationsmedel. 

 
Tåg 

Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är viktiga för de regionala kollektivtrafik- 
resorna, i synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Express inte går hela vägen till 
Göteborg. Västtågen går från Stenungsund med halvtimmestrafik morgon och efter- 
middag på vardagar, och med entimmestrafik dagtid, kvällar och helger. Befintliga 
kapacitetsbegränsningar på Bohusbanan gör dock att trafiken är störningskänslig och 
tågen är ofta försenade. Pendelparkeringen vid Stenungsuds station och Stora Höga 
är frekvent använda av Tjörnbor som åker tåg. 

 
Färja 

Västtrafik trafikerar färjor till Dyrön, Åstol och Härön enligt tidtabell med mycket 
varierande turutbud. Under lågsäsong är färjetrafiken relativt begränsad och delvis 
anropsstyrd, medan trafiken sommartid är mer omfattande då resenärerna utgörs av 
en större fritidsboendebefolkning och turister. 

Från Rönnäng trafikerar färja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön (Norra) och från Kyr- 
kesund nås Härön. Mellan Rörtången och Rökan i Kungälvs kommun nås även södra 
hamnen på Dyrön, men den färjetrafiken är mycket begränsad och sker trafikeras som 
anropsstyrd färjetrafik. Utanför linjelagda färjeturer är boende och besökare till öarna 
hänvisade till privata båtar. 
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Pendelparkering 

I dagsläget finns pendelparkeringar vid Myggenäs korsväg, Myggenäs centrum, 
Häggvall och Kållekärr med totalt cirka 170 platser, se figur A-4 och tabell A-1. 

Enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 visar att drygt hälften har 
använt pendelparkeringar. En av de största anledningarna till att fler skulle använda 
pendelparkeringar oftare är om det fanns fler platser eftersom de ofta är fullbelagda. 

 
Planer på nya pendelparkeringar 

I översiktsplanen har nya platser identifierats som lämpliga för pendelparkeringar, 
bland annat på Mjörn, vid Vallhamn, Kuballe och Hoga. De senaste åren har pendel- 
parkeringen i Myggenäs korsväg byggts ut, en utökning i Kållekärr är beslutad och 
utredning för ny pendelparkering norr om Myggenäs korsväg pågår. 

 
 

Figur A-4 Placering av dagens pendelparkeringar på Tjörn. 
 

Tabell A–1 Pendelparkeringar på Tjörn, Källa: Västtrafik 
 

Pendelparkering Antal tillgänglig platser 

Myggenäs korsväg 82 

Myggenäs centrum 14 

Häggvall 20 

Kållekärr 57 
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Biltrafiknät 
Biltrafiknätet på Tjörn består av statliga och enskilda vägar. Tjörnbron är kommu- 
nens viktigaste och enda direkta fastlandsförbindelse, men det finns möjlighet att nå 
fastlandet indirekt via Orust i form av Skåpesundsbron, Nötesundsbron samt färjan 
vid Svanesund. 

Länsväg 160 utgör tillsammans med länsväg 169 mellan Myggenäs och Rönnäng, 
huvudvägnätet på Tjörn och är delvis riksintresse för kommunikation till Vallhamn. 
Andra vägar av större karaktär i kommunen är väg 721 mellan Skärhamn och Aröd 
och väg 723 från Skärhamn via Kållekärr till väg 169, se figur A-5. 

Det sekundära vägnätet (till Kyrkesund) är en del av det övergripande vägnätet med- 
an övriga vägar bildar det lokala vägnätet, inom tätorter som på landsbygden. 

Framkomligheten på vägnätet påverkas av den stora arbetspendlingen under var- 
dagsmorgnar och eftermiddagar men är trots det god under större delen av året. Det 
förekommer relativt frekvent att långsamtgående fordon kör på vägnätets huvudstråk, 
till och från gymnasiet i Stenungsund, vilket ger försämrad framkomlighet för andra 
fordon. Det omfattande fritidsboendet och turismen i kommunen bidrar till toppar i 
trafiken vid långhelger och under sommarsäsongen. Huvudstråket är sårbart för sam- 
hällsviktiga funktioner som utryckningsfordon utifrån aspekten att om något oförut- 
sett inträffar finns få omledningsalternativ på det övergripande vägnätet. 

 

Figur A–5 Huvudstråket (heldragen) och sekundärt (streckad) stråk för bil på Tjörn samt vägsträckorna med högst 
ÅDT-flöde (rödmarkerat). Källa: Översiktsplan 2013. 
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För den större delen av det övergripande vägnätet är hastighetsbegränsningen 70 
km/h, undantag är länsväg 169 och delar av väg 723 där 80 km/h gäller. In mot orter 
är 40 och 50 km/h vanligt förekommande och inom bostadsområden är 30 km/h van- 
ligast. 

 
Godstrafiknät 
Godstransporter inom kommunen går huvudsakligen på huvudvägnätet, det vill säga 
vägarna 160 och 169. Väg 160 är rekommenderad primär transportväg för farligt 
gods och väg 169 är rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Väg 160 
öster om Myggenäs och väg 169 norr om Vallhamnskorset är båda utpekade som 
regionalt viktiga vägar i funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till E6 sker vid 
Stora Högamotet i Stenungsund, för transporter vidare i regionen, övriga Sverige, 
Europa och världen. Godstransporter på fastlandsförbindelsen begränsas till storlek 
av dimensionerna på Stenungsötunneln på väg 160. Väg 160 stängs regelbundet av 
under korta perioder i samband med breda transporter till och från Vallhamn. 

Godstransporter till verksamheter inom kommunens mindre öar är hänvisade till 
linjelagd färjetrafik. Sommartid juni till augusti är godstransporter på färjorna tids- 
begränsade till ett antal utvalda turer. Inom äldre tätorter och samhällen med trånga 
trafikrum påverkar godstransporter med stora fordon aspekter som tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikanter. 

 
Parkering 
Kommunal bilparkering finns på 19 parkeringsytor runt om på kommunen. Det går 
att parkera bilen på gatan upp till 24 timmar i följd om inget annat anges. Det går 
även att hyra boendeparkering från kommunen på öarna utanför Rönnäng och Kyr- 
kesund. 

Det sker en brist på parkeringsplatser i tätorterna och färjelägena under sommartid då 
ett stort antal sommarboende och turister besöker kommunen. Varje år juni–augusti 
arrenderar kommunen mark vid Astrids fisk i Rönnäng för att tillskapa cirka 130 par- 
keringsplatser, och på så vis hanteras parkeringsefterfrågan från sommarboende på 
Åstol, Dyrön och Tjörnekalv. 

Cykelparkering finns främst vid viktiga målpunkter vid centrum i Skärhamn, Kål- 
lekärr och Höviksnäs, utanför centrum finns cykelparkering vid hållplats i Sundsby 
och Klädesholmen. Det har inte genomförts någon inventering av cykelparkeringarna 
men majoriteten saknar väderskydd. 

Det planeras för nya väderskyddade cykelparkeringar i Skärhamn och Myggenäs i 
hållplatsnära lägen. 
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A-3 Trafikens omfattning 
Kännedomen om omfattningen av trafiken på Tjörns vägnät är mycket varierande där 
flöden på det statliga vägnätet är väl kartlagt medan övrigt vägnät för motorfordon är 
relativt okänt. Omfattningen av antalet fotgängare och cyklister på enskilda sträckor 
finns inte sammanställt. På Tjörnbron går det i genomsnitt cirka 20 000 fordon per 
dag. 

Inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersökning 2017 om 
vardagsresor och helgresor, där nästan 200 invånare på Tjörn deltog. Resultatet vi- 
sade att 60 procent av alla resor som genomfördes av Tjörnborna hade mål på Tjörn 
och resterande utanför kommunen. Av samtliga resor så genomfördes 8 av 10 med 
bil och knappt 10 procent med cykel respektive med kollektivtrafik. Resterande resor 
gjordes till fots. Bland deltagarna var det bara på Orust som bilandelen var större och 
kollektivtrafikandelen mindre, se figur A-6. 

Under sommaren 2018 genomförde kommunen en enkätundersökning om resvanor 
vid pendling, fritidsresor samt hur invånarna använder befintlig infrastruktur både 
vardagar och under sommartid, ”turistsäsongen”. Resultatet visade att cirka 7 av 10 
pendlingsresorna genomförs med bil och drygt 1 av 10 med cykel respektive med 
kollektivtrafik. I figur A-7 redovisas hur färdmedelsval för arbetspendling varierar i 
olika geografiska områden på Tjörn. För fritidsresorna visade däremot resultatet att 
bilresor står för 6 av 10 resor medan 2 av 10 görs med cykel. 

Enkätundersökningen visade också att de främsta anledningarna till att välja bort 
bilen till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt till större evenemang är ”bättre 
gång- och cykelvägar” samt ”bättre kollektivtrafik”. Gällande barns resväg till skolan 
anger ungefär hälften av de som har barn i de åldrarna att trafiksituationen är ”rörig” 
eller ”inte trafiksäker”. Kring förskolor framgår det att trafiksituationen är bättre då 
det är 2 av 10 som anger att trafiksituationen är ”rörig” eller ”inte trafiksäker”. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter inom kommunen visar att väg 160 öster 
om korsvägen kör cirka 1 200 lastbilar (inkluderar trafik som fortsätter mot Orust); 
väg 169 norr om Vallhamn cirka 800 lastbilar (stor andel med destination Vallhamn, 
Svanviks industriområde, Höviksnäs); väg 169 söder om Vallhamn 200–400 lastbilar 
(destinationer Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen). 

Längs väg 160 och 169 går uppskattningsvis 40 000 tunga vägtransporter per år, bara 
till och från Vallhamn. Lastbilstransporter på väg 160 begränsas av vikt-, höjd- och 
breddbegränsningarna för Tjörnbron och tunneln på Stenungsön. Flera gånger per 
vecka går även breda transporter som kräver broavstängning. 

En sammanställning över transporterna från Tjörns hamnar visar att till och från grin- 
darna på hamnarnas område går det årligen sammanlagt cirka 60 000 godstransport- 
rörelser. 
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Figur A-6 Andelen resor som genomförs med kollektivtrafik respektive bil bland delta-garna. 
Källa: Västsvenska paketet, 2017. 

 
 

Figur A-7 Färdmedelsfördelning för arbetspendling beroende på vilken postort bosta-den ligger i för boende på 
Tjörn. 
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A-4 Tillgänglighet och trygghet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla, oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen såsom gator och torg ska 
kunna användas av samtliga invånare. Tillgänglighet handlar om att skapa hinderfria 
miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel 
lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till 
olika färdmedel av god kvalitet. Att planera en tillgänglig kommun för alla handlar 
mycket om att sätta sig in andra personers situation. 

 
Tillgänglighet 
Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning för nästan samtliga kom- 
muner i Sverige, så även på Tjörn. På frågan hur medborgaren upplever tillgänglighet 
i kommunen Tjörn samma betygsindex som samtliga kommuner. I jämförelse från 
2015 och 2016 har denna kategori ökat för Tjörn. 

Hösten 2018 genomfördes en målpunktsanalys för Tjörn, med fokus på huvudön, 
vilken visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika färdmedel skiljer sig 
mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket avhängt om det finns 
gång- och cykelvägar till målpunkterna inom ett område. Gällande kollektivtrafik är 
det få målpunkter som det inte går att resa kollektivt till. Däremot varierar det hur 
många linjer som angör respektive hållplats samt med vilken turtäthet. Generellt är 
tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. 

Tillgängligheten till de omkringliggande öar som inte har väganslutning är dock 
beroende av två saker. Dels färjetrafik, dels privata fritidsbåtar. Utanför tidtabellagd 
färjetrafik är boende och besökare på dessa öar hänvisade till egen fritidsbåt. 

Efterfrågan att nå respektive målpunkt skiljer mellan sommar och övriga året. Av den 
anledningen kan målpunktsanalysen vara till grund för studie kring vilken tillgäng- 
lighet som ska eftersträvas under olika tider på året. 

Bilinnehavet på Tjörn uppgår till 600 bilar per 1 000 invånare vilket är högt ur ett 
regionalt och nationellt perspektiv. Genomsnittet i Sverige är 480 bilar per 1 000 in- 
vånare och bland grannkommunerna är bilinnehavet enligt: 

• Tjörn, 601 bilar/1 000 invånare 
• Orust, 623 bilar/1 000 invånare 
• Stenungsund, 540 bilar/1 000 invånare 
• Kungälv, 535 bilar/1 000 invånare 

Utvecklingstrenden, både på Tjörn och nationellt, är att bilinnehavet har ökat fram 
till och 2018. 

 
Trygghet 
Följande faktorer har betydelse för den upplevda tryggheten i transportsystemet; has- 
tighet, trafikmängden, problem att gå över gatan, regelbrott, olycksrädsla, rädsla för 
att utsättas för brott, siktförhållanden samt folkliv/bebyggelsetyp. 

I en folkhälsoundersökning från SKL 2014 ställdes frågan till kommunmedborgare 
om man avstått från att gå ut ensam av otrygghetsskäl. För Tjörn visade svaren på 
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index 15 jämfört med riksindex 21, vilket indikerar sämre upplevd trygghet på Tjörn 
än i riket som helhet. SCBs medborgarundersökning på Tjörn 2017 med frågan ”hur 
ser medborgarna på Tjörns kommun som en plats att bo och leva på?” visade index 
65 för Tjörn och 57 för samtliga kommuner, medan svar på ”vad kan få medborgarna 
mer nöjda?” angav trygghet som ett område med förbättringspotential. 

 

A-5 Trafiksäkerhet 
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande övergripande 
resultat för Tjörn kommun. Under år 2014 till och med 2018 har 261 trafikolyckor 
inträffat, varav fyra dödsolyckor och 15 allvarliga olyckor. De dödsolyckorna inträf- 
fade vid singel motorfordonsolyckor och 11 av 15 allvarliga olyckor inträffade vid 
singel cykelolyckor. Av de 261 trafikolyckorna skedde drygt hälften (135) på statlig 
väg, resterande på enskild eller okänd väg. 

Genom att se på ett så kallat olyckstal7 framgår det att Tjörn ligger över sina grann- 
kommuner i antalet trafikolyckor per 1 000 invånare. Olyckstalen avser olyckor vid 
dödsfall samt allvarliga skador som rapporterats till sjukhus och samtliga väghållar- 
typer inkluderats. 

 
Tabell A-2 Olyckstal åren 2014-2018 framtagen av 
SKL:s modell. 

 

Kommun Olyckstal 2014-2018 
(polis + sjukvård) 
Statistik 

Tjörn 2,4 
Orust 2,2 
Stenungsund 2,2 
Kungälv 1,4 

Totalt var personbilar involverade i 79 
olyckor, fotgängare i 67, cykel i 65 och 
moped i 22 olyckor. 

Fotgängare i singelolycka på Tjörn beror 
i de flesta fall på något av följande: halkat 
på snö/is, ramlat på trottoarkant, halkat på 
sten eller ramlat på ojämn, gropig belägg- 
ning eller brunn som sticker upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur A-8 De vanligaste typerna av olyckor som har registrerats i Tjörns kommun 2014-2018. 
 
 
 

7 Olyckstal=antal döda samt allvarliga olyckor/((antalet invånare/10 000)*5) (Femårsvärde) 
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Cyklisters singelolyckor beror i de flesta fall på faktorerna: kraftig inbromsning, rull- 
grus, kör ut i vägren, ouppmärksam på vägbula, grop eller ojämnheter i underlaget. 

Motorfordons singelolyckor sker främst av anledningen att motorfordonet ska und- 
vika kollision med djur eller andra hinder på vägbanan. Motorfordonen har börjat 
sladda av oklara anledningar samt skett på grund av dålig, sikt, vattenplaning, halt 
väglag, vägarbete som inte varit avspärrat från båda riktningar. 

Mopedist singelolyckor beror främst på att mopedist kört ut i vägrenen och sladdar 
eller tappat balansen i cirkulationsplatser, väja för fordon eller halt på grund av ler- 
fläck/isfläck. 

Motorfordon upphinnande olyckor kan oftast relateras till korta avstånd till framför- 
varande fordon, distraktionsmoment, dålig uppmärksamhet eller kraftig inbromsning. 

 
 
 

Figur A-9 Karta över olycksplatserna för perioden 2014-2018. 
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A-6 Hälsa 
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer. Ett nationellt trans- 
portpolitiskt mål är att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa. Detta kan ske 
genom ökad andel resor som bidrar med fysisk aktivitet, det vill säga gång, cykel 
och kollektivtrafik. Ibland även kallat aktiv mobilitet eller aktiva transporter. Fysisk 
aktivitet minskar risken att insjukna i bland annat diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, 
depression och vissa typer av cancer. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört mätningar av Tjörnbornas hälsa vid tre tillfäl- 
len, 2007, 2011 och 2015 inom olika hälsofaktorer. Resultaten visar på relativt stabila 
värden där andelen som anser sig ha god hälsa ligger mellan 70 och 75 procent. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet säger att vuxna rekommenderas att vara fy- 
siskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst 
måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka8. Genom 
resan till och från skola, arbete eller andra ärenden kan hela eller delar av den rekom- 
menderade mängden fysisk aktivitet uppnås om resan görs med aktiv mobilitet. Även 
resor med kollektivtrafik bidrar i viss mån till fysisk aktivitet då de oftast startar och/ 
eller slutar med gång eller med cykel. 

SKL undersökte folkhälsan år 20149 i sin öppna jämförelse mellan kommuner. Resul- 
tatet av undersökningen redovisas i tabell 3, det visar på att Tjörn har bättre hälsoin- 
dex än nationellt. 

 
 
 

Tabell A-3 Olyckstal åren 2014-2018 framtagen av SKL:s modell. 
 

Faktor Index 
Tjörn 

Index 
nationellt 

Index 
Orust 

Index 
Stenungsund 

Index 
Kungälv 

Min och max 
av resultat i 
undersökningen 

Högt 
index 
är… 

Om man har 
en stillasittande 
fritid 

13 13 13 13 13 7/33 Negativt 

Fysisk aktivitet 
minst en 
halvtimme om 
dagen 

66 66 67 65 68 50/73 Positivt 

Fetma 14 14 15 14 11 6/25 Negativt 

Fallskador 
bland äldre 

2324 2637 2052 2663 2539 1343/4086 Negativt 

Insjuknande 
hjärtinfarkt 

254 266 234 236 237 117/506 Negativt 

 
 
 
 

8 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 
9 SKL 2014. Öppna jämförelser – folkhälsa 
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A-7 Miljöpåverkan 
Miljöförvaltningen Göteborg har gjort mätningar gällande luftkvalitén för Tjörns 
kommun. Mätningar genomfördes för kväveoxid i Skärhamns tätortsområde under 
år 201210. Värdena som uppmättes låg under miljömålen på 20 µg/m3 för årsmedel- 
värde, dygnsmedelvärde medan för timmesmedelvärde uppsteg halten till den nedre 
utvärderingströskeln av fyra utvärderingströsklar. Den högre halten visades kring 
Hamngatan i Skärhamn samt väg 723. Kväveoxidhalterna uppkommer i allmänhet 
från vägtrafik från fordons avgasrör, i vissa miljöer kan även andra källor ha betydan- 
de påverkan så som industriutsläpp och arbetsmaskiner. 

Transportsektorn står för knappt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen i 
Sverige11. Det har minskat under åren 2007–2015 med anledningen att fordon byggs 
mer bränsleeffektivare, men 2015 skedde en ökning igen på grund av antalet nypro- 
ducerade fordon. En förändring är att andel nyregistrerade fordon som är miljöbilar 
ökar, 2015 stod 17 procent av alla nyregistrerade bilar för miljöbilar. Trenden är att 
biodrivmedel fortsätter att öka medan det sker en minskning av etanoldrivmedel. 
Tjörns kommunala fordonsflotta domineras av fossilberoendefordon medan 34 pro- 
cent är fossiloberoendefordon som är hybridbilar el/bensin12. 

 

A-8 Trafiken i framtiden, trender och omvärld 
Dagens samhälle är uppbyggt så att det skapar ett behov av en stor mängd transpor- 
ter. För att kunna ta sig till arbetet, till sina fritidssysselsättningar och för att kunna 
delta i samhällets olika aktiviteter är förflyttning nästan alltid nödvändig. Samtidigt 
har vi transportpolitiska mål som gör att transportsystemet måste effektiviseras t.ex. 
avseende tillgänglighet, miljö och ytanvändning. 

Därutöver finns det en rad omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta i planeringen 
av transportsystemet. Nedanstående stycken är baserade på en trendspaning framta- 
gen för Boverket.13 

 
Urbaniseringen fortsätter länge 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i västsverige. Urbanisering innebär en 
förflyttning av människor från landsbygden in till tätortsområden. På Tjörn tar det 
sig uttryck att många arbetspendlar till större orter som till exempel Stenungsund och 
Göteborg. Det leder till regionförstoring och glesare landsbygd vilket ställer högre 
tryck på infrastrukturen både på Tjörn och fastlandsförbindelserna. 

 
Befolkningen fortsätter att öka och planar ut 
Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år 2050. Även 
i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal samt immigration. 
Befolkningen blir också äldre, i Sverige så även på Tjörn vilket delvis förklaras av 
utflyttning. Detta kommer att ställa stora krav på samhället. Den största befolkning- 

 
10 Miljöförvaltningen Göteborg, 2013. Ren regionluft – Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns 
kommun 2012. 
11 Statens energimyndighet 2017. Energiläget 2017 ISSN 1404-3343 
12 Mail fordonsavdelning på Tjörns kommun 2018-02-21 
13 Trivector 2012. Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus 
på transport, infrastruktur och bebyggelse. Rapport 2012:69. 
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sökningen sker i städer, så denna trend samvarierar med urbaniseringen, och spär på 
befolkningstrycket ytterligare. 

 
Naturresurser och miljö blir bristvaror 
Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resurser som har 
stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande brist på naturresurser 
leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och dels till ökad återvinning och re- 
surseffektivitet. Mineralutvinning blir mer betydelsefull. När prylar blir dyrare kan 
detta leda till ett ökat tjänstesamhälle. Det är rimligt att anta att vi i minskande grad 
tillämpar privat ägande till förmån för delägande och samnyttjande. I dagsläget finns 
begränsade möjligheter till samnyttjande inom trafikområdet på Tjörn eftersom bil- 
pool inte finns. Det kan bli en verklighet som även mindre kommuner behöver beakta 
i fortsättningen. 

 
Klimatförändringarna kan inte ignoreras 
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan idag en realitet. 
Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer att ge konsekvenser för det 
klimat som vi känner idag. Klimatförändringarna ställer krav på både kraftiga ut- 
släppsminskningar och anpassning till det förändrade klimatet. Tuffare styrmedel är 
att vänta och driver på ökad användning av bioenergi, ny teknik och förändrade be- 
teenden. Anpassningsbehovet kan innebära att transportsektorn ska kunna tanka med 
andra drivmedel än fossila bränslen även på Tjörn samt att samhället behöver plane- 
ras och byggas tätare och mer transportsnålt. 

 
Ny teknik förändrar världen igen 
Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar ständigt världen och 
sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla samhällsområden påverkar tekniken 
ständigt utvecklingen. Det finns stora förhoppningar om att ny teknik ska lösa stora 
samhällsproblem som ökande koldioxidutsläpp, energibrist och så vidare. Dock pekar 
forskningen på att med ökande välstånd hos allt fler av jordens befolkning kommer 
inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och energiproblem. Det kommer också 
att krävas förändringar i beteende och livsstil. Trots att Tjörn är en liten del i det stora 
pusslet är det avgörande att alla bidrar till förändringsarbetet, stora som små. 

 
Vi blir mer globala, regionala och lokala – allt på samma gång 
I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av effekter från 
klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upphov till förflyttning av 
människor mellan kontinenter, länder och regioner och bidrar till ökad urbanisering. 
Klyftorna mellan länder och sociala grupper ökar, men å andra sidan leder den ökade 
migrationen till ett allt mer mångkulturellt samhälle. 

Den ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder också till att vårt 
jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt mer världsomfattande handeln 
med råvaror och förfinade produkter leder detta till en fortsatt ökad globalisering. I 
Göteborgsområdet med flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt sätt att se på re- 
gionen. Vi bor i en region lika mycket som på Tjörn. Snabba kollektiva förbindelser 
gör detta möjligt men allt högra krav ställs även på kollektivtrafiken utanför de starka 
pendlingsstråken. 
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Förord 

Tjörns kommun har för första gången tagit fram en trafikstrategi med syfte att 
skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och infra-
strukturfrågor. 

Trafikstrategin beskriver kommunens inriktning i form av långsiktiga målsätt-
ningar för 2035 och utvecklingsstrategier baserat på den kunskap som finns om 
nuläge och aktuella behov. Trafikstrategins målsättningar ska vara vägledande 
för hela den kommunala verksamheten och användas i kommunikation och sam-
arbete med andra aktörer på såväl lokal som regional och nationell nivå. 

Med trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett transportsystem som 
bidrar till en god tillgänglighet och en hållbar utveckling i hela kommunen. På 
Tjörn ska det finnas goda förutsättningar att resa med kollektivtrafik, med cykel 
och till fots på ett effektivt och pålitligt sätt. Satsningar på samtliga färdsätt ska 
bidra till att nå målsättningarna. 

Att förbättra möjligheten att resa på olika sätt både inom kommunen och till reg-
ionala målpunkter är centralt i strategin. Transportsystemets utveckling ska bidra 
till kommunens vision 2035. 
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Begreppsförklaring 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsystemet. Vid 
god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restidsvariationen be-
gränsad.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera på en 
specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden mellan de for-
don som kör snabbast är stor jämfört med de som kör långsammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är ansvarig 
för att ställa iordning och förvalta dem, t.ex. gator och torg. Vad gäller gator, som 
inte är nationella vägar, har Tjörns kommun valt att överlåta dem till vägföre-
ningar. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med hållbarhet 
menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, ekologiskt och 
social hållbarhet 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera genom ett 
system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid köbildning går kapa-
citeten ned.  

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för påverka bete-
ende inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder för att påverka resan 
innan den har börjat. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, dvs. det klarar av störningar 
utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i större omfattning. 

Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden liten mel-
lan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de 
övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av bebyg-
gelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till olika trafikslag 
av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon och in-
frastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de om samma 
infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 
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1. Inledning 

1.1 Varför en trafikstrategi för Tjörns kommun? 
Enligt den senast genomförda befolkningsprognosen, från år 2018, ska invåna-
rantalet öka från dagens 16 000 till cirka 19 500 personer till år 2032. Kommunen 
har ett befolkningsmål att det ska vara 20 000 bofasta på Tjörn till 2035. 

Kommunen har idag ingen trafikstrategi men behovet av tryggade kommunikat-
ioner för befolkning och näringsliv präglar kommunens översiktsplan, vision och 
målformuleringar i kommunens framtidsutsikter. I gällande översiktsplan från 
2013 framgår att framtagning av ny trafikstrategi ska prövas vilket har gjorts i 
och med att 2016 års kommunbudget pekade ut att ett fördjupat trafikstrategiskt 
arbete skulle startas. Det resulterade i en förstudie av Tjörns transportsystem som 
ligger till grund för arbetet med denna nya trafikstrategi. 

Tjörn har flera stora utmaningar att hantera för att kunna erbjuda en god tillgäng-
lighet och samtidigt uppnå en hållbar utveckling. Trafikstrategin tar ett helhets-
grepp om dessa frågor och pekar ut riktningen för den kommunala verksamheten. 
Trafikstrategin ska också ge kommunen en tydlig position och ange viktiga 
ståndpunkter vid samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalands-
regionen, Västtrafik samt grannkommuner. 

 

Figur 1-1 Tjörns kommun och dess grannkommuner. Källa: OpenStreetMap 
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1.2 Tjörns kommuns styrdokument 
Tjörns kommuns ordning för styrdokument är indelad i tre kategorier där trafik-
strategin sorteras under Översiktliga dokument – Strategi.1 Strategi definieras 
som: 

Strategin finns längst upp i hierarkin och är det mest översikt-
liga styrdokument. Strategin visar på handlingsriktning och 
ger vägledning åt verksamheterna. I strategin finns långsik-
tiga mål. Strategin behöver inte tala om hur målen ska nås. 

Kommunens övergripande målsättningar och strategier för samhällsbyggnad de-
finieras framförallt i Vision 2035 och i översiktsplanen ÖP2013. Utöver dem 
finns regionala, nationella och globala strategier och målsättningar som kommu-
nen arbetar mot. Bland de regionala styrdokumenten är det framförallt Vision 
Västra Götaland – Det goda livet, Klimatstrategi för Västra Götaland, regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland, Strategi för ökad cykling i Västra 
Götaland samt GRs strukturbild för göteborgsregionen som relaterar till Tjörns 
trafikstrategi. Bland de nationella styrdokumenten och målsättningarna som re-
laterar till trafikstrategin är framförallt de miljöpolitiska målen, transportpoli-
tiska målen samt Nollvisionen. Ur det globala perspektivet är det flertalet av må-
len för hållbar utveckling i Agenda 2030 som relaterar till trafikstrategin, där-
ibland jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt be-
kämpa klimatförändringen. 

Visionen 2035 - Möjligheternas Ö – har formulerats kring begreppen en åretrunt-
levande ö för livets alla faser, företagsamhet, småskalighet och närhet samt havet, 
det öppna landskapet och kulturen är de unika värdena.  

ÖP2013 har formulerats kring de fyra övergripande strategierna Tjörns roll i reg-
ionen, bebyggelsestruktur och utveckling, det goda livet och det robusta sam-
hället. Tjörns roll i regionen fokuserar på hur Tjörn kan vara en aktiv del i Göte-
borgsregionen samtidigt som kommunen utvecklas av egen kraft. Bebyggelse-
struktur och utveckling inriktas mot att kommunen strävar mot en ekologisk, 
social och ekonomisk hållbar utveckling. Det goda livet behandlar möjligheten 
att förena stora naturvärden med storstadsregionens övriga attraktionsvärden. 
Det robusta samhället handlar om hur väl samhällets olika verksamheter kan stå 
emot störningar. 

  

 
1 Tjörns kommun, Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. 
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1.3 Vad är en trafikstrategi? 
Trafikstrategin beskriver Tjörns kommuns inriktning i arbetet med trafikfrågor. 
Den innehåller långsiktiga målsättningar för 2035 och konkreta utvecklingsstra-
tegier för att uppnå dem. Trafikstrategin fäster därmed viktiga utvecklingsstrate-
gier som ska gälla i den framtida planeringen av transportsystemet. Syftet med 
utvecklingsstrategierna är att kommunen ska närma sig den kommunövergri-
pande visionen och kommunens uppställda mål. 

Trafikstrategin är en del av inriktningsplaneringen, och är en fördjupning av Vis-
ion 2035 samt Översiktsplan 2013 (ÖP). Trafikstrategin är vägledande i alla 
kommunens planer och program där trafikfrågor ingår, till exempel utbyggnads-
program och detaljplaner. En välfungerande trafikstrategi visar hur transportsy-
stemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk plane-
ring i kommunen. Den är integrerad i tjänstepersonernas dagliga arbete och en 
del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetspla-
ner. 

 

Figur 1-2 Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ligger till grund för olika handlingsplaner som 
behöver uppdateras eller tas fram för Tjörns kommun. 

  

Vision 2035

Översiktsplan 2013

Trafikstrategi

Handlingsplaner

Andra inriktningsdokument
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1.4 Metod och utgångspunkter 

Metodik 
Trafikstrategin är framtagen med utgångspunkt i TRAST-metodiken. TRAST 
står för ”Trafik för en attraktiv stad” och är en handbok framtagen av Trafikver-
ket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Boverket. Det målstyrda arbetssät-
tet back-casting används genom att formulera en önskvärd framtidsbild i form av 
målsättningar för att sedan studera vilka strategier som behövs för att kunna nå 
dessa. 

Kommunens stadsbyggnadsprocesser inkluderar medborgardialoger, vilket 
också genomfördes i framtagandet av trafikstrategin. Resultatet från dem har 
kompletterat nulägesbilden av transportsystemet på Tjörn utifrån ett användar-
perspektiv samt gett inspel till trafikstrategins utvecklingsstrategier. Medborgar-
dialogen har genomförts i form av fokusgrupper gällande tre områden; gång- och 
cykel, kollektivtrafik samt biltrafik och parkering. Ämnena som har behandlats 
under hösten 2018 och våren 2019 är vad som karakteriserar Tjörn, trafiksäker-
het, tillgänglighet och trygghet samt hälsa och säkerhet. 

Intern förankring av strategiarbetet har gjorts bland annat genom så kallad trafik-
dag. Under våren 2019 genomfördes den med tjänstepersoner och politiker i syfte 
att identifiera brister och utmaningar i transportsystemet på Tjörn samt diskutera 
relevanta målsättningar för trafikstrategin. Under processen har trafikstrategin 
även förankrats externt genom regionala avstämningar med grannkommuner, 
Trafikverket, Västtrafik och Göteborgsregionen. 

En central del i TRAST är de sju så kallade TRAST-aspekterna som i korthet kan 
beskrivas enligt: 

 Kommunens karaktär: Hur gator och bebyggelse tillsammans med par-
ker, vatten och mötesplatser m.m. skapar tätortens fysiska struktur. 

 Transportsystemet: Hur vägar, gator, spår, gång- och cykelbanor, håll-
platser och stationer är uppbyggda och hänger samman. I systemet kan 
antalet transporter öka utan att trafiken ökar, t.ex genom att fler samåker 
i bil eller att det sker en överflyttning från bilresor till kollektivtrafiken. 

 Trafikens omfattning: De resor och transporter som genomförs i trans-
portsystemet. 

 Tillgänglighet: Kan beskrivas med vilken lätthet invånare, besökare och 
verksamheter kan nå något önskvärt i samhället. 

 Trygghet: Människors upplevda trygghet handlar om individuella upple-
velser och riskkänslighet. 

 Trafiksäkerhet: Utgörs av de risker som trafikanterna utsätts för. Risken 
kan i sin tur delas in i sannolikhet och konsekvens. 

 Miljö och hälsa: Vilken påfrestning transportsystemet och de resor som 
görs har på omgivande miljö och människors hälsa. Men även vilka posi-
tiva hälsoeffekter aktiva transporter kan bidra med. 

Nulägesbeskrivning har formulerats utifrån TRAST-aspekterna och utvecklings-
strategierna har sin bärighet i dem för att skapa en helhetssyn som bidrar till en 
hållbar utveckling för Tjörns transportsystem. 
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Trafikstrategins olika delar och inbördes kopplingar beskrivs schematisk i Figur 
1-3. Utifrån nulägesanalysen och befintliga mål för trafik har specifika målsätt-
ningar för trafikstrategin valts ut. För att kommunens arbete med trafikfrågor ska 
utvecklas mot uppställda målsättningar har utvecklingsstrategier tagits fram. För 
att kontinuerligt kunna utvärdera om utfört arbete leder mot målsättningarna har 
målindikatorer för trafikstrategin tagits fram. Med syftet att konkretisera utveckl-
ingsstrategierna och målsättningarna ska handlingsplaner tas fram, vilket är en 
process som påbörjas efter att trafikstrategin är antagen. I trafikstrategin föreslås 
vilka handlingsplaner som är viktiga att ta fram samt inspel till vad de kan inne-
hålla. 

 

Figur 1-3 Schematisk indelning av trafikstrategins olika beståndsdelar. 

Fyrstegsprincipen 
I de nationella målen för transportinfrastruktur i Sverige ingår den så kallade fyr-
stegsprincipen, se figur nedan. Den är framtagen av Trafikverket och handlar om 
att åtgärder ska prövas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas. 
Denna princip ska beaktas vid alla planeringsarbeten. I framtagandet av Tjörns 
trafikstrategi har fyrstegsprincipen genomsyrat framtagandet av målsättningar, 
utvecklingsstrategier samt åtgärder i handlingsplaner. 

 

Nulägesbeskrivning med analys
-Brister och utmaningar

Utvecklingsstrategier 
för transportsystemet

Nya målsättningar för transportsystemet

Aktivitetsbaserade handlingsplaner med målindikatorer

Befintliga mål för trafik
-Kommunala
-Regionala 
-Nationella
-Globala
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Geografisk avgränsning och målår 
Trafikstrategin omfattar hela det geografiska området som är Tjörns kommun. 
Målår för målsättningarna i trafikstrategin är år 2035. 

Förberedande studier till trafikstrategin 
Under hösten 2018 kompletterades förstudie av Tjörns transportsystem med ett 
antal utredningar i syfte att erhålla en mer heltäckande nulägesbild av kommu-
nens transportsystem och hur det planeras för: 

 Analys av resvanor 
 Trafiknäts- och målpunktsanalys 
 SHIFT-diskussioner 

Analys av resvanor 

Kommunen genomförde en enkätstudie sommaren 2018 gällande kommuninvå-
narnas resvanor samt efterfrågan och önskemål på infrastruktur. Resvanorna vi-
sar på hög bilandel både gällande arbetspendling och fritidsresor. Resultaten re-
dovisas i vidare i nulägesbeskrivningen. 

Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys 

En övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys genomfördes under hösten 
2018 med ett tvådelat syfte. Trafiknätsanalysen syftar till att identifiera var det 
finns motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet för olika trafikanter, 
främst i korsningspunkter på huvudstråket och det sekundära stråket för bil. Syf-
tet med målpunktsanalysen är att erhålla en nulägesbild över var olika målpunk-
ter är belägna i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. Resultatet visade att 
den generella tillgängligheten för bil är mycket god medan den är bristfällig på 
flertalet platser för andra trafikanter. 

SHIFT-diskussioner 

Shift betyder skifta och syftar i detta fall på skiftet mot hållbara transporter. Det 
övergripande syftet med diskussionerna kring SHIFT är att erhålla en nulägesbild 
hur kommunen arbetar med hållbara transporter inom olika delar av organisat-
ionen samt vilka möjligheter i form av befogenheter, tid och resurser som finns 
för detta. Diskussionerna visade på att det finns en ambition och vilja att aktivt 
arbeta med hållbara transportlösningar men att det i dagsläget inte finns stöd i 
styrdokument eller tillgängliga resurser. Att kommunen har avsagt sig väghållar-
ansvaret bedöms även vara ett hinder för att kommunen ska kunna arbeta med 
hållbara transportlösningar i den utsträckning som önskas från tjänstepersonerna. 
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Projektorganisation Tjörns kommun 
I trafikstrategiarbetet har kommunala resurser varit involverade i arbetet, både 
politiker och tjänstepersoner, och delas in i styrgrupp, arbetsgrupp samt projekt-
grupp.  

Styrgrupp 

Trafikstrategiarbetets politiska förankring sker genom styrgruppen som består av 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens ar-
betsutskott samt chef för Samhällsbyggnad. 

Arbetsgrupp 

Kommunens projektledning och interna resurser för produktion består av hand-
läggare (översiktsplanerare), biträdande handläggare (trafikplanerare), trafi-
kingenjör, kollektivtrafiksamordnare, kommunikatör, Cultural Planning-sam-
ordnare. 

Projektgrupp 

Kvalitetssäkringen sker genom projektgruppen vilken består av representanter 
för kommunens förvaltningar och bolag med strategisk inriktning. 
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2. Brister och utmaningar i transportsystemet 

Nulägesbeskrivningen, de förberedande studierna till trafikstrategin, medborgar-
dialogen samt genomförd trafikdag med tjänstepersoner och politiker har resul-
terat i nedanstående slutsatser av brister och utmaningar som Tjörns kommun ska 
prioritera att åtgärda och arbeta vidare med. Från dessa slutsatser tas avstamp 
mot vilka målsättningar som ska gälla för trafikstrategin, se Figur 1-3 för sche-
matisk beskrivning av trafikstrategiarbetet. I appendix finns detaljerade nuläges-
beskrivningar av dagens transportsystem på Tjörn. 

2.1 Avsaknad av mandat för att styra mot hållbara transporter 
 Kommunen saknar huvudmannaskap för vägar och gator. Utmaningen 

ligger i kommunens möjlighet att påverka transportsystemet på Tjörn, 
framförallt på gator samt gång- och cykelvägar inom tätorterna som väg-
föreningar och Trafikverket är väghållare för. 

 Det saknas stöd i styrdokument för att arbeta och tillgängliga resurser för 
att kunna arbeta med hållbara transportlösningar i det dagliga arbetet inom 
den kommunala verksamheten. 

2.2 Sårbarhet i transportsystemet 
 Generellt saknas omledningsvägar för utryckningsfordon på vägnätets hu-

vudstråk vilket medför att de kan få svårigheter att komma fram vid 
mindre störningar. 

 Hastighetsspridningen är bitvis stor på vägnätets huvudstråk. Hastighets-
spridningen tar sig främst uttryck i att långsamtgående fordon är vanligt 
förekommande där hastighetsgränsen överstiger dessa fordons tillåtna 
maxhastighet. 

 Stora variationer i trafikflöden under sommar- och vintertid. 
 Kommunen är en del i den Göteborgsregionen med dess arbetsmarknads-

område vilket gör att arbetspendlingen till och från Tjörns kommun är 
stor. Det medför ojämn trafikering över dygnet vilket bland annat skapar 
kapacitetsproblem på broarna till Stenungsund. 
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2.3 Bristande säkerhet och tillgänglighet 
 Avsaknad av säkra gång- och cykelpassager och sammanlänkande cykel-

stråk. 
 Generellt är tillgängligheten för gång och cykel är avsevärt sämre jämfört 

med bil. 
 En betydande andel av Tjörns befolkning bor i tätortsområdena mellan 

Skärhamn och Rönnäng med det finns bara en direktbusslinje mot 
Stenungsund, Tjörn Express. I detta stråk finns det motstridiga intressen 
gällande kort restid och att tillgängliggöra landsbygden genom att restiden 
blir lång för resenärer från tätortsområdena mellan Skärhamn och Rön-
näng samtidigt som möjligheten till bra kollektivtrafik ökar utanför tä-
tortsområdena upp mot Myggenäs korsväg. 

 Avsaknad av möjlighet till lokala resor inom Tjörn med kollektivtrafik. 

2.4 Stort bil- och fossilberoende 
 Stor del av personresorna sker med bil vilket ställer höga krav på omställ-

ning till ett hållbart resande. 
 Antalet pendelparkeringar för bil och cykel är för få. 
 Avsaknad av tillgänglig laddinfrastruktur och möjlighet till tankning av 

alternativa drivmedel för allmänheten. 
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3. Målsättningar för transportsystemet 2035 

Viljeinriktningen för Tjörns transportsystem definieras i målsättningar och är 
grundstenen för utvecklingen av transportsystemet på Tjörn. Målsättningarna har 
målår 2035 i enlighet med vision 2035 och ska aktualitetsprövas av kommunfull-
mäktige vart fjärde år, företrädelsevis i samband med aktualitetsprövning av 
översiktsplanen. Nedanstående kategorier för målsättningar är ett svar på brist- 
och utmaningskategorierna i föregående kapitel. För varje målsättning ges i ka-
pitel ”Genomförande och uppföljning” förslag på indikatorer till målsättningarna 
som ska följas upp kontinuerligt för att säkerställa att transportsystem på Tjörn 
utvecklas i den önskvärd riktning. 

För respektive målsättningskategori beskrivs hur de relaterar till utpekade brister 
och utmaningar i transportsystemet samt vilka hållbarhetsaspekter som påverkas. 

3.1 Effektivare målstyrning 
 Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare. 

Målsättningen är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Avsaknad av mandat 
för att styra mot hållbara transporter”. 

Att kommunen ska kunna styra mot uppsatta målsättningar behöver det finnas 
tillgängliga resurser inom den egna organisationen att arbeta med hållbara 
transportlösningar i det dagliga arbetet. Även med kommunalt väghållaransvar 
blir målstyrningen effektivare genom att möjligheten att direkt påverka hur 
transportsystemet i kommunen ska utformas och användas. En ineffektiv målstyr-
ning påverkar samtliga hållbarhetsaspekter. 

3.2 Effektiv användning och pålitligt transportsystem 
 Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
 Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

Målsättningen är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Sårbarhet i trans-
portsystemet”. 

De utpekade bristerna påverkar samtliga hållbarhetsaspekter negativt. Det är av 
stor vikt att utryckningsfordons restidssäkerhet och kollektivtrafikens framkom-
lighet ökar för att säkerställa viktig samhällsservice samt stärka Tjörns roll i den 
regionala arbetsmarknaden. Kollektivtrafikens framkomlighet är även en dellös-
ning på en effektivare användning av transportsystemet under perioder med stort 
resande.  
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3.3 Mänskligt och attraktivt 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till sam-

hällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert. 

Målsättningarna är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Bristande säker-
het och tillgänglighet”. 

Brister i säkerhet, trygghet och tillgänglighet är viktiga aspekter att åtgärda för 
att skapa ökad social hållbarhet. Bristerna motverkar överflyttning av trafikan-
ter till hållbara resval och hindrar social frihet och rättvisa. 

3.4 Miljö- och klimatsmart 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 
 Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollek-

tivtrafik ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Stort bil- och fos-
silberoende”. 

Ett stort beroende av fossila bränslen och transportefterfrågan av bilåkande mot-
verkar hållbar ekologisk utveckling och påverkar människors hälsa negativt. För 
ett effektivare nyttjande av befintlig väginfrastruktur är det viktigt att fler går, 
cyklar och åker kollektivt. 
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4. Utvecklingsstrategier för transportsystemet 

I detta kapitel redovisas insatsområden innehållande utvecklingsstrategier för 
transportsystemet som ska säkerställa att Tjörns kommun arbetar med målsätt-
ningarna i trafikstrategin. 

På Tjörn görs 7 av 10 arbets- och studiependlingsresor och 6 av 10 fritidsresor 
med bil.2 Det finns flera skäl till att bil är det klart vanligaste färdmedlet. Enligt 
enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 angavs avståndet mel-
lan hem och arbetsplats men även till fritidsaktiviteter som en vanlig orsak till att 
bil är det enda alternativet. Med vetskapen att inrikes transporter står för 30 % av 
Sveriges samlade koldioxidutsläpp är det av stor vikt att minska utsläppen från 
transportsektorn. För att kunna miljömålen, från kommunal till global nivå, är 
det nödvändigt att utöver tekniska framsteg på fordons- och drivmedelssidan 
även ändra beteendet hur vi väljer att transportera oss. Ungefär en tredjedel av 
den minskade energianvändningen som krävs behöver bestå av minskad bilan-
vändning. Ett alternativt mått på förändringen är att andelen bilkilometer i Sve-
rige behöver minska med 18 % till år 2050, jämfört med år 2010. 

En sådan utveckling är bara möjlig om attraktiviteten att resa med andra färd-
medel eller att välja alternativ där resa inte behövs är tillräckligt stor. För att öka 
attraktiviteten i form av tid, bekvämlighet och tillgänglighet är det bland annat 
viktigt att stärka infrastrukturen för gång, cykel och kollektivtrafik samt tillgäng-
ligheten till den. Detta behövs för den befintliga infrastrukturen men även tas i 
beaktande vid nyexploatering. Eftersom Tjörns kommun inte har väghållaransvar 
är det viktigt med nära samverkan och samarbete med Trafikverket och kommu-
nens vägföreningar. 

De insatsområden som trafikstrategin prioriterar för att styra mot målsättningarna 
är följande: 

 Beteendepåverkan 
 Samhällsplanering 
 Infrastruktur och trafikering 
 Parkering 
 Organisation och samverkan 

 

  

 
2 Enkätundersökning genomförd bland kommuninvånare sommaren 2018. Tjörns kommun. 
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4.1 Beteendepåverkan 
Utvecklingsstrategier 

 Tjörns kommun ska arbeta med och uppmuntra till mobility mana-
gement-åtgärder. 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för att antalet turistresor 
med hållbara färdmedel till och från samt inom Tjörns kommun 
ska öka. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 
 Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 
 Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och 

säkert. 

 

Mobility management är ett koncept att påverka beteende inom transportområdet 
och fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell trafikplanering. Kän-
netecknande för dessa åtgärder är att de inte nödvändigtvis kräver stora finansi-
ella investeringar, men ofta förbättrar effektiviteten av fysisk infrastruktur genom 
att optimera användningen. En vanlig definition av mobility management är 
mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjar. För att påverka invånarna 
till att välja mer hållbara transporter behöver vi arbeta med beteende- och atti-
tydförändringar genom hela planeringsprocessen. 

Kommunens egna transporter 
Kommunen kan påverka transporterna till och från de egna verksamheterna. Det 
gäller både godstransporter till skolor och äldreboenden, men också hur de an-
ställda reser till och från arbetsplatsen och i tjänsten. Kommunen bör genomföra 
en resvaneundersökning bland de anställda för att se hur de i dag reser till och 
från arbetet samt inom tjänsten för att kunna ta fram en handlingsplan.  

Fordon som drivs av fossilbränsle håller på att fasas ut inom den egna fordonspar-
ken. Till år 2035 ska alla fordon drivas på förnyelsebara drivmedel. 

Involvera stora arbetsgivare 
Kommunen ska arbeta tillsammans med och uppmuntra stora arbetsgivarna inom 
kommunen för att få en omställning till mer hållbara transporter, såväl i nätverks- 
som projektform. Inom ramen för samarbetet diskuteras problem och möjliga 
lösningar för att effektivisera personalens arbetspendling och transporter till och 
från arbetsplatsen samt möjligheter att styra om till mer hållbara färdmedel med 
mera. 
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Information och kampanjer för Tjörnborna 
Tjörnborna bör kontinuerligt få information om möjligheterna till hållbart re-
sande i kommunen. Möjliga aktiviteter är bland annat cykeldagar, direktbearbet-
ning av särskilda bostadsområden med stor andel bilåkande till och från arbetet, 
prova på-kampanjer och cykelutbildningar för att förändra Tjörnbornas attityder, 
kunnande och beteende. 

Hållbar turism 
Under sommarsäsongen växer Tjörns befolkning kraftigt genom sommarboen-
den samtidigt som turismen är stor vilket medför att befintlig infrastruktur belas-
tas hårdare än under resterande del av året. Mobility management-åtgärder är 
även ett sätt att påverka val av färdmedel vid besök på Tjörn. Genom att tydlig-
göra hållbart resande i kommunens strategiska arbete med turism och inkludera 
åtgärder för att besökare och invånare ska välja andra färdmedel än bil kan kom-
munen profilera sig mot hållbar turism. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Upprätta resepolicy för kommunens tjänsteresor och interna fordon.Ini-
tiera nätverk och projekt för mobility management tillsammans med 
kommunens stora arbetsgivare. 

 Genomföra resevaneundersökning bland kommunanställda och upprätta 
plan som uppmuntrar till ökat hållbart resande till och från arbetet. 

 Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility mangement-
åtgärder som kommunen riktar mot invånarnas arbets- och studiepend-
ling. 
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4.2 Samhällsplanering 
Utvecklingsstrategier 

 Kommunens nyexploatering och utveckling ska ske i närheten av 
huvudstråk för kollektivtrafik och goda gång- och cykelförbindel-
ser. 

 Trafikmiljöer och allmänna platser ska vara trygga och tillgängliga 
för alla. 

 De lokala och regionala resmöjligheterna ska utvecklas och stär-
kas, bland annat kombinationsresor med kollektivtrafik. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 

och säkert att använda 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 

 

Rådigheten över lokalisering vid exploatering är ett av kommunens tydligaste 
verktyg för att påverka resandebehov. Genom att exploatering och utveckling 
sker vid kollektivtrafikens huvudstråk ökar tillgängligheten till kollektivtrafik 
samt att de som flyttar in i nya områden ges tillgång till kollektivtrafik redan från 
dag 1. Att kollektivtrafikförsörja nya områden är dyrt och för att det ska motive-
ras krävs en kritisk massa i form av kundunderlag vilket inte är säkert att nyex-
ploateringen når upp till. Genom att förtäta bebyggelsen inom befintliga områden 
kan en högre täthet leda till ett bättre kollektivtrafikunderlag och skapar även 
lokalt kundunderlag för exempelvis samhällsservice vilket kan minska behovet 
av längre resor som idag utförs till stor del med bil. Detta arbete kan stärkas 
genom att erbjuda möjligheter för fastighetsutvecklare bygga eller finansiera al-
ternativ till bilparkering i form av andra mobilitetstjänster samt medfinansiering 
av exempelvis gång- och cykelinfrastruktur. 

I de fall exploatering inte sker i direkt anslutning till kollektivtrafikens huvud-
stråk ska planering utgå från att säkerställa att tillgängliga och attraktiva pendel-
parkeringar för bil finns inom rimligt avstånd. Det centrala är att även människor 
i dessa områden ska ges realistiska möjligheter att resa med kollektivtrafik. 

För att underlätta planering av transportsystemet i linje med målsättningarna fö-
reslås att kommunen ska arbeta för att investeringar i transportsystemet i första 
hand ska göras utifrån en bedömning om hur attraktiviteten att resa med olika 
transportslag påverkas och om det går att utnyttja och optimera befintlig infra-
struktur i första hand. Resor som görs till och från arbetet/studierna kan priorite-
ras i första hand då vilket färdmedel som används till arbets- och studiependling 
kan ha stor påverkan på vilket färdmedel som används till andra typer av ärenden. 
Detta då många genomför flera ärenden under en och samma resa. 
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God tillgänglighet och trygghet i trafikmiljöer är viktigt för människor ska kunna 
förflytta sig till fots och med cykel. De med särskilda behov av att infrastrukturen 
är tillgänglig bör prioriteras, främst barn, äldre och personer med funktionsvari-
ationer. Det är därför viktigt att kommunen verkar för detta i planeringsproces-
serna och i samarbetet med Trafikverket och vägföreningar. Åtgärder som ökar 
trygghetskänslan är blanda annat att gångstråk planeras i befolkade gaturum, god 
sikt och belysning utmed stråk och gångpassager. 

I de stråken där flest reser är det lämpligt att kraftsamla runt för att föra över resor 
till de mer hållbara transportslagen. Hur resandet och trafiken utvecklas på Tjörn 
påverkas i högsta grad av hur stat, region och grannkommuner planerar sin be-
byggelseutveckling och utveckling av transportsystemen. En stor andel av det 
regionala resandet till och från Tjörn görs idag med bil och eftersom många av 
Tjörns grannkommuner planerar för tillväxt medför det en ökad transportefter-
frågan. Viktiga planerade åtgärder är utbyggnaden av Bohusbanan vilket möjlig-
gör tätare tågtrafik. Utvecklingsstrategin handlar om att utveckla de regionala 
förbindelserna genom att stärka busstrafiken till och från Tjörn. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafikens hu-
vudstråk och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- och 
cykelbana. 

 Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgänglighet till 
hållplatsområden, exempelvis genom cykelparkeringar vid hållplatser. 

 Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor tillsammans 
med vägföreningar. 

 Verka för att Bohusbanan utvecklas. 
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4.3 Infrastruktur och trafikering 
Utvecklingsstrategier 

 Gång- och cykelvägnätet ska sammanlänkas så att det blir trafik-
säkert att röra sig i gatuvägnätet. 

 Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
 Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon och uppmuntra 

alternativa vägar för långsamtgående fordon på vägnätets huvud-
stråk. 

 Skapa förutsättningar för att laddinfrastruktur och möjlighet till 
tankning av alternativa drivmedel finns för invånare och besökare 
på Tjörn. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
 Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 

och säkert att använda. 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 
 Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 

 

Insatsområdet för infrastruktur och trafikering beskrivs vidare genom gångtrafik, 
cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik med exempel på åtgärder inom respek-
tive kategori. 

Gångtrafik 
Att förflytta sig till fots har många fördelar, det har ingen miljöpåverkan, ger 
positiva hälsoeffekter och upphov till spontana möten. Fotgängare tar också re-
lativt lite ytanspråk i tätortsmiljön. Transportsystemet på Tjörn upplevs delvis 
som otryggt enligt de medborgarenkäter som har genomförts de senaste åren. En 
av flera anledningar till otrygghet kan vara utformningen av gatuutrymmet och 
avsaknaden av människor i rörelse. Därmed bör ett särskilt fokus läggas på säk-
rare infrastruktur för oskyddade trafikanter och att verka för en tryggare miljö 
vid planering av gatumiljön. 

För att göra trafikmiljön i de större tätorterna på Tjörn till platser man gärna vis-
tas på behöver samtliga miljöer ses över i syfte att skapa trygghet och trafiksä-
kerhet. Det handlar bland annat om att tillgodose barnens, äldres och personer 
med funktionsvariationer tillgänglighet i tätortsmiljöerna. Framförallt innebär 
den strategiska inriktningen att verka för mindre insatser i gatumiljön som för-
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bättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten för alla. För attraktiva tätortsmil-
jöer är det även viktigt att successivt förbättra ljudmiljön och minska antalet bul-
lerstörda i kommunen. 

Gångvägnätet i och mellan tätorterna kan förbättras genom att bland annat sam-
manlänkas och belysas. Vidare är det viktigt att ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
att identifiera de gångpassager som är undermåliga och sedan åtgärda dem. Un-
derhållet av gångvägnätet är också av stor vikt eftersom en stor del av olyckorna 
i tätorten kan kopplas till halka, grus och ojämnheter i beläggningen. Kommunen 
kan driva detta arbete som stöd till Trafikverket och vägföreningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket och väg-
föreningar. 

 Vinterväghållningen ska vara god för att minska olycksrisken på gång- 
och cykelvägar, vilket säkerställs tillsammans med Trafikverket och 
vägföreningar. 

Cykeltrafik 
Tjörns kommun har ett starkt bilberoende med en befolkning som är vana vid att 
använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte varit tillräckligt bra. 
Med anledning av detta behöver transportmöjligheterna för cykel förbättras där 
förbättrad och utvecklad cykelinfrastruktur utgör en stor del av lösningen. Cy-
keln behöver bli ett reellt alternativ till bilen för kortare resor. Västra Götalands-
regionens studie kring potentialen att öka andelen cykelresor visar att den är stor 
till- och från målpunkter inom tätorterna och närliggande områden på Tjörn. 
Cirka 20 % har upp till 30 minuter cykelresa till sin arbetsplats. Vinsterna av att 
investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa, 
attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande 
(om goda kopplingar görs till kollektivtrafiken). 

För att öka andelen cyklister på Tjörn krävs ett attraktivt cykelvägnät med gena 
och sammanhängande stråk. En möjlighet att underlätta cykling längs längre 
sträckor kommer med elcykeln, ett fordon som har genomgått en snabb utveckl-
ing och där det idag finns ett stort utbud av modeller i olika prisklasser. Cykling 
behöver prioriteras högre än idag sett till yta och framkomlighet och cykelväg-
nätet måste koppla samman viktiga målpunkter i kommunen, såväl inom som 
mellan kommunens orter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Verka för att cykelvägar byggs utmed de sträckor där behovet är störst. 
 Identifiera osäkra cykelpassager tillsammans med Trafikverket och väg-

föreningar. 
 Vinterväghållningen ska vara god för att minska olycksrisken på gång- 

och cykelvägar, vilket säkerställs tillsammans med Trafikverket och 
vägföreningar. 
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Kollektivtrafik 
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, både på land och på vatten, på Tjörn 
behöver fortgå utifrån flera områden tillsammans med Västra Götalandsregionen 
och Västtrafik. Kommunen ska verka för fler personfärjeförbindelser som främ-
jar arbetspendling mellan, exempelvis att färjeförbindelsen mellan Tjörn och 
Kungälvs kommun ska få högre turtäthet, synkroniseras med andra befintliga 
färjeförbindelser och matcha med expressbuss mellan Marstrand och 
Kungälv/Göteborg. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv både för arbetspendling och 
fritidsresor är det viktigt att arbeta för en trygg kollektivtrafik, på fordonet men 
även i anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknutpunkter och anslutande gång- 
och cykelvägar. Eftersom befolkningen är relativt utspridd på Tjörn är ett väl 
utvecklat system av pendelparkeringar en möjlig lösning för invånare att i större 
utsträckning välja resa med kollektivtrafik. Strategin gällande detta är medvetan-
degöra att och var pendelparkeringar finns samt att antalet lägen för pendelpar-
keringar och antalet platser på respektive pendelparkeringsplats ska öka. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Inventering och åtgärdsplan för pendelparkeringar inom Tjörns kom-
mun. 

 Verka för expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg 
 Verka för att busstrafiken till och från Tjörn ska synkroniseras med tå-

gavgångar i Stenungsund. 
 Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till Kungälv 

utökas till att kunna användas för arbetspendling. 

 

Biltrafik, långsamtgående vägfordon och utryckningsfordon 
Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste transportmedlet 
på Tjörn idag. En stor del av dagens bilresor som Tjörnborna genomför skulle 
dock kunna ske med andra transportmedel, framförallt resor på korta avstånd. Att 
minska bilresandet får inte bara positiva effekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet 
och markutnyttjande, det innebär även att de resor som faktiskt måste göras med 
bil blir mer effektiva och pålitliga. 

Även om antalet resor med hållbara färdsätt ökar kommer biltrafiken även på sikt 
att utgöra en stor andel av resorna i kommunen. Trafiksäkerhet, effektivt utnytt-
jande av befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el 
och automation) samt nya tjänster (t ex bildelning) behöver beaktas. Att skapa 
ett hållbart transportsystem handlar både om att använda de resurser som finns 
på ett mer effektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. 
Det är viktigt att minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle som 
avses. Tillsammans med ny teknik och klimatsmart samhällsplanering minskar 
behovet av energi. 
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Det övergripande vägnätet på Tjörn är indelat i huvud- och sekundärstråk. Dessa 
vägar är viktiga för utryckningsfordon varför de behöver vara robusta, det vill 
säga om en olycka eller annan oförutsedd händelse inträffar ska det finns ade-
kvata omledningsvägar, för att säkerställa en god tillgänglighet och framkomlig-
het för utryckningsfordon. Även långsamtgående fordon använder vägnätets hu-
vudstråk frekvent vilket ökar hastighetsspridningen. Genom att uppmuntra alter-
nativa färdvägar för dessa fordon ökar restidssäkerheten för övriga fordon väg-
nätet. Transportsystemets sårbarhet minskar när kapacitet frigörs vilket i första 
hand handlar om att fler reser med kollektivtrafik, går och cyklar. 

Vägens utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion 
och den hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutformning kan mer själv-
förklarande gator åstadkommas där föraren intuitivt inser vilken hastighet som 
gatan är avsedd för. Dessa faktorer har inte kommunen direkt rådighet över i 
dagsläget varför det är viktigt att samverkan med berörda aktörer är god och att 
kommunen tydliggör sin viljeriktning och ansvar i dessa frågor. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas på ett 
antal parkeringsplatser i strategiska lägen på Tjörn. Laddplatser bör uppföras på 
både gatumark och i parkeringsanläggningar. I nuläget finns inget juridiskt stöd 
för kommuner att reservera särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar eller bi-
lar med en viss typ av drivmedel på gatumark men det går däremot på tomtmark 
eller i parkeringsanläggningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Ta fram handlingsplan för att öka robusthet i transportsystemet genom 
t.ex. omledningsvägar och ökad tillgänglighet för tyngre fordon trans-
porter på delar av det enskilda vägnätet. 

 Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, markägare 
etc.) som vill bygga och driva normal- och snabbladdningsstationer i 
kommunen. 
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4.4 Parkering 
Utvecklingsstrategier 

 Utveckla förutsättningarna för besökare, boende och verksamma 
att parkera sin cykel i tätorterna, vid hållplatser samt vid större 
målpunkter utanför tätorterna. 

 Prioritera tillgänglighet till bilparkering för besökare i första hand, 
därefter boende och verksamma. Använd reglering i tid och i av-
gift som ett verktyg för att tillgängliggöra bilparkering för priorite-
rade kundgrupper. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effekti-

vare. 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik ska öka. 

 

En del i sammanlänkandet av transportsystemet är att sörja för en bra parkerings-
politik både för cykel och motorfordon. Parkering är ett mycket starkt styrmedel 
som kommunen kan använda för att styra mot ett mer hållbart transportsystem. 

För att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel måste cyklisten veta var parke-
ringar finns. Det har inte genomförts en inventering av cykelparkeringars place-
ring, antal eller standard på Tjörns. Med en ökad kunskap om dagens situation 
kan cykelparkering inkluderas i ett styrande dokument som parkeringsstrategi 
och parkeringsnorm. Parkering är även ett viktigt verktyg för att sörja för en god 
tillgänglighet genom att säkerställa tillräckliga cykelparkeringar vid ny- och om-
byggnationer. 

Vilken prissättning och annan reglering som införs för de kommunala parke-
ringsplatserna för bil har stor påverkar hur stor efterfrågan på parkering kommer 
att bli, och därmed även hur stor trafikalstringen blir. En strategisk parkerings-
planering är på så vis en mycket viktig del i ett hållbart transportsystem. Ur mil-
jömässig synvinkel kan det bland annat leda till minskade utsläpp och ett mer 
effektivt markutnyttjande. Ur social synvinkel leder det till att tidigare parke-
ringsytor kan omvandlas till torg och mötesplatser och ur ekonomisk synvinkel 
kan en mer marknadsmässig prissättning bidra till att användaren får stå för par-
keringsplatsens kostnad och inte ägaren av parkeringsytan eller samhället i form 
av kommunen eller via hyresavgifter för exempelvis lokaler och bostäder. 
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För att skapa attraktiva och hållbara tätorter är det viktigt att inkludera parkering 
i stads- och trafikplaneringen då dess inverkan på ytor, val av färdmedel, till-
gänglighet och tätortens karaktär kan vara mycket stor. Genom att ta fram en 
uppdaterad parkeringsnorm med strategier för bilparkering, där även cykelpar-
kering ingår, kan arbetet med en hållbar parkeringssituation åstadkommas. En 
parkeringsstrategi med norm ska beskriva parkeringstal för bil och cykel samt 
hur parkering ska anordnas vilket medför att det inte vid varje enskilt ärende ska 
bli en diskussion om kommunens hållning i parkeringsfrågan. 

En planeringsprincip, som även kan användas utan ett styrdokument kring par-
kering, är att planera för besökare som den kundgrupp som är mest prioriterad 
sett till avstånd mellan bilparkering och målpunkt, följt av boende och därefter 
verksamma. I kundgruppen ”besökare” ingår inte bara personer som är bosatta 
utanför kommunen och besöker Tjörn utan det kan även vara Tjörnbor som an-
vänder en parkering till besöksändamål. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser vid hållplat-
ser. 

 Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet över 
och utred införande av tids- och avgiftsreglering. 

 Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelparkering. 
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4.5 Organisation och samverkan 
Utvecklingsstrategier 

 Utred effekter av kommunalt huvudmannaskap för delar av väg-
nätet. 

 Samverkan med andra aktörer för att uppnå hållbara transportlös-
ningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikverket, grannkom-
muner och näringsliv. 

 Stärk samarbetet internt i kommunen för hållbart resande och 
hållbara transporter. 

 Godstransporter ska vara effektiva samt ska ske på ett tillförlitligt 
sätt som är säkert och tryggt för förare och invånare på Tjörn. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effekti-

vare. 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Restidssäkerheten för kollektivtrafik och utryckningsfordon ska 

öka. 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 

 

I dagsläget har inte Tjörn kommunalt huvudmannaskap över gatu- och vägnätet. 
Det kommunala planmonopolet medför däremot att kommunen har möjlighet att 
påverka hur transportsystemet kan utvecklas. Kommunalt huvudmannaskap ger 
dock fler möjligheter att konkret påverka utvecklingen av transportsystemet på 
Tjörn för boende, verksamma och besökare. Exempelvis kan kommunen inte få 
bidrag för utbyggnation av cykelinfrastruktur utmed vägar som den inte är väg-
hållare för samt att kommunen inte kan säkerställa att tillgänglighet till buss finns 
vid skolor. Utredning ska genomföras som visar på för- och nackdelar med kom-
munalt huvudmannaskap samt hur det kan implementeras på Tjörn. En viktig 
aspekt är hur drift- och underhållsorganisation ska se ut samt finansieras. Utred-
ningen bör studera om den kommunala drift- och underhållsorganisationen kan 
delas med grannkommuner. 

I de fall kommunen ger ekonomiska bidrag till vägföreningar bör kommunen 
ställa krav. Detta är ett sätt att uppnå några av de fördelar som ett kommunalt 
huvudmannaskap också förväntas ge. Exempel på krav är jämställd representat-
ion i styrelse, krav på att medverka i utveckling/samverkan, tillgänglighetsåtgär-
der etc. 

Eftersom Tjörn är en ö-kommun med mycket in- och utpendling samt att kom-
munen inte har huvudmannaskap över infrastrukturen finns ett inbyggt behov av 
samverkan med andra lokala och regionala aktörer samt grannkommuner gäl-
lande transportsystemet. För att kommunens strategiska inriktningar ska bli verk-
lighet behöver därför dialogen med de olika aktörerna vara konstruktiv. Det finns 
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redan etablerade kontaktvägar med dessa aktörer, såsom för infrastrukturfrågor 
genom KUSTO och Nordvästsvenska Initiativet, vilka är viktiga för att kommu-
nens strategiska inriktningar och målsättningar i trafikstrategin ska få genomslag. 

Vägarna nyttjas även av näringslivet vad gäller transport av gods med lätta och 
tunga lastbilar. Behoven ser mycket olika ut beroende på verksamhet men ge-
mensamt har de att fungerande transporter är viktiga för Tjörns konkurrenskraft. 
Variationen kan vara allt från transporter med farligt gods till leveranser av paket 
till enskilda hushåll. För effektiva godstransporter är pålitligheten i restid viktig. 
Inom detta området är samverkan med berörda aktörer en nyckel till framgång. 

Eftersom godstransporter på väg sker på samma infrastruktur som andra trafi-
kanter är samverkan med näringslivet även viktig med hänsyn till kommunens 
ansvarstagande för befolkningens trygghet och säkerhet. 

Gällande gods är det också viktigt att kommunen samverkan internt genom att 
samordna sina egna varuleveranser. Det skapar möjligheter till mer effektiva 
transporter som minskar trafikens negativa effekter samt att det är ett sätt att få 
mer kostnadseffektiva lösningar. En näringslivsstrategi är under framtagande och 
det är av stor vikt att den tar trafikstrategins målsättningar och strategier i beakt-
ning. Andra verktyg som kommunen kan arbeta med gällande godstransporter är 
lokalisering av transportintensiva verksamheter, se över möjligheten att styra 
godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade körvägar. 

Kommunen är Tjörns största arbetsgivare varför kommunens interna klimatar-
bete gällande hållbara transporter kan få stort genomslag. Det är därför av stor 
vikt att stärka organisationen, dess interna kommunikationsvägar och samordna 
arbetet med hållbart resande och hållbara transporter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Utredning som visar på effekter av kommunalt huvudmannaskap för de-
lar av vägnätet samt möjligheten att dela drift- och underhållsorganisat-
ionen med grannkommuner. 

 Ansvarig för implementering av trafikstrategin skapar forum för hur tra-
fikstrategin ska genomföras där Trafikverket och vägföreningar är de 
andra parterna med tanke på deras väghållaransvar. 

 Samverkan med näringslivet för att skapa pålitliga restider genom styr-
ning av godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommende-
rade körvägar. 

 Plan för att samordna kommunens egna transporter. 
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5. Genomförande och uppföljning 

5.1 Åtgärderna preciseras i handlingsplaner 
Trafikstrategin kan ses som ett övergripande paraply som visar den långsiktiga 
inriktningen för Tjörns trafikplanering. Utifrån den behövs en eller flera konkreta 
handlingsplaner eller åtgärdsprogram. Dessa tas fram efterhand och beskriver 
mer i detalj vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta utmaningarna och hur 
de ska bidra till kommunens mål. Åtgärderna i handlingsplaner och program bör 
tidsättas, prioriteras samt kostnads- och effektbedömas. Som grund för hand-
lingsplanerna behövs också fördjupade utredningar kring några av de problem 
som identifierats. Dock krävs det inte alltid en handlingsplan för att genomföra 
åtgärder utan de kan implementeras direkt i verksamheten. Exempelvis behövs 
inte handlingsplan för att fortsätta dialogen med Västtrafik gällande att underlätta 
byten mellan buss och tåg i Stenungsund, att ny bebyggelse i första hand ska 
ligga i närheten av bra kollektivtrafik och gång- och cykelbanor samt verka för 
att färjetrafiken till Kungälv utökas för att kunna användas till arbetspendling. 

I handlingsplaner bör även fastställas vilka förvaltningar och befattningar som 
har ansvar för respektive åtgärds finansiering, genomförande och uppföljning. 
För att trafikstrategin ska bli framgångsrik och implementerad behöver kommu-
nen integrera genomförande av trafikstrategin i verksamhetsplanerna. Genomfö-
randet bygger även i vissa fall på samverkan med andra viktiga aktörer, såsom 
Trafikverket, Västtrafik, andra kommuner, byggherrar, fastighetsägare, det lo-
kala näringslivet med flera. 

Utifrån trafikstrategin finns behov av att ta fram handlingsplaner, vilka har sam-
manställts i tabellen på nästa sida. De har värderats utifrån vilka som bör tas fram 
först, inom 2-3 år, och vilka som kan tas fram på lite längre sikt, inom 3-5 år. För 
att handlingsplanerna ska ge effekt till målår 2035 behöver åtgärderna implemen-
teras frekvent under kommande år. Till respektive handlingsplan finns förslag på 
aktiviteter och åtgärder. 
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Prioriterade handlingsplaner Handlingsplaner på längre sikt 
Utredning av övertagande av väghållar-
ansvar på delar av vägnätet 
- Visa på fördelar och nackdelar på kommu-
nalt väghållaransvar på delar av transportsy-
stemet på Tjörn. 
- Gemensam DoU-organisation med grann-
kommuner. 

Parkeringsnorm med strategier 
- Strategier för parkering  
- P-tal för cykel- och bilparkering 
- Flexibla p-tal 

Resepolicy för Tjörns kommun 
- Riktlinjer för tjänsteresor och kommunens 
egna fordon. 

Plan för förnybara drivmedel 
- Identifiera platser för tank-/laddstationer för 
förnybart drivmedel. 

Mobility Management-plan 
- Initiera nätverk och projekt för mobility ma-
nagement tillsammans med kommunens 
stora arbetsgivare. 
- Mobility mangement-åtgärder som kommu-
nen riktar mot invånarnas arbets- och stu-
diependling. 
- Genomföra resevaneundersökning bland 
kommunanställda och upprätta plan som 
uppmuntrar till ökat hållbart resande till och 
från arbetet. 

Kollektivtrafikplan 
- Infrastrukturella åtgärder för ökad punktlig-
het. 
- Inventering av pendelparkeringar. 
- Utbyggnadsplan för nya och befintliga pen-
delparkeringar. 

Gång- och cykelplan 
- Analysera var det finns behov av ny gång- 
och cykelvägar. 
- Genomförandeplan för utbyggnad av gång- 
och cykelvägar enligt prioriteringsordning ut-
ifrån behovsanalys. 
- Inventering av gång- och cykelpassager ut-
med vägnätets huvudstråk och i de större tä-
torterna. 
- Trygghetsskapande arbete på gång- och 
cykelbanor tillsammans med väghållare 
- Skyltning och information om gång- och cy-
kelvägar till boende och turister. 

Plan för ett robust transportsystem 
- Säkerställ omledningsvägar till vägnätets 
huvudstråk för utryckningsfordon. 
- Säkerställ alternativa färdvägar till vägnä-
tets huvudstråk för långsamtgående fordon. 
- I samverkan med Trafikverket och vägföre-
ningar. 

 Organisation och Samverkan 
- Identifiera vilka forum, eller avsaknad av 
forum, och samverkansformer som är lämp-
liga för olika frågor. 
- Samverkan med näringslivet för att skapa 
pålitliga restider genom styrning av godstra-
fiken till vissa tider, nattdistribution och re-
kommenderade körvägar. 
- Plan för hur trafikstrategin ska kommunice-
ras mot lokala och regionala aktörer för att 
få genomslag. 

Godstransporter 
- Plan för att samordna kommunens egna 
transporter. 
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5.2 Trafikbokslut – uppföljning och utvärdering 
För att systematisera uppföljning och utvärdera i vilken riktning Tjörn går före-
slås att ett trafikbokslut sätts samman årligen och inkluderas i kommunens verk-
samhetsuppföljningar. Det bör ingå en kortfattad genomgång av genomförda åt-
gärder och vilka handlingsplaner som har startats. Trafikstrategin är en process 
där verksamheten hela tiden uppdateras och aktualiseras utifrån erfarenheter, be-
hov, förändring av förutsättningar eller nya projekt och mål. I samband med tra-
fikbokslutet bör även översyn göras av de åtgärder som genomförts och om det 
finns behov av nya åtgärder. 

Dessutom bör kommunen följa utvecklingen av målsättningarna i trafikstrategin 
genom indikatorer, där vissa indikatorer bör följas upp varje år medan andra in-
dikatorer är lämpligen följs upp med längre intervall. Detta arbete görs med hjälp 
av uppföljningstabell, se nästa sida, innehållande indikatorer uppdelade på re-
spektive målsättningsområde, nuläge, utveckling sedan senaste mätning samt da-
takälla som används. Indikatorerna är utvalda för att täcka in målsättningarna och 
med hänsyn till genomförbarhet. 

Aktualitetsprövning 
Trafikstrategin har ett målår som är 2035. För att strategidokumentet ska behålla 
sin relevans och utgöra ett stöd i verksamhetens process ska dokumentet vid be-
hov revideras och sedan aktualitetsprövas vart fjärde år i kommunfullmäktige. 
Basår är 2019, alternativt kan det göras i samband med aktualitetsprövningen av 
översiktsplanen. 
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Indikator 2018 Utveckling  Källa 
Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare – årlig uppföljning 

Alla förvaltningar på kommunen ska få utbildning i trafikstrategin 0  Trafikbokslut 

Antal genomförda åtgärder och handlingsplaner som leder mot målsättningar i tra-
fikstrategin 

0  Trafikbokslut 

    

Restidssäkerheten ska öka för utryckningsfordon – årlig uppföljning 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 112-anrop och första resurs på plats, för 
räddningstjänst ska inte öka pga. framkomlighetsstörningar 

13,6  SKLs Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. Samtal med 
räddningstjänst. 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 112-anrop och första resurs på plats, för 
ambulans ska inte öka pga. framkomlighetsstörningar 

16,4  SKLs Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. Samtal med vår-
den. 

    

Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka – årlig uppföljning 

Osäkerheten i körtiden för buss över fastlandsförbindelsen mellan Myggenäs 
korsväg och Stenungsund ska minska (kvalitativ bedömning) 

  Kvalitativ bedömning av utveckling med hänsyn till effekt av ge-
nomförda åtgärder. Bedöms enligt minskad, oförändrad eller ökad 

Kollektivtrafikens punktlighet. Andel turer med start eller slut på Tjörn som är i tid   Nuläge kompletteras med data från Västtrafik 

    

Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen – årlig uppföljning 

Antal tillgänglighetsåtgärdade platser ska öka 0  Målpunkter Enligt ”Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys” 

    

Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert – årlig uppföljning 

Antal polisrapporterade trafikolyckor per år inom Tjörns kommun ska minska 85  STRADA 

Antal svårt skadade och avlidna från trafikolyckor   0 svårt skadade 
och 0 avlidna 

 STRADA 
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Upplevd trygghet och säkerhet att vistas utomhus på kvällar och nätter ska öka 7,9  SKL Medborgarundersökning. Gradering 1-10 

    

Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom minskade utsläpp – följs upp en gång per mandatperiod 

Totala utsläppet av koldioxidekvivalenter från transportsektorn ska minska 26 140 (år 2017)  Naturvårdsverket, länsrapport 

Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter 34 %  Kommunens egna statistik 

    

Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka – årlig uppföljning 

Antalet påstigande på bussar på Tjörn   Nuläge kompletteras med data från Västtrafik 

Andel som går eller cyklar till arbetet/studierna 13 %  Nuläge från enkätstudie sommaren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 

Andel barn som går eller cyklar till skolan 28 %  Nuläge från enkätstudie sommaren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 
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5.3 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog kring trafikstrategin är viktigt dels när den är poli-
tiskt antagen men också under genomförandefasen av trafikstrategin, exempelvis 
i samband med olika åtgärder och projekt. Åtgärden och projektet bör i ett tidigt 
skede samordnas med tydlig och relevant information till medborgarna. Många 
framtida åtgärder kan även behöva en egen kommunikations- och dialogprocess 
för att möjliggöra förankring och acceptans. 

Uppföljning av indikatorer och mål ska kommuniceras genom kommunens of-
fentliga kanaler som till exempel kommunens webbplats men också spridas via 
annan media. Resultat bör även spridas under ordinarie möten som hålls i nämn-
der, förvaltningar, samarbetsgrupper etc.
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Appendix: 
Nulägesbeskrivning – utifrån TRAST-
aspekterna 

I följande appendix ges en mer ingående beskrivning av nuläget med utgångs-
punkt i TRAST-aspekterna för att ta hänsyn till olika aspekter som är viktiga för 
transportsystemet. 

A-1 Kommunens karaktär 
Tjörns kommun är en ö-kommun, väster om Stenungsunds kommun. Tjörn är 
Sveriges sjunde största ö men kommunen består av mer än 1 500 öar, holmar och 
skär där det på ett antal av dessa finns åretruntboende. Kommunen har knappt 
16 000 invånare där befolkningen har pendlat mellan 14 000 och 16 000 invånare 
de senaste 30 åren. Skärhamn är kommunens centralort och största tätort med 
cirka 3 500 invånare. Andra för kommunen större tätorter är Höviksnäs, Mygge-
näs, Rönnäng och Kållekärr.3 Flertalet av dessa orter ligger vid havet och är 
gamla fiskebyar som har utvecklats över tid till större samhällen. Omlandet på 
Tjörn består mestadels av åkermark, skog och klippor vid strandlinjen. 

Utpendlingen är ungefär 3 gånger större än inpendlingen. Tjörnbron är den vik-
tigaste fastlandsförbindelsen vilken också är den mest trafikerade vägsträckan på 
Tjörn. Trafiken är markant större på sommaren än på vintern på grund av att 
befolkningen ökar kraftigt på sommaren då det finns mycket säsongsboende på 
ön samt att många turister besöker kommunen. Den demografiska sammansätt-
ningen på Tjörn, från 2017, visar på en åldrande befolkning då andelen mellan 
åldrarna 25-44 år är 20 % av den totala befolkningen i kommunen medan det i 
Sverige i genomsnitt är 26 %. Andelen mellan 65-79 år är 21 % på Tjörn medan 
andelen av Sveriges invånare i samma åldersintervall i Sverige utgör 15 %. 

  

 
3 Befolkningsutveckling, www.tjorn.se 
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A-2 Transportsystem 
Tjörns transportsystem består av vägnät för gång, cykel och motorfordon samt 
flertalet farleder. Kommunen har inte huvudmannaskap över gator och vägar vil-
ket innebär att Trafikverket och vägföreningar är väghållare på Tjörn. Nedan ges 
en övergripande beskrivning av respektive färdmedels vägnät med fokus på 
gång-, cykel, kollektivtrafik-, biltrafik- och godsvägnätet. 

Gångvägnät 
Gångvägnät består av trottoar, gång- och cykelbanor och gator där gång sker i 
blandtrafik4. I tätortsområdena Skärhamn, Rönnäng, Höviksnäs och Kållekärr 
finns trottoarer eller separerad gång- och cykelväg intill de flesta större lokalga-
torna. Orterna Myggenäs och Skärhamn kopplas samman med separerad gång- 
och cykelväg längs väg 169/723, mellan Skärhamn och Rönnäng längs väg 721 
och delar av väg 169. Generellt sker gångtrafiken främst i blandtrafik i kommu-
nen. Under hösten 2018 genomfördes en övergripande trafiknätsanalys med mål-
punktsanalys för huvudstråket och de sekundära stråken, se figur A-1, vilken vi-
sade att gångvägnätet inte är sammanhängande eller tillgängliggör viktiga mål-
punkter i orterna inom de studerade stråken.5 

 

Figur A-1 Utbredning av huvudstråk och sekundära stråk, Översiktsplan 2013 Tjörns kommun 

 
4 Blandtrafik innebär att olika färdmedel använder samma gatuutrymme, Ett vanligt exempel på detta är en 
lokalgata utan trottoar. 
5 Trivector PM 2018:102. Övergripande trafiknätsanalys av huvudstråk och sekundärt stråk – med målpunktsa-
nalys, 2018. 
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Nya förslag och planer 

I kommunens översiktsplan finns förslag på utbyggnation av separerade gång- 
och cykelvägar inom eller i anslutning till tätorterna, till exempel utanför Skär-
hamn, samt sträckor längs väg 160 och 169. Trafikverket planerar att bygga ut 
gång- och cykelvägen från väg 723 och längs väg 721 till Utäng i riktning mot 
Skärhamn samt längs med väg 721, sträckan cirkulation väg 721/723 – Industri-
vägen samt längs med väg 160, sträckan Myggenäs centrum – Sörbyvägen. 6 

Cykelvägnät 
Cykelvägnätet på Tjörn består av cykelvägar, cykelleder samt gator och vägar 
där cykling sker i blandtrafik, se figur A-2. Cykelvägarna är planerade för pend-
lingsresor och är belagda med asfalt. De ligger parallellt med bilvägnätet samt 
sandas och plogs vintertid. Cykellederna är består av ett mer varierat vägnät där 
underlaget kan bestå av asfalt, smågrus eller annat underlag. 

 

Figur A-2 Cykelvägar och cykelleder på Tjörn7.  

Den övergripande trafiknätsanalysen visar på brister i cykelstråkens samman-
hängande samt att det saknas säkra passager för oskyddade trafikanter över vägar 
med motorfordonstrafik. Vid flertalet korsningspunkter mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter saknas det helt markerade passager vilket sänker trafiksä-
kerheten.  

 
6 Aktuella projekt, www.tjorn.se 
7 Information om sträckningar från www.tjorn.se 

Cykelväg, asfalt
Cykelled, asfalt och grus
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Kollektivtrafiknät 
Befintlig kollektivtrafik på och till/från Tjörn består av buss- och färjetrafik. 
Västtrafik som är kollektivtrafikhuvudman på Tjörn trafikerar kommunen med 
busstrafik för lokala och regionala resor samt färjetrafik till några av de omkring-
liggande öarna med åretruntboende. Busstrafiken använder samma infrastruktur 
som biltrafiken. För regionala resor är tåg från Stenungsund också av betydelse. 
I figur A-3 redovisas dagens kollektivtrafiksystem. 

 

Figur A-3 Tjörns kollektivtrafiksystem. Källa: Tjörns kommun, Remiss Förstudie Transportstrategi 
170524. 

Buss 

Busstrafik utgörs av Tjörn Express mellan Göteborg/Stenungsund och Rönnäng, 
buss 5 mellan Höviksnäs och Stenungsund, Orust Express mellan Uddevalla, 
Orust och Stenungsund, 13 lokalbusslinjer (300-linjerna), 19 skolbusslinjer (900-
linjerna) och närbussen. 

Busslinjerna med störst turutbud är Tjörn Express, linje 5 och Orust Express. 
Tjörn Express går med halvtimmestrafik till Göteborg morgon och eftermiddag 
på vardagar, och i övrigt en gång i timmen till Stenungsund dagtid, kvällstid samt 
på helger. Linje 5 har halvtimmestrafik vardagar och entimmestrafik på helger 
mellan Höviksnäs och Stenungsund. Orust Express går i huvudsak till 
Stenungsund, men vissa turer på vardagar går till Göteborg, med halvtimmestra-
fik dagtid och entimmestrafik på vardagskvällar, samt något glesare på helger. 
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För norra och östra Tjörn fungerar buss 5 och Orust Express som anslutnings-
bussar till tåget i Stenungsund, medan Tjörn Express har samma funktion för 
sydvästra delarna av kommunen. 

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsakligen inom kommunen. Tre linjer 
trafikerar landsbygden utanför kommunens huvudstråk. De är anropsstyrda och 
förbeställs senast en timme innan avgång. Linjernas tidtabeller är samkörda med 
expresslinjerna vilket gör 300-linjerna till en del av busspendlingssystemet. 

900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år inför skolstart, för att motsvara skol-
barnens behov. Dessa linjer går endast på skoldagar, dvs. inte på skollov, röda 
dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur och två till fyra turer på eftermiddagen 
beroende på skolans sluttider. Tillkommande turer kan förekomma om någon av 
300-linjerna utgår eller förändras. Även andra passagerare än skolungdomar kan 
åka med skollinjerna. 

Närbussen är en områdesbaserad trafik som trafikerar olika geografiska områden 
på Tjörn under olika veckodagar. Man beställer närbussen genom att ringa och 
boka sin resa (anropstyrdtrafik) dagen före man skall resa. Totalt är kommunen 
uppdelad i 5 områden, två av dessa trafikeras två gånger i veckan och övriga tre 
områden har resmöjligheter en gång i veckan. Närbussen är öppen för alla. 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovspröv-
ning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast 
är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationsmedel. 

Tåg 

Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är viktiga för de regionala kollektiv-
trafikresorna, i synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Express inte går hela 
vägen till Göteborg. Västtågen går från Stenungsund med halvtimmestrafik mor-
gon och eftermiddag på vardagar, och med entimmestrafik dagtid, kvällar och 
helger. Befintliga kapacitetsbegränsningar på Bohusbanan gör dock att trafiken 
är störningskänslig och tågen är ofta försenade. Pendelparkeringen vid 
Stenungsuds station och Stora Höga är frekvent använda av Tjörnbor som åker 
tåg. 

Färja 

Västtrafik trafikerar färjor till Dyrön, Åstol och Härön enligt tidtabell med 
mycket varierande turutbud. Under lågsäsong är färjetrafiken relativt begränsad 
och delvis anropsstyrd, medan trafiken sommartid är mer omfattande då resenä-
rerna utgörs av en större fritidsboendebefolkning och turister. 

Från Rönnäng trafikerar färja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön (Norra) och från 
Kyrkesund nås Härön. Mellan Rörtången och Rökan i Kungälvs kommun nås 
även södra hamnen på Dyrön, men den färjetrafiken är mycket begränsad och 
sker trafikeras som anropsstyrd färjetrafik. Utanför linjelagda färjeturer är bo-
ende och besökare till öarna hänvisade till privata båtar. 
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Pendelparkering 

I dagsläget finns pendelparkeringar vid Myggenäs korsväg, Myggenäs centrum, 
Häggvall och Kållekärr med totalt cirka 170 platser, se figur A-4 och tabell A-1. 

 

Figur A-4 Placering av dagens pendelparkeringar på Tjörn. 

Tabell A-1 Pendelparkeringar på Tjörn, Källa: Västtrafik 

Pendelparkering Antal tillgänglig platser 
Myggenäs korsväg 82 

Myggenäs centrum 14 

Häggvall 20 

Kållekärr 57 

 
Enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 visar att drygt hälften 
har använt pendelparkeringar. En av de största anledningarna till att fler skulle 
använda pendelparkeringar oftare är om det fanns fler platser eftersom de ofta är 
fullbelagda. 

Planer på nya pendelparkeringar 

I översiktsplanen har nya platser identifierats som lämpliga för pendelparke-
ringar, bland annat på Mjörn, vid Vallhamn, Kuballe och Hoga. De senaste åren 
har pendelparkeringen i Myggenäs korsväg byggts ut, en utökning i Kållekärr är 
beslutad och utredning för ny pendelparkering norr om Myggenäs korsväg pågår. 

  

Myggenäs centrum

Myggenäs korsväg

HäggvallKållekärr bussterminal
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Biltrafiknät 
Biltrafiknätet på Tjörn består av statliga och enskilda vägar. Tjörnbron är kom-
munens viktigaste fastlandsförbindelse men det finns möjlighet att nå fastlandet 
via Orust i form av Skåpesundsbron, Nötesundsbron samt färjan vid Svanesund. 
De stora vägarna på Tjörn är få till antalet vilket gör dem till viktiga för kommu-
nen. 

Länsväg 160 utgör tillsammans med länsväg 169 mellan Myggenäs och Rön-
näng, huvudvägnätet på Tjörn och är delvis riksintressen för transportinfrastruk-
turen. Andra vägar av större karaktär i kommunen är väg 721 mellan Skärhamn 
och Aröd och väg 723 från Skärhamn visa Kållekärr till väg 169, se figur A-5. 

 

Figur A-5 Huvudstråket (heldragen) och sekundärt (streckad) stråk för bil på Tjörn samt de väg-sträck-
orna med högst ÅDT-flöde (rödmarkerat). Källa: Översiktsplan 2013. 

Det sekundära vägnätet (till Kyrkesund) är en del av det övergripande vägnätet 
medan övriga vägar bildar det lokala vägnätet, inom tätorter som på landsbygden. 

Framkomligheten på vägnätet påverkas av den stora arbetspendlingen under var-
dagsmorgnar och eftermiddagar men är trots det god under större delen av året. 
Det förekommer relativt frekvent att långsamtgående fordon kör på vägnätets 
huvudstråk, till och från gymnasiet i Stenungsund, vilket ger försämrad fram-
komlighet för andra fordon. Det omfattande fritidsboendet och turismen i kom-
munen bidrar till toppar i trafiken vid långhelger och under sommarsäsongen. 
Dock är huvudstråket sårbart för samhällsviktiga funktioner som utryckningsfor-
don utifrån aspekten att om något oförutsett inträffar finns få omledningsalterna-
tiv på det övergripande vägnätet. 

För den större delen av det övergripande vägnätet är hastighetsbegränsningen 70 
km/h, undantag är länsväg 169 och delar av väg 723 där 80 km/h gäller. In mot 
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orter är 40 och 50 km/h vanligt förekommande och inom bostadsområden är 30 
km/h vanligast.     

Godstrafiknät 
Godstransporter inom kommunen går huvudsakligen på huvudvägnätet, dvs. 
vägarna 160 och 169. Väg 160 är rekommenderad primär transportväg för farligt 
gods och väg 169 är rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Väg 
160 öster om Myggenäs och väg 169 norr om Vallhamnskorset är båda utpekade 
som regionalt viktiga vägar i funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till E6 
sker vid Stora Högamotet i Stenungsund, för transporter vidare i regionen, övriga 
Sverige, Europa och världen.  

Godstransporter till andra öar med verksamheter är hänvisade till linjelagd färje-
trafik. Sommartid juni till augusti är godstransporter på färjorna tidsbegränsade 
till ett antal utvalda turer. Inom tätorterna är det aspekter som tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikanter medan problematiken gällande fastlandsförbin-
delsen framförallt handlar om dimensionering av väg 160 (med tunnelstorlekar). 

Parkering 
Kommunal bilparkering finns på 19 parkeringsytor runt om på kommunen. Det 
går att parkera bilen på gatan upp till 24 timmar i följd om inget annat anges. Det 
går även att hyra boendeparkering från kommunen på öarna utanför Rönnäng och 
Kyrkesund.  

Det sker en brist på parkeringsplatser i tätorterna och färjelägena under sommar-
tid då ett stort antal sommarboende och turister besöker kommunen. Varje år 
juni-augusti arrenderar kommunen mark vid Astrids fisk i Rönnäng för att till-
skapa ca 130 parkeringsplatser, och på så vis hanteras parkeringsefterfrågan från 
sommarboende på Åstol, Dyrön och Tjörnekalv.  

Cykelparkering finns främst vid viktiga målpunkter vid centrum i Skärhamn, 
Kållekärr och Höviksnäs, utanför centrum finns cykelparkering vid hållplats i 
Sundsby och Klädesholmen. Det har inte genomförts någon inventering av cy-
kelparkeringarna men majoriteten saknar väderskydd.  

Det planeras för nya väderskyddade cykelparkeringar i Skärhamn och Myggenäs 
i hållplatsnära lägen. 
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A-3 Trafikens omfattning 
Kännedomen om omfattningen av trafiken på Tjörns vägnät är mycket varierande 
där flöden på det statliga vägnätet är relativt väl kartlagt medan övrigt vägnät för 
motorfordon är relativt okänt. Omfattningen av antalet fotgängare och cyklister 
på enskilda sträckor finns inte sammanställt. På Tjörnbron går det i genomsnitt 
cirka 20000 fordon per dag. 

Inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersökning 2017 
om vardagsresor och helgresor, där nästan 200 invånare på Tjörn deltog. Resul-
tatet visade att 60 % av alla resor som genomfördes av Tjörnborna hade mål på 
Tjörn och resterande utanför kommunen. Av samtliga resor så genomfördes 8 av 
10 med bil och knappt 10 % med cykel respektive med kollektivtrafik. Reste-
rande resor gjordes till fots. Bland deltagarna var det bara på Orust som bilande-
len var större och kollektivtrafikandelen mindre, se figur A-6. 

 

Figur A-6 Andelen resor som genomförs med kollektivtrafik respektive bil bland deltagarna. Källa: Väst-
svenska paketet, 2017. 

Under sommaren 2018 genomförde kommunen en enkätundersökning om resva-
nor vid pendling, fritidsresor samt hur invånarna använder befintlig infrastruktur 
både vardagar och under sommartid, ”turistsäsongen”. Resultatet visade att cirka 
7 av 10 pendlingsresorna genomförs med bil och drygt 1 av 10 med cykel re-
spektive med kollektivtrafik. I figur A-7 redovisas hur färdmedelsval för arbets-
pendling varierar i olika geografiska områden på Tjörn. För fritidsresorna visade 
däremot resultatet att bilresor står för 6 av 10 resor medan 2 av 10 görs med 
cykel. 
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Figur A-7 Färdmedelsfördelning för arbetspendling beroende på vilken postort bostaden ligger i för bo-
ende på Tjörn. 

 
Enkätundersökningen visade också att de främsta anledningarna till att välja bort 
bilen till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt till större evenemang är 
”bättre gång- och cykelvägar” samt ”bättre kollektivtrafik”. Gällande barns res-
väg till skolan anger ungefär hälften av de som har barn i de åldrarna att trafiksi-
tuationen är ”rörig” eller ”inte trafiksäker”. Kring förskolor framgår det att tra-
fiksituationen är bättre då det är 2 av 10 som anger att trafiksituationen är ”rörig” 
eller ”inte trafiksäker”. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter inom kommunen visar att väg 160 
öster om korsvägen kör ca 1200 lastbilar (inkluderar trafik som fortsätter mot 
Orust); väg 169 norr om Vallhamn ca 800 lastbilar (stor andel med destination 
Vallhamn, Svanviks industriområde, Höviksnäs); väg 169 söder om Vallhamn 
200-400 lastbilar (destinationer Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen). 

Längsväg 160 och 169 går uppskattningsvis 40 000 tunga vägtransporter per år, 
bara till och från Vallhamn. Lastbilstransporter på väg 160 begränsas av vikt-, 
höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron och tunneln på Stenungsön. Flera 
gånger per vecka går även breda transporter som kräver broavstängning.  

En sammanställning över transporterna från Tjörns hamnar visar att till och från 
grindarna på hamnarnas område går det årligen cirka 30000 transporter, det vill 
säga totalt cirka 60000 godstransportrörelser, inklusive till krossanläggningen 
vid hamnen.  
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A-4 Tillgänglighet och trygghet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla, oavsett ålder el-
ler funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen såsom gator och 
torg ska kunna användas av samtliga invånare. Tillgänglighet handlar om att 
skapa hinderfria miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättning-
arna, till exempel lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt 
om att ge tillgång till olika färdmedel av god kvalitet. Att planera en tillgänglig 
kommun för alla handlar mycket om att sätta sig in andra personers situation. 

Tillgänglighet 
Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning för nästan samtliga 
kommuner i Sverige, så även på Tjörn. På frågan hur medborgaren upplever till-
gänglighet i kommunen Tjörn samma betygsindex som samtliga kommuner. I 
jämförelse från 2015 och 2016 har denna kategori ökat för Tjörn. 

Hösten 2018 genomfördes en målpunktsanalys för Tjörn, med fokus på huvudön, 
vilken visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika färdmedel skiljer sig 
mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket avhängt om det 
finns gång- och cykelvägar till målpunkterna inom ett område. Gällande kollek-
tivtrafik är det få målpunkter som det inte går att resa kollektivt till. Däremot 
varierar det hur många linjer som angör respektive hållplats samt med vilken 
turtäthet. Generellt är tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. 

Tillgängligheten till de omkringliggande öar som inte har väganslutning är dock 
beroende av två saker. Dels färjetrafik, dels privata fritidsbåtar. Utanför tidtabell-
lagd färjetrafik är boende och besökare på dessa öar hänvisade till egen fritidsbåt.  

Efterfrågan att nå respektive målpunkt skiljer mellan sommar och övriga året. Av 
den anledningen kan målpunktsanalysen vara till grund för studie kring vilken 
tillgänglighet som ska eftersträvas under olika tider på året. 

Bilinnehavet på Tjörn uppgår till 600 bilar per 1000 invånare vilket är högt ur ett 
regionalt och nationellt perspektiv. Genomsnittet i Sverige är 480 bilar per 1000 
invånare och bland grannkommunerna är bilinnehavet enligt: 

 Tjörn, 601 bilar/1000 inv. 
 Orust, 623 bilar/1000 inv. 
 Stenungsund, 540 bilar/1000 inv. 
 Kungälv, 535 bilar/1000 inv. 

Utvecklingstrenden, både på Tjörn och nationellt, är att bilinnehavet har ökat 
fram till och 2018. 
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Trygghet 
Följande faktorer har betydelse för den upplevda tryggheten i transportsystemet; 
hastighet, trafikmängden, problem att gå över gatan, regelbrott, olycksrädsla, 
rädsla för att utsättas för brott, siktförhållanden samt folkliv/bebyggelsetyp. 

SKL undersökte folkhälsan år 2014 i sin öppna jämförelse mellan kommuner. I 
undersökningen ställdes frågan om man avstått från att gå ut ensam. Index för 
Tjörn var 15, jämfört med 21 för riket som helhet. Ju högre värde desto bättre är 
tryggheten. 

Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning på Tjörn, i frågan 
”hur ser medborgarna på Tjörns kommun som en plats att bo och leva på?” svaren 
visade betygsindexet 65 för Tjörn och 57 för samtliga kommuner. Vilket har ökat 
från 2015, medan svaren på frågan för att få medborgarna mer nöjda var trygghet 
ett frågeområde som behöver förbättring om möjligt.   
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A-5 Trafiksäkerhet 
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande övergri-
pande resultat för Tjörn kommun. Under år 2014 till och med 2018 har 261 tra-
fikolyckor inträffat, varav fyra dödsolyckor och 15 allvarliga olyckor. De döds-
olyckorna inträffade vid singel motorfordonsolyckor och 11 av 15 allvarliga 
olyckor inträffade vid singel cykelolyckor. Av de 261 trafikolyckorna skedde 
drygt hälften (135) på statlig väg, resterande på enskild eller okänd väg.  

Genom att se på ett så kallat olyckstal8 framgår det att Tjörn ligger över sina 
grannkommuner i antalet trafikolyckor per 1 000 invånare. Olyckstalen avser 
olyckor vid dödsfall samt allvarliga skador som rapporterats till sjukhus och 
samtliga väghållartyper inkluderats. 

Tabell 2 Olyckstal åren 2014-2018 framtagen av SKL:s modell.  

Kommun Olycktal 2014-2018 (polis + sjukvård) Statistik 
Tjörn 2,4 

Orust 2,2 

Stenungsund 2,2 

Kungälv 1,4 

  

 

Figur 8 De vanligaste typerna av olyckor som har registrerats i Tjörns kommun 2014-2018.  

Totalt var personbilar involverade i 79 olyckor, fotgängare i 67, cykel i 65 och 
moped i 22 olyckor.  

 
8 Olyckstal=antal döda samt allvarliga olyckor/((antalet invånare/10000)*5) (Femårsvärde) 
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Figur 9 Karta över olycksplatserna för perioden 2014-2018. 

Fotgängare i singelolycka på Tjörn beror i de flesta fall på något av följande: 
halkat på snö/is, ramlat på trottoarkant, halkat på sten eller ramlat på ojämn, gro-
pig beläggning eller brunn som sticker upp. 
 
Cyklisters singelolyckor beror i de flesta fall på faktorerna: kraftig inbromsning, 
rullgrus, kör ut i väggren, ouppmärksam på vägbula, grop eller ojämnheter i un-
derlaget. 
 
Motorfordons singelolyckor sker främst av anledningen att motorfordonet ska 
undvika kollision med djur eller andra hinder på vägbanan. Motorfordonen har 
börjat sladda av oklara anledningar samt skett på grund av dålig, sikt, vattenpla-
ning, halt väglag, vägarbete som ej varit avspärrat från båda riktningar.  
 
Mopedist singelolyckor beror främst på att mopedist kört ut i väggrenen och slad-
dar eller tappat balansen i cirkulationsplatser, väja för fordon eller halt på grund 
av lerfläck/isfläck. 
 
Motorfordon upphinnande olyckor kan oftast relateras till korta avstånd till fram-
förvarande fordon, distraktionsmoment, dålig uppmärksamhet eller kraftig in-
bromsning 
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A-6 Miljöpåverkan 
Miljöförvaltningen Göteborg har gjort mätningar gällande luftkvalitén för Tjörns 
kommun. Mätningar genomfördes för kväveoxid i Skärhamns tätortsområde un-
der år 20129. Värdena som uppmättes låg under miljömålen på 20 µg/m3 för års-
medelvärde, dygnsmedelvärde medan för timmesmedelvärde uppsteg halten till 
den nedre utvärderingströskeln av fyra utvärderingströsklar. Den högre halten 
visades kring Hamngatan i Skärhamn samt väg 723. Kväveoxidhalterna uppkom-
mer i allmänhet från vägtrafik från fordons avgasrör, i vissa miljöer kan även 
andra källor ha betydande påverkan så som industriutsläpp och arbetsmaskiner. 

Transportsektorn står för knappt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen 
i Sverige10. Det har minskat under åren 2007 - 2015 med anledningen att fordon 
byggs mer bränsleeffektivare, men 2015 skedde en ökning igen på grund av an-
talet nyproducerade fordon. En förändring är att andel nyregistrerade fordon som 
är miljöbilar ökar, 2015 stod 17 % av alla nyregistrerade bilar för miljöbilar. 
Trenden är att biodrivmedel fortsätter att öka medan det sker en minskning av 
etanoldrivmedel. Tjörns kommunala fordonsflotta domineras av fossilberoende-
fordon medan 34 % är fossiloberoendefordon som är hybridbilar el/bensin11.  

  

 
9 Miljöförvaltningen Göteborg, 2013. Ren regionluft- Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2012.  
10 Statens energimyndighet 2017. Energiläget 2017 ISSN 1404-3343 
11 Mail fordonsavdelning på Tjörns kommun 2018-02-21 
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A-7 Hälsa 
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer. Ett nationellt 
transportpolitiskt mål är att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa. Detta kan 
ske genom ökad andel resor som bidrar med fysisk aktivitet, det vill säga gång, 
cykel och kollektivtrafik. Ibland även kallat aktiv mobilitet eller aktiva transpor-
ter. Fysisk aktivitet minskar risken att insjukna i bland annat diabetes typ 2, hjärt-
kärlsjukdom, depression och vissa typer av cancer. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört mätningar av Tjörnbornas hälsa vid tre till-
fällen, 2007, 2011 och 2015 inom olika hälsofaktorer. Resultaten visar på relativt 
stabila värden där andelen som anser sig ha god hälsa ligger mellan 70-75 %. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet säger att vuxna rekommenderas att vara 
fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara 
minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka12.  
Genom resan till och från skola, arbete eller andra ärenden kan hela eller delar 
av den rekommenderade mängden fysisk aktivitet uppnås om resan görs med 
aktiv mobilitet. Även resor med kollektivtrafik bidrar i viss mån till fysisk akti-
vitet då de oftast startar och/eller slutar med gång eller med cykel. 

SKL undersökte folkhälsan år 201413 i sin öppna jämförelse mellan kommuner. 
Resultatet av undersökningen redovisas i tabell 3, det visar på att Tjörn har bättre 
hälsoindex än nationellt. 

Tabell 3 Index för olika hälsofaktorer för såväl Tjörn som riket i sin helhet och grannkommuner. 

Faktor Index 
Tjörn 

Index 
nation-
ellt 

Index 
Orust 

Index 
Stenung
sund  

Index 
Kungälv 

Min och 
max av 
resultat 
i under-
sök-
ningen 

Högt in-
dex är… 

Om man har en 
stillasittande fri-
tid 

13 13 13 13 13 7/33 Negativt 

Fysisk aktivitet 
minst en halv-
timme om da-
gen 

66 66 67 65 68 50/73 Positivt 

Fetma 14 14 15 14 11 6/25 Negativt 

Fallskador 
bland äldre 

2324 2637 2052 2663 2539 1343/40
86 

Negativt 

Insjuknande 
hjärtinfarkt 

254 266 234 236 237 117/506 Negativt 

 

  

 
12 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 
13  SKL 2014. Öppna jämförelser- folkhälsa 
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A-8 Trafiken i framtiden, trender och omvärld 
Dagens samhälle är uppbyggt så att det skapar ett behov av en stor mängd trans-
porter. För att kunna ta sig till arbetet, till sina fritidssysselsättningar och för att 
kunna delta i samhällets olika aktiviteter är förflyttning nästan alltid nödvändig. 
Samtidigt har vi transportpolitiska mål som gör att transportsystemet måste ef-
fektiviseras t.ex. avseende tillgänglighet, miljö och ytanvändning. 

Därutöver finns det en rad omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta i plane-
ringen av transportsystemet. Nedanstående stycken är baserade på en trendspa-
ning framtagen för Boverket.14 

Urbaniseringen fortsätter länge 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i västsverige. Urbanisering innebär 
en förflyttning av människor från landsbygden in till tätortsområden. På Tjörn 
tar det sig uttryck att många arbetspendlar till större orter som t.ex. Stenungsund 
och Göteborg. Det leder till regionförstoring och glesare landsbygd vilket ställer 
högre tryck på infrastrukturen både på Tjörn och fastlandsförbindelserna. 

Befolkningen fortsätter att öka och planar ut 
Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år 2050. 
Även i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal samt immi-
gration. Befolkningen blir också äldre, i Sverige så även på Tjörn vilket delvis 
förklaras av utflyttning. Detta kommer att ställa stora krav på samhället. Den 
största befolkningsökningen sker i städer, så denna trend samvarierar med urba-
niseringen, och spär på befolkningstrycket ytterligare. 

Naturresurser och miljö blir bristvaror 
Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resurser som 
har stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande brist på naturre-
surser leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och dels till ökad återvinning 
och resurseffektivitet. Mineralutvinning blir mer betydelsefull. När prylar blir 
dyrare kan detta leda till ett ökat tjänstesamhälle. Det är rimligt att anta att vi i 
minskande grad tillämpar privat ägande till förmån för delägande och samnytt-
jande. I dagsläget finns begränsade möjligheter till samnyttjande inom trafikom-
rådet på Tjörn eftersom bilpool inte finns. Det kan bli en verklighet som även 
mindre kommuner behöver beakta framgent. 

  

 
14 Trivector 2012. Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, 
infrastruktur och bebyggelse. Rapport 2012:69. 
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Klimatförändringarna kan inte ignoreras 
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan idag en re-
alitet. Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer att ge konsekven-
ser för det klimat som vi känner idag. Klimatförändringarna ställer krav på både 
kraftiga utsläppsminskningar och anpassning till det förändrade klimatet. Tuffare 
styrmedel är att vänta och driver på ökad användning av bioenergi, ny teknik och 
förändrade beteenden. Anpassningsbehovet kan innebära att transportsektorn ska 
kunna tanka med andra drivmedel än fossila bränslen även på Tjörn samt att sam-
hället behöver planeras och byggas tätare och mer transportsnålt. 

Ny teknik förändrar världen igen 
Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar ständigt världen 
och sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla samhällsområden påverkar 
tekniken ständigt utvecklingen. Det finns stora förhoppningar om att ny teknik 
ska lösa stora samhällsproblem som ökande koldioxidutsläpp, energibrist osv. 
Dock pekar forskningen på att med ökande välstånd hos allt fler av jordens be-
folkning kommer inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och energipro-
blem. Det kommer också att krävas förändringar i beteende och livsstil. Trots att 
Tjörn är en liten del i det stora pusslet är det avgörande att alla bidrar till föränd-
ringsarbetet, stora som små. 

Vi blir mer globala, regionala och lokala - allt på samma gång 
I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av effekter 
från klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upphov till förflytt-
ning av människor mellan kontinenter, länder och regioner och bidrar till ökad 
urbanisering. Klyftorna mellan länder och sociala grupper ökar, men å andra si-
dan leder den ökade migrationen till ett allt mer mångkulturellt samhälle. 

Den ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder också till att 
vårt jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt mer världsomfattande 
handeln med råvaror och förfinade produkter leder detta till en fortsatt ökad glo-
balisering. I Göteborgsområdet med flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt 
sätt att se på regionen. Vi bor i en region lika mycket som på Tjörn. Snabba 
kollektiva förbindelser gör detta möjligt men allt högra krav ställs även på kol-
lektivtrafiken utanför de starka pendlingsstråken. 
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1. Inledning 

Den övergripande trafiknätsanalysen och målpunktsanalysen är en del i trafikstrate-
giarbetet för Tjörns kommun. Utredningarna är alltså ett underlag till arbetet med 
trafikstrategi för Tjörns kommun. Inventeringen av trafiknätsanalysen skedde på 
plats genom okulära observationer som sammanställts och analyserats i förelig-
gande PM. Målpunktsanalysen har utförts genom okulära observationer delvis på 
plats men också med hjälp av webbkartor såsom Google Maps. 

Syftet med trafiknätsanalysen är att identifiera kommunens trafiknät där det finns 
motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet, främst i korsningspunkter på 
vägnätet men även på sträcka. Den geografiska avgränsningen är huvudstråket och 
sekundärt stråk för bil enligt Översiktsplan 2013, vilket inte inkluderar öarna. 

Syftet med målpunktsanalysen är att erhålla en nulägesbild över var olika målpunk-
ter är belägna i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. 

1.1 Avgränsningar – Målpunktsanalys 
Valet av målpunkter har gjorts med grund i ett antal kategorier, däribland: vård, 
handel och restaurang, utbildning, fritid och kultur, större arbetsplatser, turism, 
större kollektivtrafikknutpunkter och samhällsviktiga funktioner. Genom kartlägg-
ning av dessa kategorier har geografisk avgränsade områden studerats. Ambitionen 
har varit att studera områden på olika platser på Tjörn för att få en geografisk sprid-
ning över ön. 

Aspekterna som har studerats relaterar till vilken tillgänglighet respektive plats har 
gällande: 

 Fysisk koppling till bebyggelse 
 Tillgänglighet för gång och cykel 
 Tillgänglighet till kollektivtrafik 
 Tillgänglighet för personbil 
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1.2 Avgränsningar - Trafiknätsanalys 
Huvudstråket och sekundärt stråk för bil på Tjörn är definierat i Översiktsplan 2013. 
Huvudstråken binder samman Tjörn med fastlandet och Stenungsund samt större 
tätorter på ön i sydväst-nordostlig riktning. De vägar med störst antal fordon är i 
huvudsak väg 160 mellan Orust och Stenungsund, väg 169 mellan Kuballe och 
Myggenäs korsväg samt väg 723 mellan Skärhamn och Habborsby, se bild nedan. 

 
Figur 1-1 Huvudstråket (heldragen) och sekundärt (streckad) stråk för bil på Tjörn samt de vägsträckorna 

med högst ÅDT-flöde (rödmarkerat). Källa: Översiktsplan 2013. 

Sekundärt stråk binder samman Tjörns nordvästra delar med huvudstråken vid 
Kållekärr. Trafikflödet på dessa stråk är mindre än merparten av huvudstråket. 
Samtliga vägar är som mest utformade med ett körfält i vardera riktningen, men 
bredden på vägarna skiljer sig åt beroende på funktion och hastighet. Samtliga vägar 
inom huvudstråket och sekundärt stråk för bil är statliga, det vill säga Trafikverket 
är väghållare. I föreliggande PM används begreppen passage och friliggande 
gång/cykelväg. Passage används som samlingsbegrepp för gångpassage, cykelpas-
sage och övergångsställe. Friliggande gångväg och cykelväg är separerad från bil-
trafik, det vill säga oskyddade trafikanter färdas separerat från motorfordonstrafik. 

Inventeringsdelar 
 Bilvägar 
 Cykelvägar 
 Cykelparkering 
 Busshållplatser 
 Hastighetsdämpande åtgärder 
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Förutsättningar 
Skyltad hastighet varierar men inom huvudstråken är det främst 40-50 km/h i tätor-
ter samt vid större korsningar och 70-80 km/h mellan tätorter och större korsningar. 

 
 Figur 1-2 Generaliserad bild av skyltad hastighet på Tjörn. 

Lokala hastighetsförändringar finns i närheten av bland annat bebyggelse i form av 
bostadsområden, skolor, verksamheter etc. Friliggande cykelbanor finns på delar av 
ön, främst vid huvudstråken, se bild nedan. 

 
Figur 1-3 Sträckning av cykelvägar och cykelleder på Tjörn. 

70 km/h
80 km/h

40 km/h

Cykelväg, asfalt
Cykelled, asfalt och grus
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2. Studerade sträckor 

Stråken har i trafiknätsanalysen delats upp i delsträckor för att göra studien mer 
lätthanterlig samt att vägarnas förutsättningar kan skilja sig åt markant, exempelvis 
på vardera sida av en korsning. Totalt har 13 delsträckor studerats genom okulära 
observationer som sedan sammanställs nedan. Utbredning av respektive delsträcka 
är enligt bild nedan. 

 
Figur 2-1 Studerade delsträckor i trafiknätsanalysen 

Myggenäs korsväg (nummer 1 i kartan) är undantaget bland dessa delsträckor då det 
är en plats. Skälet till att den studeras separat grundas i platsens unika läge där de 
stora vägarna 160 möter 169 samt att det är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. 
Vidare följer en beskrivning av respektive delsträcka där ordning är efter numre-
ringen i kartan ovan. 

Målpunkterna som har analyserats redovisas inom den delsträckan de är belägna. 
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2.1 Myggenäs korsväg (1) 

 
Figur 2-2 Delsträcka 1 – Myggenäs korsväg. 

Myggenäs korsväg är en knutpunkt för kollektivtrafiken på Tjörn med pendelparke-
ringsmöjligheter om cirka 80 bilplatser och 55 cyklar. Väg 160 möter väg 169 och 
är den del av huvudstråket för bil på Tjörn som kopplar samman ön med fastlandet. 
Korsningen är ljusreglerad i alla körfält med övergångsställen för att möjliggöra 
oskyddade trafikanter att nå busshållplatserna samt cykelvägarna mot Myggenäs, 
Stenungsund och söderut på Tjörn. 

Flödet på väg 169 är ungefär dubbelt så stort som på väg 160 mot Orust vilket ger 
att risken för köbildning är störst på väg 169.1 Vid köbildning på fler än cirka 5 bilar 
på väg 169 blockeras utfarten från pendelparkeringen och busshållplatserna.  

Vid trafiknätsanalysens framtagande pågår en åtgärdsvalsstudie för väg 160 som 
innefattar korsningen. Den studerar olika aspekter såsom tillgänglighets-, trafiksä-
kerhets- och framkomlighetsaspekter. 

                                                 
1 Okulära observationer indikerar att trafiksignalerna är faststyrda, inte trafikstyrda, vilket ökar risken för köbildning på väg 
169. 
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Målpunktsanalys Myggenäs korsväg 

 
Figur 2-3 Myggenäs korsväg 

Inom området finns målpunkter inom kategorin större kollektivtrafikknutpunkt. Vid 
platsen finns också en större pendelparkeringsplats. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Ca 1000 meter till Myggenäs bostadsområde (centrala och 

södra). 

Tillgänglighet gång & cykel Separerad GC-bana finns på väg 160 och 169. Del av övergri-
pande cykelled på Tjörn. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Här stannar cirka fem busslinjer, inklusive TjörnExpressen och 
OrustExpressen. Hållplatsen har vindskydd, är lokaliserad längs 
med väg 160, finns trottoar mellan pendelparkeringen och håll-
platsen. Cykelparkering finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil I direkt anslutning till väg 160 och väg 169. Finns en pendelpar-
kering 
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2.2 Stenungsund – Myggenäs (2) 

 
Figur 2-4 Delsträcka 2 – Stenungsund till Myggenäs. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Vid Myggenäs centrum finns en pendel-
parkering med cirka 15 platser. Utmed väg 160 mellan Stenungsund och Myggenäs 
finns en friliggande gång- och cykelväg men inga markerade passager över väg 160. 
Det finns inga cykelparkeringar vid busshållplatserna utmed delsträckan. 
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Målpunktsanalys Myggenäs centrum 

 
Figur 2-5 Myggenäs centrum 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större arbetsplatser samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 800 meter) till Myggenäs bostadsområde 

och Almösunds bostadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Separerad CG-bana längs med väg 160, Myggenäs korsväg 
och söderut. Del av övergripande cykelled på Tjörn. Cykling 
sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Två busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive OrustExpressen (vid en av hållplatserna). Gång-
avstånd från hållplatserna till alla målpunkter. Hållplatsen är en 
stolpe, lokaliserad på en mindre avfartsväg från väg 160. Cykel-
parkering finns inte vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Mycket bilparkering, god tillgänglighet till huvudstråket. 
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Målpunktsanalys Stenungsunds station 
Stenungsunds station ligger inte på Tjörn men är en viktig målpunkt för många tjörn-
bor då den möjliggör vidare resande ut i regionen med kollektivtrafik. Av den an-
ledningen inkluderas den i målpunktsanalysen. 

 
Figur 2-6 Stenungsunds station 

Inom området finns målpunkter inom kategorin större kollektivtrafikknutpunkt. Vid 
platsen finns också en större pendelparkeringsplats. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Stationen ligger mitt bland tyngre infrastruktur. Finns gång- och 

cykelkopplingar till bebyggelse i Stenungsund. Avståndet till be-
byggelse på Tjörn är mer än 5 km. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer finns, på vissa sträckor separat GC-bana. Cykelpar-
kering finns vid stationen. Till Tjörn finns separerad gång- och 
cykelväg. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Större bussterminal, här stannar ett flertal bussar inklusive 
TjörnExpressen och OrustExpressen. Ytterligare en busslinje 
(5) kör till Myggenäs korsväg, där möjlighet för byte till övriga 
busslinjer finns. Cykelparkering med tak finns vid hållplatsen. 
Busskörfält finns på delar av sträckan till Tjörn. 

Tillgänglighet personbil I direkt anslutning till Göteborgsvägen, vilken leder till bron mot 
Tjörn. Pendlingsparkering finns. 
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2.3 Myggenäs – Orust (3) 

 
Figur 2-7 Delsträcka 3 – Myggenäs till kommungränsen till Orust 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Det finns inga markerade passager över 
väg 160 förutom den planskilda undergången direkt norr om cirkulationen mot 
Myggenäs. Samtliga busshållplatslägen utom tre ligger vid korsning eller i samband 
med gångbana. Övriga är placerade mitt på vägsträcka utan anslutningsmöjligheter. 
Det finns inga cykelparkeringar vid busshållplatserna utmed delsträckan. 

 
Figur 2-8 Sundsby korsväg: Exempel på hållplats vid korsning men utan anslutning av gång- och cykelväg. 
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Målpunktsanalys Sundsby Gårdscafé 

 
Figur 2-9 Sundsby Gårdscafé 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang samt tur-
ism. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Ingen bebyggelse i närheten. 

Tillgänglighet gång & cykel Inga trottoarer. Ej del av övergripande cykelled på Tjörn. Cykling 
sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, här stannar ett par busslinjer, 
inklusive OrustExpressen. Max 800 meter från hållplatserna till 
målpunkten. Hållplatsen har vindskydd, lokaliserad längs väg 
160, i en ficka. Cykelparkering finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Direkt anslutning till väg 160. Parkering finns vid Sundsby 
gårdscafé. 
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Målpunktsanalys Fjällebro konstgräsplaner 

 
Figur 2-10 Fjällebro konstgräsplaner 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Målpunkten ligger i direkt anslutning till bebyggelsen i Fjällebro. 

Tillgänglighet gång & cykel Grusväg mellan Hjältebyvägen och målpunkten Cykling sker i 
blandtrafik. Cykelparkering finns vid målpunkten. På Hjältebyvä-
gen sker cykling i blandtrafik till väg 160, 169 och Kållekärr. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, vid infarten till området från 
Hjältebyvägen. Här stannar ett par busslinjer, max 500 meter 
från hållplatserna till målpunkten. Hållplatsen har inte vindskydd 
och lokaliserad i en ficka. Cykelparkering finns inte vid hållplat-
sen. 

Tillgänglighet personbil Cirka 3 km lång anslutning till väg 160 och 169 via Hjältebyvä-
gen och Sundsbyvägen. Parkering finns vid Fjällebro konstgräs-
planer. 
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2.4 Myggenäs korsväg – Kållekärr (4) 

 
Figur 2-11 Delsträcka 4 – Myggenäs korsväg till Kållekärr. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Vid infarten till Höviksnäs finns pendel-
parkeringen ”Häggvall” med cirka 20 platser och vid Kållekärr bussterminal finns 
cirka 60 platser på pendelparkeringen. Utmed väg 169 och väg 723 mellan Mygge-
näs korsväg och Kållekärr finns en friliggande gång- och cykelväg men i stort sett 
inga markerade passager över vägarna förutom den planskilda undergången vid in-
farten till Höviksnäs. 
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Vid cirkulationsplatsen vid Habborsby finns mittrefug och kantstenar är placerade 
för passage men det finns ingen skyltning eller ytterligare markering som påvisar 
passagen, se bild nedan. 

 
Figur 2-12 Cirkulationen vid Habborsby: Exempel på markerad passage på anslutningsväg. 

 

På vissa av anslutningsvägarna finns dock skyltade gång- och cykelpassager. Samt-
liga busshållplatser ligger vid korsning eller i samband med gångbana. Exempel på 
hållplatsläge som ligger vid korsning (blå cirkel) samt hållplatsläge som ligger vid 
korsning och har gångbana till hållplats (röd cirkel) är Habborsby, se bild nedan. 

 
Figur 2-13 Cirkulationen vid Habborsby: Exempel på hållplatsplacering vid korsning. 

Det finns inga cykelparkeringar vid busshållplatserna utmed delsträckan, förutom i 
Kållekärr. 

Hållplatsläge i sam-
band med cykelbana

Hållplatsläge vid korsning och 
i samband med cykelbana
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Målpunktsanalys Kållekärr centrum 

 
Figur 2-14 Kållekärr centrum 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, utbildning, större arbetsplatser, fritid och kultur 
samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 500-800 m) till Kållekärrs bostadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Utbyggt friliggande gång- och cykelnät i området. Del av över-
gripande cykelled på Tjörn. Cykelparkering finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Busshållplats finns i området, här stannar flertalet busslinjer, in-
klusive TjörnExpressen. Max 800 meter från hållplatserna till 
alla målpunkter. Hållplatsen är avskärmad från övrig trafik, liknar 
ett mindre resecentrum. 

Tillgänglighet personbil Mycket bilparkering, god tillgänglighet till huvudstråket. 
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Målpunktsanalys Höviksnäs centrum, vid väg 169 

 
Figur 2-15 Höviksnäs centrum, vid väg 169 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, utbild-
ning, större arbetsplatser samt fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 500-1000 meter) till Höviksnäs bostadsom-

råde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator. Del av övergripande cykelled på 
Tjörn. Cykelparkeringar vid de största målpunkterna. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Fyra busshållplatser finns i området, inne i området stannar 
cirka fem busslinjer. Vid den hållplatsen som är lokaliserad vid 
väg 169 stannar flertalet busslinjer, inklusive TjörnExpressen. 
Max 500 meter från hållplatserna till alla målpunkter. Alla håll-
platser har vindskydd, två hållplatser lokaliserade längs med 
vägen med fickor, två hållplatser är avskärmade från trafiken. 
Cykelparkering finns inte vid hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil Direkt anslutning till väg 169. Parkering finns framförallt vid sko-
lan och handelsområdet vid väg 169. 
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Målpunktsanalys Svanviks industri- och handelsområde 

 
Figur 2-16 Svanviks industri- och handelsområde 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, utbildning, större arbetsplatser, fritid och kultur 
samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Kort gångavstånd till omkringliggande spridd bebyggelse. 

Höviksnäs bostadsområden ligger minst 2,5 km från målpunk-
ten. 

Tillgänglighet gång & cykel Utbyggt friliggande gång- och cykelnät utmed väg 169, men i 
området färdas fotgängare och cyklister i blandtrafik. Del av 
övergripande cykelled på Tjörn. Cykelparkering finns inte vid 
hållplatsen. Den verksamhet som förmodligen genererar flest 
resor med kollektivtrafik och cykel är GF Atletica gymnastikföre-
ning. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Busshållplats finns i området, här stannar flertalet busslinjer, in-
klusive TjörnExpressen. Max 500 meter från hållplatserna till 
alla målpunkter. Hållplatserna är delvis utrustade med väders-
kudd, men är placerad i ficka. 

Tillgänglighet personbil Mycket bilparkering, god tillgänglighet till huvudstråket. Direkt 
anslutning till väg 169. 
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2.5 Kållekärr - Valsäng (5) 

 
Figur 2-17 Delsträcka 5 – Kållekärr till Valsäng. 

Delsträckan är del av sekundärstråket för bil. Vägen är generellt smal och ej anpas-
sad för möte mellan fordon som är större än personbilar. Det finns inga utmarkerade 
mötesplatser. Det finns inga markerade passager över någon av vägar 710, 731 eller 
732. Busshållplatser finns enbart i riktning mot Kållekärr och alltid vid korsning, se 
bild nedan. Dock finns det inga cykelparkeringar vid hållplatserna. 

 
Figur 2-18 Väg 731: Exempel på smal väg där hållplats enbart finns på ena sidan. 
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2.6 Kyrkesund – Hoga (6) 

 
Figur 2-19 Delsträcka 6 – Kyrkesund till Hoga. 

Delsträckan är del av sekundärstråket för bil. Vägen mellan Kyrkesund och Hoga är 
bitvis smal och ej anpassad för möte mellan fordon som är större än personbilar. Det 
finns inga markerade passager över väg 727. På sträckan mellan Långekärr och Kyr-
kesund finns enbart busshållplatsstolpar på ena sidan av vägen, medan det varierar 
mellan båda sidor och enbart en sida på resterande sträckan. Busshållplatser ligger 
alltid vid korsning men oftast finns det inga cykelparkeringar vid hållplatserna, med 
undantag från vid Långekärrs skola se bild nedan. 

 
Figur 2-20 Långekärrs skola: Exempel på hållplats vid korsning samt cykelparkering vid hållplats. 
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Målpunktsanalys Pilane skulpturpark 

 
Figur 2-21 Pilane skulpturpark 

Inom området finns målpunkter inom kategorin turism. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 500 meter) till bebyggelsen i Pilane bostads-

område. 

Tillgänglighet gång & cykel Smal asfaltsväg som sammanbinder skulpturparken med väg 
727 utan gång- och cykelväg. Få cykelparkeringar. Cykling sker 
i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Närmaste busshållplats är Långekärr och Basteröd utmed väg 
727, cirka 1 kilometer bort. Ena hållplatsläget i Långekärr har 
vindskydd medan de andra enbart är en stolpe i fickor. Cykel-
parkering finns enbart vid ena hållplatsläget i Långekärr. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till sekundärt stråk genom väg 727. Mycket parke-
ring finns vid ingången till skulpturparken. 
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Målpunktsanalys Kyrkesund småbåtshamn 

 
Figur 2-22 Kyrkesund småbåtshamn 

Inom området finns målpunkter inom kategorin fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 800 meter) till Kyrkesunds bostadsområde 

och Västra Sunna bostadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på vissa gator, ej separerad GC-bana. Nära till över-
gripande cykelled på Tjörn. Få cykelparkeringar. Cykling sker 
främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, här stannar totalt någon en-
staka busslinje. Max 800 meter från hållplatserna till alla mål-
punkter. Hållplatsen har vindskydd, lokaliserad längs med 
vägen (inga fickor etc). Cykelparkering finns inte vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till sekundärt stråk genom väg 727. Parkering 
finns, framförallt vid hamnen. 
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2.7 Kållekärr – Skärhamn (7) 

 
Figur 2-23 Delsträcka 7 – Kållekärr till Skärhamn. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Det finns inga markerade passager över 
väg 721 eller 727 förutom vid cirkulationsplatsen mellan väg 723 och 727, se bild 
nedan. På väg 721, mellan väg 723 och tättbebyggt område, finns två hastighets-
dämpande åtgärder i form sidoförlagda körfältsförskjutningar. Busshållplatser lig-
ger alltid vid korsning eller i samband med friliggande gång- och cykelväg men det 
finns inga cykelparkeringar vid hållplatserna. 

 
Figur 2-24 Cirkulation väg 721 och 723: Exempel på markerad passage för fotgängare och cyklister. 
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2.8 Inom Skärhamn tätort (8) 

 
Figur 2-25 Delsträcka 8 – Inom Skärhamn tätort. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. I de östra delarna av Skärhamn, på väg 
721, finns hastighetsdämpande åtgärder i form av en mittförlagd körfältsförskjut-
ning i samband med övergångsställe och hållplats, se bild nedan. Även vid kom-
munhuset finns ett övergångsställe men i övrigt finns det inte några markerade pas-
sager över väg 721 inom Skärhamn. Busshållplatser ligger alltid vid korsning, mål-
punkter eller i samband med friliggande gång- och cykelväg. Dock saknas det cy-
kelparkeringar vid de flesta av hållplatserna, med undantag i centrala tätorten. 
Vägen genom centrala Skärhamn är generellt smal och ej anpassad för möte mellan 
fordon som är större än personbilar. 

 
Figur 2-26 Väg 721 (Storgatan): Exempel på hastighetsdämpande åtgärd och övergångsställe vid hållplats. 

421



25 

Trivector Traffic 

Målpunktsanalys Skärhamns centrum 

 
Figur 2-27 Skärhamns centrum 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, utbildning, större arbetsplatser, fritid och kultur, 
turism samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 800-1000 m) till Skärhamns bostadsområden. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator. Del av övergripande cykelled på 
Tjörn. Cykling sker främst i blandtrafik. Cykelparkering kring 
större målpunkter. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Fyra busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive TjörnExpressen (vid två av hållplatserna). Max 
800 meter från hållplatserna till alla målpunkter. Två hållplatser 
har vindskydd, två är bara stolpar. Cykelparkering finns inte vid 
hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169 via Aröd eller Kållekärr. Parkering 
finns, framförallt i samband med hamnen eller kommunhuset. 
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Målpunktsanalys Sydöstra Skärhamn 

 
Figur 2-28 Sydöstra Skärhamn 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, större arbetsplatser, fritid och kultur, turism samt 
samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 500-1000 m) till Skärhamns bostadsområden. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator, ej på mindre gator. Del av övergri-
pande cykelled på Tjörn. Cykling sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Två busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive TjörnExpressen (vid en av hållplatserna). Max 
800 meter från hållplatserna till alla målpunkter. En hållplats har 
vindskydd, en är bara en stolpe, alla hållplatser lokaliserade 
längs med vägen (inga fickor etc). Cykelparkering finns inte vid 
hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169 via Aröd eller Kållekärr. Parkering 
finns, framförallt i samband med hamnen och Tjörns kundcen-
ter. 
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2.9 Skärhamn - Röavallen (9) 

 
Figur 2-29 Delsträcka 9 – Skärhamn till Röavallen. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Det finns inga markerade passager över 
väg 721. Samtliga busshållplatser ligger vid korsning eller i samband med frilig-
gande gång- och cykelväg. Dock finns det inte några hållplatser med cykelparke-
ringar trots att cykelväg finns i anknytning till de flesta hållplatslägena. 

 
Figur 2-30 Väg 721: Exempel på genomgående gång- och cykelväg över anslutande väg till väg 721. 
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2.10 Röavallen - Rönnäng (10) 

 
Figur 2-31 Delsträcka 10 – Röavallen till Rönnäng. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. På merparten av sträckan finns det inte 
några markerade passager eller övergångsställen över väg 169 förutom vid större 
korsningar och busshållplatser i Rönnäng. Busshållplatser ligger vid korsningar el-
ler i samband med friliggande gång- och cykelväg men det är få platser där det finns 
cykelparkeringar vid hållplatserna. 

 
Figur 2-32 Väg 169: Exempel på passage för fotgängare och cyklister som enbart är markerad med refug. 
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 Målpunktsanalys Rönnäng hamnområde 

 
Figur 2-33 Rönnäng hamnområde 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, större 
kollektivtrafikknutpunkter, större arbetsplatser samt fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Max 500 meter till Stansviks bostadsområde och Rönnängs bo-

stadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator, på vissa gator separerad GC-bana. 
Del av övergripande cykelled på Tjörn. Generellt få cykelparke-
ringar. Cykling sker främst i blandtrafik, utom utmed väg 169. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Fem busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive TjörnExpressen. Max 500 meter från hållplat-
serna till alla målpunkter. Två hållplatser har vindskydd, tre är 
bara stolpar, alla lokaliserade längs med vägen, en med ficka. 
Cykelparkering finns inte vid hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil I direkt anslutning till väg 169. I området finns en del parkering, 
framförallt kopplat till det industriella hamnområdet. 
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Målpunktsanalys Klädesholmen 

 
Figur 2-34 Klädesholmen 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, större ar-
betsplatser, fritid och kultur, turism samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 800 meter) till Klädesholmens bostadsom-

råde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator. Är ej del av övergripande cykelled på 
Tjörn. Cykling sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, här stannar ett par busslinjer. 
Max 1000 meter från hållplatsen till alla målpunkter. Hållplatsen 
har vindskydd, lokaliserad avskild från vägen. Cykelparkering 
finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169 via Strandgatan. Få parkeringsplatser. 
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2.11 Rönnäng - Kuballe (11) 

 
Figur 2-35 Delsträcka 11 – Rönnäng till Kuballe. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Vid de större korsningarna och busshåll-
platserna på väg 718 i Rönnäng finns markerade gång- och cykelpassager eller över-
gångsställen. Busshållplatser i Rönnäng ligger vid korsning eller i samband med 
friliggande gång- och cykelväg (se bild nedan) men det är få platser där det finns 
cykelparkeringar vid hållplatserna. På väg 718 öster om Rönnäng, utanför tätorten, 
finns dock inga markerade gång- och cykelpassager. 

 
Figur 2-36 Väg 169: Exempel på hastighetsdämpande åtgärd och övergångsställe vid hållplats. 

428



32 

Trivector Traffic 

Målpunktsanalys Stora Dyrön 

 
Figur 2-37 Stora Dyrön 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, fritid och 
kultur samt turism. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Max 1000 meter till Dyröns bostadsområde (ca 1000 meter från 

ena sidan av ön till den andra). 

Tillgänglighet gång & cykel Lokalt nät för gång och cykel. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Färjeläget till Rönnäng. 

Tillgänglighet personbil Finns ingen biltrafik därav inga parkeringar. 
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2.12 Kuballe - Habborsby (12) 

 
Figur 2-38 Delsträcka 12 – Kuballe till Habborsby. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Väg 169 mellan Kuballe och Habborsby 
domineras av landsvägskaraktär varför det finns få markerade passager för fotgäng-
are och cyklister, se bild nedan. Vid cirkulationsplatsen vid Wallhamn finns kant-
stenar för passage men ingen ytterligare markering som visar var fotgängare och 
cyklister kan korsa vägen. 

 
Figur 2-39 Väg 169: Exempel på korsning utan markerade passager för fotgängare och cyklister. 
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Målpunktsanalys Wallhamn 

 
Figur 2-40 Wallhamn 

Inom området finns målpunkter inom kategorin större arbetsplatser. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Ej gångavstånd till bebyggelse, minst 1500 meter. 

Tillgänglighet gång & cykel Inga trottoarer inne i industriområdet. Cykling sker främst i 
blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns en bit bort, längs med väg 169, här stan-
nar flertalet busslinjer, inklusive TjörnExpressen. Ca 300-1500 
meter från hållplatsen till alla målpunkter. Hållplatsen har vind-
skydd, är lokaliserad längs med väg 169 i en ficka. Cykelparke-
ring finns inte vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169. Mycket parkering finns vid hamnområ-
det. 
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3. Analys av trafiknätet och målpunkterna 

De utbyggda cykelvägarna parallellt med vägnätet finns mellan nordost och sydväst, 
det vill säga det saknas friliggande gång- och cykelvägar på majoriteten av de stu-
derade vägarna. Där infrastrukturen är utformad för oskyddade trafikanter att korsa 
en väg saknas det generellt säkra passager för oskyddade trafikanter över bilvägarna. 
Vid flertalet korsningspunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter sak-
nas det helt markerade passager vilket sänker trafiksäkerheten. 

Hållplatser är oftast placerade vid större korsnings- och målpunkter, men det varie-
rar kraftigt huruvida det finns friliggande gång- och cykelvägar alternativt trottoarer 
till hållplatsen. Det är enbart enstaka hållplatser där det finns möjlighet att parkera 
cykeln i ett cykelställ. Var cyklar parkeras har inte inventeringen kunnat redogöra, 
men alternativen är på trottoaren, cykelvägen eller vägdiket. 

Målpunktsanalysen visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika trafikslag 
skiljer sig mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket avhängt 
om det finns gång- och cykelvägar till målpunkterna inom ett område. Gällande kol-
lektivtrafik är det få målpunkter som det inte går att resa kollektivt till. Däremot 
varierar det hur många linjer som angör respektive hållplats samt med vilken turtät-
het. Generellt är tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. Efterfrågan 
att nå respektive målpunkt skiljer mellan sommar och övriga året. Av den anled-
ningen kan målpunktsanalysen vara till grund för studie kring vilken tillgänglighet 
som ska eftersträvas under olika tider på året. 

Slutsatser 
Det finns ofta motstridiga intressen i korsningspunkter där motorfordonstrafik i stort 
sett alltid har högre prioritet än fotgängare och cyklister. På sträcka är det en majo-
ritet av vägarna som saknar friliggande gång- och cykelväg vilket innebär att oskyd-
dade trafikanter måste färdas i blandtrafik där motorfordon håller hastigheter mellan 
40-80 km/h. 

Tillgängligheten till målpunkter till fots eller med cykel varierar kraftigt. Då samt-
liga studerade målpunkter är viktiga för Tjörn på något sätt finns det ett stort demo-
kratiskt värde i att tillgängligheten med gång och cykel är god. Det är tätt samman-
kopplat till vilken infrastruktur som finns för gång och cykel. 
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Trivector: Alexander Börefelt 
Björn Wendle 

 
2018-12-10 

 Trivector Traffic Vävaregatan 21  SE-222 36 Lund / Sweden 
Telefon +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se  

Sammanställning av SHIFT-diskussioner 

Vad är SHIFT? 
Shift betyder skifta och syftar i detta fall på skiftet mot hållbara transporter. Modellen 
bygger på ett EU-projekt innehållande indikatorer som behandlar olika aspekter av 
transportsystemet. Indikatorerna är hjälp att utvärdera hur hållbart ett transportsystem 
är och ta fram förslag på hur det dagliga arbetet kan förbättras. 

Syfte och genomförande 
Det övergripande syftet med diskussionerna kring SHIFT är att erhålla en nulägesbe-
skrivning hur kommunen arbetar med hållbara transporter inom olika delar av organi-
sationen samt vilka möjligheter i form av befogenheter, tid och resurser som finns. Dis-
kussionerna är också en tvärsektoriell förankringsprocess som är viktigt i arbetet med 
framtagande av strategier i kommande trafikstrategiarbete. 

Deltagarna deltog i storgrupp där ett antal frågeställningar diskuterades. Mötet hölls den 
8 november 2018 på Nordiska akvarellmuseet, Skärhamn. Deltagarna och även andra 
tjänstepersonen som inte hade möjlighet att närvara på mötet har fått möjlighet att kom-
plettera detta dokument i efterhand. 

Hur kan resultatet användas? 
Det finns olika ändamål för sammanställda diskussioner i föreliggande PM. Dels är 
det som underlag till nulägesanalysen och framtagandet av strategier till Tjörns tra-
fikstrategi som genomförs under våren 2019. Genom att förstå hur det kommunala 
arbetet med hållbara transporter arbetas med idag ges förutsättningar att forma real-
istiska och verkningsfulla strategier i trafikstrategier. 

Eftersom diskussionerna gjordes med representanter från olika delar av den kom-
munala verksamheten är det förutom en förankringsprocess, ett sätt för tjänsteperso-
ner att förstå hur andra inom kommunen arbetar med dessa frågor och att alla är en 
del i detta arbete. 
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Deltagare 
Namn Tillhörighet 

Alexander Börefelt Trivector 

Björn Wendle Trivector 

Karin Löfgren Översiktsplanerare 

Åsa Runesson Trafikplanerare 

Maria Johannessen Kommunikatör 

Lena Karlstedt Turistchef på kultur & fritidsförvaltningen 

Solbritt Törnqvist Tf VD för Tjörns Bostads AB 

Åsa Jönsson Planchef 

Anna Aldegren Näringslivsstrateg 

Deimante Meldaikè Mark- och exploateringsingenjör 

Per Åkerman Strateg socialförvaltningen 

Marie Simonsson Strateg barn- och utbildningsförvaltningen 

Margareta Mäkipaaso Sekreterare 

Inkomna kommentarer i efterhand 

Thorbjörn Berndtsson Säkerhetssamordnare 

Caroline Jönsson Folkhälsostrateg 
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Diskussionsområden och frågeställningar 
Förståelse för användarbehov 

 Genomförs undersökningar, mätningar och utvärderingar avseende trans-
portsystemet och upplevelsen av det? 

 Vet vi tillräckligt mycket om användarna och deras behov? Ex. pendlare etc. 

Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen 

 På vilket sätt kan allmänheten delta i beslutsprocessen för åtgärder i trans-
portsystemet? Ex. detaljplaner, kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst 

Personal och resurser 

 Finns personal och resurser för att arbeta med hållbara transportlösningar? 
 I vilka roller/befattningar arbetar man med detta idag? 
 Vad hade man kunnat göra om det fanns fler resurser? 

Planering av nya områden 

 Finns en etablerad metod att säkerställa hållbara transportlösningar i etable-
ringen av nya verksamheter och bostäder? 

 Är rätt resurser/kompetenser involverade? 

Mobility Management-åtgärder 

 Arbetar kommunen med mobility management idag? 

Tekniska innovationer i transportplanering 

 Använder kommunen tekniska innovationer för att skapa ett mer hållbart 
transportsystem? 

 Finns exempel? Finns möjligheten? 

Information och informationssystem 

 Finns information och råd om hållbara färdmedel tillgängligt i olika media? 
 Förmedlas denna information ut till medarbetare och allmänheten? 

Mätning, utvärdering och uppföljning 

 Utvärderas transportsystemets funktion systematiskt? 
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1. Förståelse för användarbehov 
 Genomförs undersökningar, mätningar och utvärderingar avseende trans-

portsystemet och upplevelsen av det? 

Nej, inget systematiskt arbete görs idag gällande undersökningar, mätningar och ut-
värderingar. Det är en identifierad brist. Kommunen är inte väghållare vilket för-
modligen är en anledning att det systematiska arbetet uteblivit. Efterfrågan på bra 
gång- och cykelvägar har ökat. 

Inom ramen för arbetet med detaljplaner studeras trafiksituation kring det geogra-
fiska området. Det finns dock ingen samordning där respektive nuläge samlas och 
bildar ett gemensamt underlagsmaterial för kommunen gällande mätningar. 

SCB genomför medborgardialoger systematiskt där bland annat trygghet tas upp. 
Uppföljningen hur utvecklingen på Tjörn ser ut saknas dock. 

Kommunalförbundet GR gör resvaneundersökningar och där är Tjörn med. Det är 
en källa som kan utnyttjas genom att även köpa till kompletterande frågor. 

 Vet vi tillräckligt mycket om användarna och deras behov? Ex. pendlare etc. 

Det generella svaret är nej, men som i många andra frågor är det de som skriker 
högst som hörs. Dock finns det viss kunskap inom respektive del av den kommunala 
organisationen men inte något samordnande. 

Det görs inga kundundersökningar bland turister men det finns en kontinuerlig dia-
log med dem. Därifrån har en problematik gällande att antalet parkeringsplatser an-
ses vara för få då både boende och besökare ska nyttja dem identifierats. Väst-
svenska turistrådet har inget aktivt arbete med att kartlägga på vilket sätt turister 
reser eller hur de ser på trafiksituationen. 

Belastningen på färjeturer är tidvis mycket stor under högsäsong och de blir fulla. 
Effekten blir att resenär, både boende och besökare, kan behöva vänta på nästa färja. 
Det är även ett problem som har identifierats utifrån ett företagarperspektiv – resti-
den till en arbetsplats blir mycket opålitlig. 

Inom det Nordvästsvenska initiativet har de 3 största bristerna identifierats för före-
tagen. Den kan vara intressant att studera för att få en inblick i behov. På Tjörn har 
kusten varit attraktiv för industriverksamhet men nu vill fler bo vid havet och då 
uppstår en konflikt som kommunen inte riktigt har en nulägsbild av. Behov finns att 
kunna resa kollektivt morgon och kväll på vardagar och helgen för att hinna till 
arbetet, men utbudet är mycket svagt. Generellt svårt att rekrytera ny personal.  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns underlag kring genom att de har kri-
terier för vilka som får busskort. Det är ett ökat antal elever med specialtranspor-
ter/taxi även mot gymnasium utanför kommunen. Ur ett folkhälsoperspektiv är det 
väl känt att stillasittande inte är bra för hälsan. Gång- och cykelnätet kan skapa bättre 
förutsättningar för minskat stillasittande vilket också gör att kommunen lättar kan 
jobba med påverkansarbete gällande cykling till skola/jobb osv. 
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2. Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen 
 På vilket sätt kan allmänheten delta i beslutsprocessen för åtgärder i trans-

portsystemet? Ex. detaljplaner, kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst 

I detaljplaneprocessen, genom samråd, finns en naturlig möjlighet för allmänheten 
att delta i beslutsprocessen. 

Det finns exempel på när allmänheten har drivit en fråga utanför några kommunala 
processer. Exempelvis var det invånare som drev frågan kring att behålla en färjetur 
som skulle läggas ner. Resultatet blev att Västtrafik lade in turer till dessa södra öar 
när de ändå kör mellan Dyrön – Rörtången, mot att resenären måste ringa 3 timmar 
innan tidtabellagd tur för att beställa transporten. 

Från företagens sida upplevs det ibland svårt att få gehör hos Västtrafik då föränd-
ringsförslag spelas in vilket leder till vissa slutat att försöka påverka. 

Västtrafik genomför en omorganisation som inte har satt sig än. Det är i dagsläget 
oklart om det kommer förändra möjligheten för allmänheten att bli mer deltagande. 

Erfarenheter är att medlemmar i vägföreningar kan ha svårt att få gehör för sina 
idéer om de inte är i linje med de som sitter i styrelsen. Det är framförallt män som 
sitter i styrelserna och kanske skulle bättre beslut skulle kunna fattas om fördel-
ningen män och kvinnor blir mer jämn. Kommunen ger bidrag till föreningarna varje 
år där det finns möjlighet att påverka olika faktorer. 

3. Personal och resurser 
 Finns personal och resurser för att arbeta med hållbara transportlösningar? 
 I vilka roller/befattningar arbetar man med detta idag? 
 Vad hade man kunnat göra om det fanns fler resurser? 

Det finns ingen specifik tjänst som arbetar med hållbara transportlösningar utan det 
är en delmängd av resursers arbetsuppgifter. Dock finns inga styrdokument som di-
rekt ger mandat i frågan. Samtidigt finns det lite som säger att individer inte kan 
arbeta med frågan. De tjänster som förväntas arbeta med hållbara transportlösningar 
och som inte gör det idag behöver få dedikerad tid till detta och inte att ”bara” läggs 
på tjänsten ovanpå befintliga arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att detta arbetet sker som senast i detaljplanearbetet. 

Hur gör personal på skolan? Cyklar de på sommaren och åker bil på vintern? Det är 
osäkert hur det faktiskt ser ut men deltagarna veterligen finns inget strukturerat ar-
bete på skolorna för att påverka resandet till och från hemmet/jobbet. 

Frågan och lyfts internt inom kommunen på möjligheter att arbeta mer hemifrån 
eller under resan till och från arbetsplatsen. Det finns stor potential i denna typ av 
frågor. Kommunen bör föregå med gått exempel. 
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Trivector Traffic 

4. Planering av nya områden 
 Finns en etablerad metod att säkerställa hållbara transportlösningar i etable-

ringen av nya verksamheter och bostäder? 
 Är rätt resurser/kompetenser involverade? 

Översiktsplanen föreskriver restriktivitet kring exploatering på landsbygden och ar-
betas efter från kommunalt håll. Dock förekommer detta genom att politiska för-
handsbesked beviljas. 

Tjörns kommun arbetar tvärsektoriellt och är inte en lika stark stuprörsorganisation 
som många andra kommuner. Det gör att olika förvaltningar har ”närmare” till 
varandra där idéer kan utbytas. 

Det är viktigt att alla de resurser som ska arbeta med hållbara transportlösningar 
kommer in i ”rätt” skede i planprocessen. Risken är att en viktig resurs kopplas in 
för sent vilket kan göra att hen inte hinner att sätta sig in i ärendet och viktiga 
aspekter på frågor går förlorade. 

Inom Måltids AB sker upphandling av transporter, men tidigare har inte hållbara 
transportlösningar varit en del i upphandlingskrav. I samtliga upphandlingar finns 
möjlighet att ställa krav och inom detta område finns en stor potential. 

Det finns dock exempel på exploateringar där hållbara transportlösningar inte har 
tagits hänsyn till. Vid etableringen av nytt äldreboende i Klövedal togs inte hänsyn 
till möjligheten att resa med kollektivtrafik. Det har medfört att besökare behöver ta 
bilen dit och det är svårt att hitta personal. Numera finns kollektivtrafik med i pla-
neringsskedet. När nytt bostadsområde i Nordviksberg planerades fanns ingen kol-
lektivtrafik i området och det har inte heller kommit någon. 

Frågan ställdes om Tjörns Bostads AB tillhandahåller bilpoler vid nya bostäder. Det 
görs inte då det inte finns tillräckligt underlag. Fundering - Kan vi kanske bli en 
testkommun med den nya tekniken? 
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5. Mobility Management-åtgärder 
 Arbetar kommunen med mobility management idag? 

Vad är Mobility management? Det är ett koncept för att främja hållbara transporter 
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteen-
den. Grundläggande för mobility management är användningen av mjuka åtgärder 
så som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination 
av olika parters verksamheter. Liknande åtgärder som i sig inte nödvändigtvis krä-
ver stora finansiella investeringar, men som ändå ofta förbättrar effektiviteten av 
fysisk infrastruktur genom att optimera användningen.  Det handlar om att på olika 
sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka 
resan innan den har börjat. 

Tjörn har inte processer för att arbeta med Mobility Management idag.  

Idag finns inte tillgång till elstolpar på kommunens egna parkeringar då kommunen 
inte får vi skänka eller sälja el. Det är dock andra kommuner som erbjuder laddstol-
par. På vissa platser finns dock motorvärmare och frågan har ställts vad skillnaden 
med laddstolpar är. 

En del chefer tillåter att arbeta på bussen, men det finns ingen gemensam syn på 
frågan inom kommunen. Det efterfrågas. 

6. Tekniska innovationer i transportplanering 
 Använder kommunen tekniska innovationer för att skapa ett mer hållbart 

transportsystem? 
 Finns exempel? Finns möjligheten? 

Det finns ingen process för hur kommunen ska arbeta med tekniska innovationer. 

Processen att besluta och bygga ny infrastruktur är mycket lång varför fokus ligger 
på att bygga infrastruktur överhuvudtaget, inte på nya innovationer kring det. 

Viktigt att öppna för nya aktörer, privata aktörer. Ofta är svenska kommuner rädda 
för att det inte funkar med externa parter. Exempel på det är lånecykelsystem som 
inte regleras på samma sätt som t.ex. Styr och Ställ, utan är helt fira. 

Elcyklar blir allt mer populära men deltagarna upplever att kommunen alltid är lite 
sena med att kunna hantera frågorna. 

Många möten sker fysiskt men det finns stor potential med webbmöten, t.ex. Skype-
möten. Människor kommer förmodligen att arbeta på annat sätt i framtiden jämfört 
med idag. Idag finns ingen resepolicy som uppmuntrar till att ersätta resan med ett 
webbmöte. 

Det kan kännas svårt att arbeta med innovationer och att kommunen ska finansiera 
det. Det finns goda möjligheter att söka EU-medel för innovationsprojekt. 
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7. Information och informationssystem 
 Finns information och råd om hållbara färdmedel tillgängligt i olika media? 
 Förmedlas denna information ut till medarbetare och allmänheten? 

På kommunhuset finns en informationsskärm om bussavgångar i entrén, som även 
besökare till biblioteket kan använda då de delar entré. 

Fokus i marknadsföringen av Tjörn har varit att få fler att flytta till Tjörn, inte på 
hur de kan resa hållbart inom, till eller från Tjörn. Tjänstepersonerna har inte fått 
det i uppdrag än. 

Det finns möjlighet att hyra miljöbil via Tjörns kommun, men ingen information går 
ut om detta. 

Förmodligen finns det inte en resepolicy för kommunalanställda. Dock finns en upp-
handlad resebyrå som ställer vissa krav på bokningar. Vad de är, är oklart. 

Frågan ställdes varför inte Tjörn föregår med gott exempel, t.ex. vad gäller elbilar, 
Skype-möten? 

8. Mätning, utvärdering och uppföljning 
 Utvärderas transportsystemets funktion systematiskt? 

Nej, transportsystemets funktion utvärderas inte systematiskt. Åtgärder görs när 
problem uppkommer. 

Det utför inga egna trafikmätningar, utan det är Trafikverkets mätningar som an-
vänds. 

Tjörn har ambitionen att bli en cykelkommun. För att kunna bli det är det viktigt att 
det finns underlag för hur det ser ut idag. Eftersom Tjörn är en kommun som har 
mycket turism och friluftsliv är det viktigt att utveckla cykelvägar/leder. 

Skyltning av cykelvägar är undermåligt. Det bygger inte på en utvärdering utan på 
att enskilda har rapporterat det. 

Skolskjutsar anpassas bra av Tjörns Omnibuss efter skolans tider och ”vanligt folk” 
får nytta av dessa. Användningen har dock inte mätts. 
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Slutord – Trivector 
Diskussionerna mynnade ut i många intressanta svar på ställda frågor hur Tjörns 
kommun arbetar med hållbara transportlösningar idag och vilka styrdokument som 
kan ligga till grund för framtida arbete med det. 

Det finns vissa förutsättningar, t.ex. att kommunen inte är väghållare på Tjörn, som 
medför att en del infrastrukturella satsningar på hållbara transportlösningar inte ge-
nomförs i den utsträckning som kommunen önskar. Detta faktum spiller troligtvis 
även över på hur transportsystemet utvärderas och uppföljning av det samt vilka 
undersökningar som genomförs för att förstå användarbehovet. Att Tjörns kommun 
är en relativt liten kommun, befolkningsmässigt, i Sverige kan också vara en orsak 
att det inte alltid finns ekonomiska resurser att genomföra undersökningar och ut-
värderingar i den utsträckning som kan anses vara tillräcklig. 

Förutom översiktsplanen finns i dagsläget inget mer strukturerat arbete med hållbara 
transportlösningar i form av styrdokument och specifika resurser. Dock finns det en 
vilja och ambition hos de tjänstepersoner som deltog i SHIFT-diskussionerna att 
arbeta mer aktivt med hållbara transportlösningar. I vilken form och grad kommer 
att studeras och utredas vidare i kommande arbete under våren 2019 med inriktning 
och strategier i Tjörns trafikstrategi. 
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Sammanfattning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning och 
verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och med-
skapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. 
Dialogen kommer att drivas bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Vid första fokusgruppsmötet samlades cirka 50 personer för att samtala kring hur trafik och trans-
porter fungerar på Tjörn idag och vilka önskemål som finns för framtiden. Kvällens arbete mynnade 
ut i ett rikt idématerial att arbeta vidare med på kommande fokusgruppsträffar. De teman för fortsatt 
arbete som blev högst viktade var gång- och cykeltrafik, trafiksäkerhet, pendling och kollektivtrafik. 

Kommunen använder en etablerad metod kallad TRAST-metoden, ”Trafik för en attraktiv stad”, för 
sitt trafikstrategiarbete. Utifrån sammanvägning av första mötets förslag till teman och TRAST-meto-
dens strukturering av trafikslag och kvalitetsaspekter föreslår kommunen fortsatt arbete i tre fokus-
grupper:

• Gång- och cykeltrafik
• Kollektivtrafik och färjetrafik
• Biltrafik och parkering

Fokusgrupperna avhandlar TRAST-metodens kvalitetsaspekter ”Kommunens karaktär”, ”Trafiksäker-
het”, ”Trygghet och tillgänglighet” samt ”Miljö och hälsa” vid kommande möten.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning och 
verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och med-
skapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. 
Dialogen kommer att drivas kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har under sommaren 2018 rekryterat deltagare till fokusgrupperna dels genom annon-
sering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, och dels genom riktade inbjud-
ningar till föreningar, företagare och politiker i kommunen. Av de cirka 130 personer som har blivit 
inbjudna till fokusgrupperna, har drygt hälften anmält intresse på eget initiativ genom kommunens 
webformulär.

Fokusgruppsmöte 1
Första fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus torsdag 27 september 2018 klockan 18–20. 
Till mötet kom cirka 50 deltagare (närvarolistan anger 51 medan antalet ”pluppar” vid viktning av 
teman indikerar 52 deltagare). Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, 
föreningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män 
och kvinnor var cirka 75/25. Åldersspann uppskattades till cirka 25–75 år, med tyngdpunkt i ål-
dersgruppen över 50 år. Utöver deltagarna medverkade 17 tjänstepersoner från kommunens olika 
verksamheter, samt en trafikkonsult. 

Mötet inleddes med presentation av kommunens förberedande arbete med trafikstrategi, kort infor-
mation om pågående infrastrukturprojekt samt vilka regler och principer som omger kommunens 
trafikplanering. Sen genomfördes en enskild övning, ”Vad är viktigast?”, där deltagarna funderade 
kring sin ”hjärtefråga” inom trafik, varför den är viktig och hur den skulle kunna hanteras i dialogen. 
Sen formades åtta samtalsgrupper där deltagarna gemensamt och med hjälp av samtalsmodera-
tor och sekreterare (kommunala tjänstepersoner) genomförde gruppövningen ”Hur fortsätter vi?”. 
Övningen innebar sortering av deltagarnas hjärtefrågor under gemensamma teman, och poängsätt-
ning/viktning av temana efter vilken betydelse deltagarna ansåg dem ha. Efter kort redovisning av 
gruppernas resultat för hela mötesförsamlingen fick deltagarna avslutningsvis ”välja tema” genom 
att sätta sitt namn vid det tema som hen ansåg mest angeläget att arbeta vidare med. Resultat 
från mötet redovisas i följande avsnitt.

Ordmoln med svar på frågan vilken trafikfråga som är viktigast, från webanmälningar till fokusgrupperna.
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Vad är viktigast?
I detta avsnitt presenteras dokumentation från enskild övning med tre frågor, med svar nedteckna-
de av deltagarna själva sorterade per fråga i en matris. Alla ifyllda frågeformulär blev inte insam-
lade/inlämnade vid mötet, vilket innebär att dokumentationen inte är helt komplett. Då samma 
frågor behandlades även i efterföljande gruppövning bedöms deltagarnas hjärtefrågor ändå ha 
fångats upp i betryggande utsträckning under kvällen.

1. 
Vad är viktigast för dig,  
”din hjärtefråga”, inom trafik  
och kommunikationer?

2. 
Varför, och för vem mer än dig,  
är denna fråga viktig?

3. 
Hur kan fokusgruppen arbeta  
vidare med frågan?

Miljön och hur man får landsbyg-
den att vara miljövänlig.

För framtiden, det vill säga alla. 
Eftersom miljön är livsviktig och 
Tjörn har mycket bilåkning och 
landsbygden måste anpassas till 
miljön på ett respektfullt sätt.

Diskutera den. I övrigt vet jag inte 
exakt vad en fokusgrupp gör.

Tjörnbroleden har stora problem 
i huvudsak beroende på Ste-
nungundssidan. Stenungsund 
jobbar för lösningar som riskerar 
bli stora försämringar för öarna i 
huvudsak att bygga in rese- 
centrum mitt i sin smet.

Leden är en propp för alla,  
hämmar Tjörns utveckling.

Förbättra kollektivtrafik för att 
avlasta och minska biltrafiken.

Framkomlighet Liv, hälsa och säkerhet. Jag menar att en fokusgrupp inte 
är en arbetande grupp utan bör 
ses som en referensgrupp/er.  
Oavsett detta bör gruppens avsed-
da verksamhet klargöras. Det bör 
också framgå vad gruppen inte 
ska ägna sig åt.

Arbetspendlingstrafik Många Tjörnbors vardag och 
långt ifrån optimal. Påverkar hela 
familjer och även skola och barn-
omsorg. Måste lösas om Tjörn ska 
växa.

Fokusera på pendlarnas behov.  
Se det som en regional fråga och 
inte kommunal. Fundera kring 
”pendlarkontor”.

Cykel- och gångväg mellan  
Häggvall och Valla fotbollsplan.

Viktig för boende längs vägen för 
att ta sig till och från skola. Viktig 
för Valla IF, Myggenäs, Höviksnäs, 
Berga, Valla kyrka, Turion. Befintlig 
väg är för farlig att använda.

Påverka kommunen till att bygga 
cykel- och gångväg.

Trafiken genom Skärhamn. Alla som bor på Hamngatan och 
trafikerar hamngatan. Cyklister 
som kör på Hamngatan kör på 
trottoaren.

Informera kommunen om trafik-
problemen. Köpa Hamngatan av 
Trafikverket.
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1. 
Vad är viktigast för dig,  
”din hjärtefråga”, inom trafik  
och kommunikationer?

2. 
Varför, och för vem mer än dig,  
är denna fråga viktig?

3. 
Hur kan fokusgruppen arbeta  
vidare med frågan?

Att resandet över broarna i rusning 
ska lösas. En Tjörnslinga som åker 
genom hela Tjörns kommun.

Alla pendlare, alla Tjörnbor. Att se olika möjligheter att resa el-
ler båtförbindelse Rönnäng-Räkan 
buss till Göteborg.

Cykelvägar på hela ön. Mina barn och deras kompisar. 
Trafiksäkerhet. Turism – cykelväg 
till Klövedal, Pilane, Björholmen 
och Kyrkesund. Stort tryck på den 
slingriga vägen under sommaren. 
Folkhälsa/motion.

Välkomna att köra bil eller cykla ut 
till Klövedal i semesterrusning så 
blir behovet tydligt.

Kollektivtrafik Jobbar på Tjörns Omnibusstrafik. 
Alla som passerar Tjörnbroarna i 
högtrafik.

Optimera trafiken efter kund- 
behovet.

Färjan Åstol–Dyrön–Tjörnekalv Alla på Åstol, Dyrön,Tjörnekalv.  
Turister, besökare, samhälls- 
service.

Hitta en lösning. Passagerare,  
frakter, kapacitet. Lägga alla  
historiska lösningar åt sidan och 
börja om.

Ny bro eller tunnel mot  
Tjuvkilshållet.

Kortare restid för pendlare, mindre 
trafikkaos i Stenungsund.

Går det att genomföra? Har man 
med sig tomtgränserna, kan söka 
ekonomiska hjälp från företag.

Kollektivtrafik Alla Få flera att åka.

Ny färja till Åstol, Dyrön, Tjörnekalv 
med flyttad leveransadress så 
öborna kan få fungerande sjuk-
transporter, ambulans och färd-
tjänst. Bättre fungerande  
godstransporter.

För att öborna ska bli ”fullvärdi-
ga medborgare” med jämställda 
sjuktransporter och färdtjänst till 
hemmet som övriga medborgare 
i Sverige. Vem: För alla öbor, på 
Åstol och Dyrön.

Uppmärksamma problemen kring 
färjan med transporter och gods.

Säkerheten – bra vägar.  
Miljövänlig kollektivtrafik plus 
snabb. Typ tåg över hela Tjörn.

Alla invånare. Påvisa de vägar som behöver 
åtgärder.

Transport över Tjörnbron. Trafiken ökar hela tiden, många 
som åker där dagligen.

Genom att diskutera alternativen.

Cykelvägar, Arbetspendla till och 
från arbetet.

Cykelvägar ”säkerhet” cykla  
säkert. Underhåll saknas.

Ta upp frågan, är cykelvägar säkra 
idag? Göra arbetspendling med 
kollektivtrafik mer attraktiv för 
brukaren.
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1. 
Vad är viktigast för dig,  
”din hjärtefråga”, inom trafik  
och kommunikationer?

2. 
Varför, och för vem mer än dig,  
är denna fråga viktig?

3. 
Hur kan fokusgruppen arbeta  
vidare med frågan?

Säkerheten, framkomligheten Viktigt för alla som rör sig i  
trafiken. För att främja miljön och 
inflyttande.

Fler gång- och cykelvägar, bättre 
belysning. Ytterligare fjordförbin-
delse.

Tillgänglighet över Tjörnbroarna. 
Tunneln till Källöbron. Busshåll-
plats nere i Wallhamn.

För personal som arbetar i  
Wallhamn AB. För trafik (gods) till 
och från Wallhamns hamn. För 
personal.

Tydliggöra de effekter som finns 
i ovan, och hur det påverkar de 
påverkades vardagssituation. 
Tydliggöra risken som finns kring 
tunneln.

Trafiksäkerhet för alla  
trafikantslag.

För alla. Finna medel och metod för infor-
mation och utbildning. Praktisk 
och teoretisk.

Buss Eftersom på helgen går bussen 
bara varannan timme, det är inte 
bra.

Bygga mer cykelväg vid landsväg. 
Busstider under helgen (torsdag–
söndag)

Vissa barn kommer på landsvägen 
till skolan, exempelvis vid  
Fagerfjäll.

Säkerhet – gång- och cykelvägar 
Höviksnäs till Låka och Valla fot-
bollsplan. Höviksnäs vid Häggvall 
och Ica Nära.

Viktig för att jag ska känna mig 
trygg med att ha barnen cyklandes 
i trafiken.

Se över hur där ser ut och därefter 
se möjlighet till förändring. Samla 
intressenter som är med i grup-
pen.

Framkomlighet i Skärhamn, det vill 
säga Hamngatan. Cykelvägar och 
begränsning av tung trafik där-
städes. Övergångsställen på flera 
ställen längs Hamngatan.

Det är besvärligt att cykla mellan 
norra och södra Skärhamn. Någon 
kommer att bli överkörd om inget 
görs.

Kartläggning av vad Skärhamns-
bor och vägförening och andra 
föreningar avser/anser. Konkret 
utformade alternativ att ta ställ-
ning till.

Väg 727 Farlig väg för cyklister och gångare

Koppling mellan behov och  
genomförande.

Alla Koppla till översiktsplanens (ÖP) 
begränsningar och strukturer.  
ÖP och trafikplan är väl integrera-
de eller saknar ÖP trafikdimensio-
nen?
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Hur fortsätter vi?
I detta avsnitt redovisas dokumentation från 
gruppövning med presentation av hjärtefrå-
gor, sortering under teman, formulering av 
uppdrag till fokusgruppen, samt viktning av 
teman. Då uppdragen i flera fall varit svåra 
att skilja ut från hjärtefrågor och allmänna 
kommentarer, redovisas allt som nedtecknats 
under respektive tema i en samlad punkt- 
lista. Formulering och precisering av uppdrag 
får fortsätta i nästa steg av fokusgruppernas 
arbete. Siffra inom parentes efter temanamn 
anger hur temat viktats inom gruppen, det vill 
säga vilket antal ”pluppar” temat fick.

Grupp 1

 Tema: Alternativ förbindelse (13)
• Tunnel/bro 
• Fler förbindelser med fastlandet
• Tunnel Tjörn – Kungälv
• Titta på vart förbindelserna ska ansluta 

Tjörn med  fastlandet, knyta an till  
Kungälv

• Titta på vilken sorts förbindelse  
– bro/tunnel/bil/båt/tåg/färja

• Hur ska ungdomarna stanna kvar på Tjörn 
året runt?

 Tema: Hamngatan i Skärhamn (6)
• Trafiken på Hamngatan
• Cykelbanor
• Nybyggnation
• Diskutera möjlighet att enkelrikta  

hamngatan
• Diskutera möjlighet till gång- och cykelväg 

längs hamngatan

 Tema: Cykelvägar (12)
• Cykelvägar
• Cykelvägar på hela ön  

(i mitt fall ut till Klövedal)
• Cykelvägar på hela ön. Speciellt runt  

skolor + vid fritidsaktiviteterna för  
ungdomar.

• Belysning – säkerhet
• Planfria korsningar – säkerhet

 Tema: Kollektivtrafik inkl. färjor (11)
• Kollektivtrafik
• Färjor som är ändamålsenliga
• Pendlingstrafiken till Göteborg
• Säkra av- och påstigningar
• Diskutera möjligheten Rökan–Rönnäng 

(Kungälvssidan)
• Öka kapaciteten på färjan samt fler olika 

förbindelser ex Myggenäs–Stenungsund
• Öka dygnets kollektivtrafik hela veckan
• Pendelparkeringar som är trygga
• Gratis för ungdomar
• Trimma effektiv kollektivtrafik så att det inte 

blir väntetider
• Direktbussar till Hisingen med fler ställen
• Prisbilden
• Bussfil vid McDonalds även bra för  

Räddningstjänsten.
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Grupp 2

 Tema: Kollektivtrafik (8)
• Hur kan vi få en mer heltäckande  

kollektivtrafik?

 Tema: Pendling (15)
• Pendling till fastlandet
• Hur kan vi optimera dagens trafik?  

(skolor, arbetspendlare)
• Flöden viktigt
• Justera arbetstider

 Tema: Cykling (13)
• Cykelbanor överallt
• Separerade cykelbanor
• Säkerhet
• Cykelcertifikat i skolor

 Tema: Tillgänglighet och trygghet (0)
• Bygg för den som har svårast att ta sig fram!

 Tema: Trafiksäkerhet (6) 
• Gående skolbuss
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Grupp 3

 Tema: Pendling till och från Tjörn (13)
• Kollektivtrafiken mot Göteborg
• Arbetspendling via buss och bil till  

fastlandet
• Hitta en väg till utöver bron eller en fil till?
• Social aspekt, ska vi sitta ensamma i våra 

bilar tur och retur Göteborg varje dag?
• Bjuda nyinflyttade på månadskort  

kollektivtrafik
• Erbjuda kommunanställda arbetstid på 

buss
• Utveckla idén med rabatter eller fria  

busskort! (kostar det mer eller mindre än 
en till fil på Tjörnbron?)

• Mindre men fler bussar som är  
”sms-anpassade”

 Tema: Säker trafik (5)

 Tema: Miljö (12)
• Miljöproblem och hur landsbygden kan 

anpassa sig till detta.
• Klimatmålen, miljön
• Använd hälsa som motiv för att ställa bilen
• Hur ska Tjörnborna kunna bidra till att vi 

når klimatmålen?
• Subvention av busskort
• Friluftskommunarbete, friluftskommun- 

målet – använd som sätt för att få folk att 
cykla och gå

 Tema: Gång- och cykelbanor (12)
• Gångvägar
• Gång- och cykelbana även i Klövedal
• Binda ihop de större samhällena
• Friluftskommunen
• Bind samman de fina gång- och cykelvägar 

som behövs
• Arbeta med cykel

Grupp 4

 Tema: Pendlingstrafik (13)
• Pendling i allmänhet
• Yrkestrafik
• Pendelparkeringar
• Ny överfart

 Tema: Gång- och cykelvägar (15)
• Mer separata gång- och cykelvägar
•  Belysta
• Säkra skolvägar

 Tema: Kollektivtrafik (5)
• Ökad turtäthet/bussar
• Fler busslinjer

 Tema: Trafiksäkerhet (9)
• Vägunderhåll
• Hastigheter
• Fartdämpande åtgärder
• Utbildning, information, upplysning
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Grupp 5

 Tema: Tillgänglighet Tjörnbroarna (9)
• Synliggöra problematiken, ”flaskhals”
• Frekvens, tider och antal, belastning
• Påverkansfaktorer, näringsliv och privat
• Framtidsvisioner

 Tema: Pendling (16)
• Arbetspendling
• Buss på helgen och simbad till barnen
• Utökad frekvens av busstrafik under helger, 

anpassa storlek.
• Ny teknik, självkörande bussar. Kommunen 

intresserar sig och blir testkommun.  
Innovation.

• Resecentrum i Nösnäs – snabbare förbätt-
rad anknytning/synkning mellan olika turer

• Infotavlor vid Myggenäs korsväg som anger 
tid för resa med buss (finns i Kode/E6)

• Pendlarkontor för att arbeta i sin kommun
• Nytänk – få fler att åka kollektivt
• Prissättning buss, enstaka resor tur och 

retur Tjörn–Göteborg

 Tema: Cykling (13)
• Cykelbanor överallt
• Separerade cykelbanor
• Säkerhet
• Cykelcertifikat i skolor

 Tema: Trafiksäkerhet (18)
• Trafiksäkerhet i vid bemärkelse
• Gång- och cykelväg mellan Häggvall och 

Valla fotbollsplan
• Tunnel vid Källöbron
• Cykelväg, bygga mer cykelväg, busstider 

Rönnäng
• Konflikten mellan gående, cyklister och 

biltrafik
• Hur kan regionen involveras?  

Politisk lobbying. Brister i trafiksystemet.
• Kan flexibla tider medföra undvikande av 

konflikter (mellan skolelever och näringsliv 
– tänk om)?

• Hastigheter, hur kan man påverka?
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Grupp 6

 Tema: Äldres mobilitet (3)
• Äldres mobilitet

 Tema: Pendling, kollektivt/bil (6)
• Möjlighet att ta med cykeln på bussen vid 

pendling
• Tätare bussturer till Göteborg för arbets-

pendling
• Kollektivtrafik/biltrafik (glesbygd)
• Pendlingsmöjligheter
• Säkrare busshållplatser (belysning,  

gångväg till)
• Bredare bro och större tunnel
• Bredare större väg  

Stenungsund–Myggenäs, väg 160
• Bättre möjlighet att busspendla inom Tjörn 

eller för att göra ärenden
• Anpassa aktiviteter och möten till  

buss/kollektivtrafik
• Bättre kollektivtrafik
• ”5:an” på fler platser
• ”System” ihopkopplade
• Smartare politiker

 Tema: Gång och cykel (14)
• Cykelbanor som binder ihop alla tätorter  

på Tjörn
• Gång- och cykelbanor
• Säker cykelparkering vid busshållplatser 

(stöld)
• Knyta ihop och skylta upp banor
• Belysning
• Säkerhet
• Bygga ut (barnaktiviteter, bad, skola)

 Tema: Trafiksäkerhet (13)
• Trafiksäkerhet
• Hastigheten på vägarna
• Trafikhastighet i samhället
• Surra laster Henån
• Framkomlighet
• Övergångsställe vid farliga övergångar,  

till exempel Häggvall
• Utfart på 160:an
• Se över, inventera farliga platser
• Vem ”äger” vägen?
• Farthinder där det behövs
• Säker avlämning skola
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Grupp 7

Grupp 8

 Tema: Fastlandsförbindelse (14)
• Tjörnbron
• Starta arbete med ny förbindelse
• Attitydförändring, beteende
• Bilfärja
• Bro, tunnel
•  Driva frågan, kampanj för att motivera till 

kollektivt åkande
• Få folk att åka mer buss
• Från Stenungsund, egen påfart till bro  

för buss
• Från Tjörn, egen fil för buss upp på bron 

(finns med i Nordvästsvenska initiativet)

 Tema: Kollektivtrafik (12)
• Att göra mer än en resa från Tjörn till  

Stenungsund (tätare bussturer)
• Kollektivtrafik till och från Tjörn över  

Tjörnbroleden
• Kollektivtrafiken
• Tätare bussturer
• Obekväma tider
• Kostnad
• Behovsbaserad kollektivtrafik

 Tema: Färjetrafik (8)
• Fungerande färjetrafik Åstol/Dyrön,  

sjuktransport, färdtjänst, gods – ny färja!
• Ge uppdrag till kommunstyrelsen att driva 

frågan mot regionen och trafikverket

 Tema: Ökad rörlighet (12)
• Tung trafik
• Fungerande infrastruktur på hela Tjörn
• Fria plankors i Myggenäs korsväg
• Säkrare trafikplatser för tung trafik
• Trafikljusen i Myggenäs korsväg,  

effektivisera flödet på trafiken.

 Tema:  Säkerhet (8)
• Säkerheten på alla vägar + färjeleder
• Cykelvägar
• Säkerheten
• Inventera gång- och cykelvägar, underhåll!
• Komplettera belysning gång- och cykelvägar
• Cykelväg Rönnäng–Vallhamn
• Södra Kroksdal–Märkesten
• Vid kontakt från medborgare – åtgärda!

 Tema:  Oskyddade trafikanter (11)
• Gång- och cykelvägar
• Säkra övergångar vid gamla hamnen  

mellan monumentet och fram till  
Tubbeviken (Skärhamn)

• Cykel- och gångväg inte nödvändigtvis längs 
existerande vägar. Till exempel kustnära 
gång- och cykelväg

• Gångtrafik i alla våra tätorter!
• Samordna med andra projekt
• Huvudmannaskap
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Utvärdering
Vid jämförelse mellan gruppresultaten framgår att de åtta grupperna i stor utsträckning formulerat likartade 
teman, trots slumpmässig gruppsammansättning:

1. Cykelvägar, Kollektivtrafik inklusive färjor, Hamngatan i Skärhamn, Alternativ förbindelse
2. Cykling, Kollektivtrafik, Pendling, Tillgänglighet och trygghet, Trafiksäkerhet
3. Gång- och cykelbanor, Pendling till och från Tjörn, Säker trafik, Miljö
4. Gång- och cykelvägar, Kollektivtrafik, Pendlingstrafik, Trafiksäkerhet
5. Pendling, Trafiksäkerhet, Tillgänglighet Tjörnbroarna
6. Gång- och cykel, Pendling, kollektivt/bil, Trafiksäkerhet, Äldres mobilitet
7. Fastlandsförbindelse, Färjetrafik, Säkerhet
8. Oskyddade trafikanter, Kollektivtrafik, Ökad rörlighet

Flera teman återfinns i någon form i mer än fem av grupperna. De teman som vi viktningen fått högst poäng 
är kopplade till gång- och cykeltrafik, trafiksäkerhet, pendling och kollektivtrafik. Även de teman som 
enbart förekommer i enstaka grupper, exempelvis ”miljö” och ”tillgänglighet/trygghet”, har beröringspunkter 
med flera andra teman, vilket också bidrar till en sammanhållen bild av vilka trafikfrågor som grupperna tycker 
är viktiga.

TRAST-metoden
För att klarlägga hur arbetet i fokusgrupperna lämpligast ska 
gå vidare utifrån detta resultat, använder kommunen en  
etablerad metod för trafikstrategiarbete kallad TRAST-meto-
den, ”Trafik för en attraktiv stad”. TRAST-metoden är fram-
tagen av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. 
Med hjälp av metoden kan olika trafikslag studeras och analy-
seras systematiskt utifrån ett antal givna aspekter, så att mål 
och strategier för transportsystemet kan arbetas fram. ”Trafik 
för en attraktiv stad” är även tillämpbar då den geografiska 
avgränsningen gäller en kommun med mindre tätorter och 
landsbygd, som Tjörn. 

I TRAST-metoden belyses trafikfrågor dels utifrån ett antal 
trafikslag och dels utifrån ett antal kvalitetsaspekter, se bilder. 
Vid jämförelse mellan de teman som fokusgrupperna viktat 
högt och de trafikslag/kvalitetsaspekter som TRAST omfattar, 
finns tydlig överensstämmelse på flera punkter.

Värderos med TRAST-metodens 
kvalitetsaspekter

Matris med TRAST-metodens trafikslag
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Fortsatt arbete
Vid sammanvägning av fokusgruppernas viktning av teman och TRAST-metodens strukturering av trafik-
slag och kvalitetsaspekter bedömer kommunen att arbetet kan gå vidare utifrån följande struktur:

Enligt detta förslag skapas tre tematiska fokusgrupper:

• Gång- och cykeltrafik
• Kollektivtrafik och färjetrafik
• Biltrafik och parkering

De två första fokusgrupperna avspeglar tydligt resultatet från första mötets viktning av teman. Fokusgrup-
pen ”biltrafik och parkering” är en renodling av det högt viktade temat ”pendling”, för att minska överlapp 
med det närliggande temat ”kollektivtrafik”. Grupperna föreslås behandla en eller två av TRAST-aspek-
terna (tabellens vänsterkolumn) vid varje fokusgruppsmöte. Temat ”trafiksäkerhet”, som blev högt viktat 
vid första mötet, får alltså inte en egen fokusgrupp, utan blir avhandlat som ett tema av alla grupperna. 
Temat ”miljö”, som inte blev högt viktat vid första mötet, lyfts ändå in som ett tema, då miljö- och häl-
sofrågor har stor betydelse för kommunens avsikter att främja hållbart resande.

Kommunen ser även andra angelägna teman att arbeta vidare med, exempelvis ”godstransporter” och 
”skolvägar”, men gör bedömningen att det arbetet lämpligast sker i andra forum än fokusgrupperna, och 
i samverkan med specifikt berörda parter. Kommunens kontinuerliga arbete för utveckling av Tjörns fast-
landsförbindelse kommer också att fortsätta, i samverkan med regionala aktörer.
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På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika trafikteman, 
bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har två möten ägt rum. Till andra fokusgruppsmötet 
samlades 34 personer för samtal och analysarbete i tre tematiska fokusgrupper; Gång- och cykel-
trafik, Kollektivtrafik och färjetrafik samt Biltrafik och parkering. Arbetet skedde utifrån mötestemat 
Kommunens karaktär. Med hjälp av SWOT-analys gjorde respektive grupp en kartläggning av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot avseende kommunens förutsättningar för gruppens trafikslag. Kort 
sammanfattat kom följande fram:

• Gång- och cykeltrafik 
Bra gång- och cykelvägar finns inom kommunen, men nätet är inte tillräckligt väl sammankopp-
lat. Strategiska sträckor saknas, har låg standard och/eller bristande underhåll. Säkra cykelpar-
keringar saknas. Blandtrafik med cykel/bil innebär låg trafiksäkerhet vilket hindrar utveckling av 
cyklism som trafikslag. Kommunal hantering och samordning av frågor om cykling och cykelvä-
gar upplevs som otydlig och bristfällig. Gruppen bedömer annars att Tjörn har stor potential för 
utveckling av cykelturism och ökad cykling i allmänhet, inte minst bland unga. 

• Kollektivtrafik och färja 
Möjlighet att bekvämt resa kollektivt finns idag från delar av kommunen, men systemet brister i 
linjesträckningar, flexibilitet och turtäthet under vissa tider. Gruppen ser potential i utveckling av 
kollektivtrafik på vatten, höjning av busstrafikens attraktivitet genom bland annat restidskvots- 
information och anropsstyrning, samt att möjliggöra kombinationstrafik genom utbyggnad av 
fysisk infrastruktur som knutpunkter, väderskyddade hållplatser och fler pendelparkeringar.  

• Biltrafik och parkering 
Samhället på Tjörn är beroende av biltrafik, med tätorter och spridd bebyggelse ut mot havet. 
Trafiksystemet upplevs som för trångt sommartid avseende parkering och framkomlighet på 
väg. Att det endast finns en (1) fastlandsförbindelse innebär sårbarhet för kommunen. Farhågor 
finns för både förvärrad trafiksituation för bil vid befolkningsökning och för utebliven befolkning-
sökning på grund av minskande attraktivitet kopplat till trafiksituation. Gruppen ser potential för 
utveckling av infrastruktur för ökad kapacitet, men även för minskat resande och utveckling av 
kollektivt resande.

Nästa fokusgruppsmöte, på tema Trafiksäkerhet, är planerat till  
tisdag 5 februari kl 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus, Skärhamn.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning och 
verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och med-
skapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. 
Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annonsering på kommunens hemsi-
da, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Första fokusgruppsmötet genomfördes i Tjörns kommunhus torsdag 2018-09-27. Särskild 
sammanställning från mötet finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 2
Andra fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus måndag 2018-11-26 klockan 17.45–19.45.  
Till mötet kom 34 deltagare. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, för-
eningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män och 
kvinnor var cirka 75/25. Åldersspann uppskattades till cirka 25–75 år, med tyngdpunkt i ålders-
gruppen över 50 år. De flesta kommundelar var representerade, med ett övervägande deltagande 
från Skärhamn, cirka 30 procent. Utöver deltagarna medverkade sex tjänstepersoner från kommu-
nens olika verksamheter, samt två trafikkonsulter. 

Mötet inleddes med kort återkoppling till projektets bakgrund, och däref-ter redogörelse för resul-
tat från första fokusgruppsmötet samt förslag på upplägg för fortsatt fokusgruppsarbete utifrån te-
man gång- & cykeltrafik, kollektivtrafik & färja respektive biltrafik & parkering. Vidare gavs informa-
tion om TRAST-modellen, Trafik för en attraktiv stad, som tillämpas i projektet, samt om hur olika 
kvalitetsaspekter i metoden bör tolkas. Fokus för aktuellt möte var TRAST-aspekten kommunens 
karaktär, vilken rör dess historiska, fysiska, kulturella och sociala förutsättningar i vid bemärkelse. 
Även arbetsmetod för SWOT-analys* beskrevs som förberedelse för stundande gruppövning.
Sedan fick deltagarna fritt välja tema för fortsatt arbete, och samlades i grupper vid tre temabord 
där grupperna blev i stort sett jämnstora. Vid varje temabord fanns en samtalsmoderator, en 
sekreterare och arbetsmaterial bland annat i form av frågeformulär, kommunkarta och matris för 
SWOT-analys. Resultat från gruppernas arbete redovisas i följande avsnitt. 

* SWOT är en engelsk akronym för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities 
(möjligheter) och Threats (hot). I SWOT-analysen sorteras olika aspekter av ett ämne in under 
dessa rubriker för att kartlägga positiva och negativa sidor av nuläge/inre faktorer (S+W) respekti-
ve framtid/yttre faktorer (O+T).
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Tema Gång- & cykeltrafik
I gruppen deltog 11 personer från Skärhamn, Höviksnäs, Röreviken, Gläshed, Kåtorp, Klövedal, 
Tyft och Lirås. I gruppen fanns representan-ter för föreningsliv och näringsliv. Deltagarna skrev 
egna post-it lappar under arbetet med SWOT-analysen. Deltagarnas formuleringar redovisas nedan 
i kursiv text, för att kunna urskiljas från gruppsekreterarens anteck-ningar.

Kommunens karaktär
gruppen deltog 11 personer från Skärhamn, Höviksnäs, Röreviken, Gläshed, Kåtorp, Klövedal, Tyft 
och Lirås. I gruppen fanns representan-ter för föreningsliv och näringsliv. Deltagarna skrev egna 
post-it lappar under arbetet med SWOT-analysen. Deltagarnas formuleringar redovisas nedan i 
kursiv text.

• Dåligt sammanhängande cykelvägar
• Samordning saknas – utbyggnad, underhåll, drift
• Många bra cykelvägar men det saknas helhetssyn. 
• Känns ofärdigt, har inte tänkt fullt ut
• Antingen eller – jättebra gc-vägar eller inga alls
• Många fällor och farliga passager
• Vägren saknas längs med större vägar som inte har gc-väg eller väldigt smal vägren
• Röreviken gc-väg blev inte vad man lovat, saknar belysning, asfalt, ingen vinterväghållning 

(trygg och säker kommun?)
• Många gc-vägar saknar vinterväghållning
• Saknas en person/funktion som har övergripande ansvar och driver frågan
• Exempel Höviksnäs – det byggs många nya bostäder men inga gc-vägar som binder ihop  

områdena.
• Cykelparkeringar saknas
• Väg 169 behöver cykelväg
• Konstig placering av väjningspliktsmärken – till exempel vid Kåtorp. Varför ska cyklisterna  

väja för bilar? Farligt med tanke på många barn som cyklar, ej trafikmogna

SWOT-analys
Styrkor
• Många bra G/C banor
• Befintliga cykelbanor är riktigt bra. Finns möjligheter att knyta ihop befintliga cykelvägar. 
• Bra cykelvägar vissa sträckor
• Har påbörjat många fina cykelvägar. Ökad inflyttning – lättare få acceptans till högre insats  

i detta område. 
• Ganska mycket existerande G/C väg. Belysning på vissa vägar.
• Dom cykelvägar som finns är bra! (Underhåll?)
• Tjörn lämpar sig mycket bra för gång- och cykeltrafik. Många resandes behov är väl  

anpassade för cykeltrafik. Barns väg till skola och kompisar. 
• Bra klimat ger möjlighet till gång och cykling. Några bra cykelvägar: Skärhamn – Rönnäng,  

Siröd – Stenungssund.
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Svagheter

• Saknas en helhetssyn för gång- och cykelvägsstråk på Tjörn. Saknas också helhetssyn och en 
”ansvarig” för gång- och cykelvägar inom förvaltningen i kommunen. 

• Cykling prioriteras inte i korsvägar till exempel Väg 721 Skärhamn – Väg 715 Stockevik.
• Samordna projekt (grävning). Avbrutna länkar. Fokus på att följa bilväg (onödigt). 
• Gångbana cykel/bilar på trottoaren hamngatan 3–7. Finns ingen cykelväg genom Skärhamn. 

Problem – trafikverkets väg. 
• Saknade länkar för att bygga ihop ett system – som fungerar i vardagen – är säkert. 
• Saknas gång- och cykelbana Sörängsrondellen – Märkesten, Södra kroksdal, Röavallen. 
• Saknade cykelvägar söder om Wallhamnskrysset. 
• Helhet med gång och cykel väg över hela ön. Sträckan Höviksnäs till Valla och övriga sträckor 

till fotbollsplanen. Barn ska kunna ta sig dit säkert. Sträckan i Höviksnäs till Låka badplats. 
• Ingen cykelväg 169 från Wallhamn rondell till Rönnäng.  

Ingen cykelväg Häggvall – Valla/Fjälebrovallen. 
• Cykelbana Myggenäs korsväg till gamla Uddevalla bron vinterhålls inte! Mycket halt på vintern. 
• Smala vägrenar på de flesta vägar inom ön, till exempel Klövedal. 
• Totallänk. Kompletta lösningar på gångbanor. 
• Det finns farliga vägar för cykling: Kållekärr till Orust, Kyrkesund. Aröd – Vallhamn.
• Många GC vägar saknar belysning, vilket gör dem otrygga och ogästvänliga när det är mörkt. 

Många vinterhålls inte. 
• Inga belysta sträckor. 169. 
• Olika ägare av gc-vägar skapar problem
• Kommunens interna organisation en svaghet då ingen har hand om frågan, många olika hand-

läggare, olika ansvariga för projekt, många som slutar, kunskap och ansvar försvinner.
• Exempel gc-väg Utäng, kommunen vågar inte ta konflikt med markägare så gc-vägen blir inte 

av förrän Trafikverket tar över.
• Inte samma person som är ansvarig för både cykelvägar och cykelleder.
• Ingen som äger frågan, ingen som har ansvar.

Möjligheter/målbilder
• Cykelvänlig ö. Friskare befolkning. Rörligt friluftsliv. Turister
• ”Hyrcykelstationer” (eventuellt hjälp från näringslivet). 
• Tjörn kan bli en cykel-ö, vilket ger turister. 
• Ett effektivt GC-nät minskar olycksrisken från biltrafiken. Ökar möjligheter för barn och  

ungdomar att transportera sig och bör samtidigt minska behovet av all hämtning och lämning 
med bil. 

• Bör finnas en övergripande. 
• Knyta ihop GC-banor så att man har nytta av dom. 
• Knyt ihop områden. Ökad aktivitet på cykelbanor. 
• En person som leder frågan och är övergripande ansvarig. 
• Få fler att röra på sig. Minska olyckor. Attraktivt att turista här (mer turism).
• Låsbar cykelparkering vid alla busshållplatser behövs, skulle öka busspendling. 
• Minska trafiken vid skolor (slipper att föräldrar kör).
• Bygg ihop de gc-vägar som redan finns och förbättra dem.
• Politikerna borde vara med på mötena med fokusgrupperna.
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Hot

• Inflyttning. Befolkningsökning. Ökad biltrafik.
• Risken att pengar styrs till utbyggnad av ett dåligt vägnät istället för att bygga ihop GC-näten. 

Trafikverket prioriterar vägnätet. 
• Föräldrar skjutsar barnen.
• Olycksrisk leder till mindre cykelväg – gående = sämre hälsa.
• Indragningar av andra viktiga områden. Ökat antal olyckor.
• Folk glömmer hur bra dom har det. Nyhetens behag lägger sig (tror sällan någon vuxen cyklar 

ifrån Myggenäs–Häggvall). 

Kartskiss med grön markering för befintlig sammanhängande cykelväg och röd markering där funktio-
nell cykelväg saknas idag men vore önskvärt i framtiden.
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Tema Kollektivtrafik & färja
I gruppen deltog 13 personer från Skärhamn, Nordeviksberg, Myggenäs, Klädesholmen, Dyrön, 
Svanvik och Vallhamn. I gruppen fanns represen-tanter för kollektivtrafikföretag, större arbetsgiva-
re och politik. Anteck-ningar fördes av samtalsmoderator och gruppsekreterare. Gruppens tankar 
kring kommunens karaktär är inkluderade i SWOT-analysen.

SWOT-analys
Styrkor
• Det finns redan förutsättningar för att kunna pendla med buss (bra tider).
• Bra fordonsflotta hos Tjörns Omnibuss.
• Tillgång till vatten/havet.

Svagheter
• Brister i linjesträckning. 
• Brist i flexibilitet. Antingen åker man bil eller så åker man buss. Det saknas kombinationer av 

färdsätt och möjlighet att parkera vid en ev knutpunkt.
• Tidsåtgången är viktig att komma till rätta med.
• Bristande kommunikationer för ungdomar som ska åka till fritidsintressen.
• Det saknas pendelparkeringar.
• Tjörn har inget ”styr & ställ” som man kan boka i förväg (främst riktat mot turister som kanske 

tagit sig hit med en kommande färja). 
• Nya områden byggs utan bussförbindelse.
• Det saknas information om uppskattad tidsåtgång för olika färdsätt vid busshållplatser  

(restidskvot).
• Saknas kvällstrafik.
• Finns inga alternativ till bil och buss.
• Det saknas knytpunkter.
• Dyrt att åka buss.
• Kollektivtrafik – sommartid och kvällstid (bör utökas).
• Kultur och fritid – antal bussar sommartid.

Möjligheter/målbilder
• Utrusta bussarna så det finns möjligheter att använda restiden för att jobba, till exempel  

genom bredare platser, wifi, uttag med mera. Restid = arbetstid.
• Snabbfärjor för persontrafik som trafikerar mot knytpunkt (resecentrum) i Stenungsund.
• Anropsstyrd kollektivtrafik.
• Flödesplanerad trafik.
• Restidskvot.
• Regionalt resecentrum.
• Mer skyddade busshållplatser (för väder och vind). 
• Nösnäs matartrafik.
• Bil och buss i symbios och flöde. 
• Förbättra gränssnittet för tågtrafik.
• Det finns mark i Myggenäs att bygga pendelparkeringar på. 
• Utnyttja havet som resurs (färjor, elbåtar med mera). 
• Bussars företräde i trafiken.
• Sammanhängande kollektivtrafik, regional samverkan!
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Hot
• Budgetprioriteringar
• Att vi inte får bukt med trängseltrafiken, eller att den ökar med ökad inflyttning.
• Att vi inte får önskad befolkningsökning pga dåliga kommunikationer och pendlingsmöjligheter.
• Det saknas regionalt samarbete (främst STO) – grunden för en smidig/sömlös transport  

mellan/ genom kommuner.
• Långsamtgående fordon (EPA-traktorer). 
• Klimatförändringar.

Tankar inför fortsatt arbete
1. Utnyttja havet för avlastning av broförbindelsen.
2. Information om restidskvot – här skulle man kunna ta med även tillgång till bilpooler,  

eventuella samåkningsmöjligheter i vissa geografiska områden, bussar, färjor med mera. 
3. Anropsstyrd kollektivtrafik.
4. Kanske kan man påverka vissa arbetsgivare att erbjuda en flexiblare arbetstid för att underlät-

ta trafikläget – jobba hemma eller kanske bara del av dag för att undvika flaskhalsar? 
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Tema Biltrafik & parkering
I gruppen deltog 10 personer från Myggenäs, Skärhamn, Nordvik, Kållekärr och Klövedal. I gruppen 
fanns representanter för föreningsliv, polis och politik. Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Kommunens karaktär
• Ö-kommun
• Levande landsbygd
• Byggt för biltrafik
• Beroende av fastlandsförbindelse
• Fåtal större tätorter längst ut på ön
• Små bebodda öar med färjetrafik
• Sommarbostäder blir permanenta
• Stor turism sommartid
• Ungdomskultur
• Populärt att bygga längs med havet
• Stora resurser läggs på bebyggelse längs havet
• Man vill kunna ta sig fort från A till B
• Historiskt tog man sig mellan öarna med båt
• Många fritidsbåtar
• Dåligt dimensionerat vägnät sommartid
• Tung trafik till och från Wallhamn

SWOT-analys
Styrkor
• Liten kommun
• Någorlunda stomnät
• Vattenvägar
• Mycket väg, cykelnät till viss del
• Gratis parkering
• Enskilt huvudmannaskap

Svagheter
• Brist på parkeringar
• Laddstationer saknas
• Brist på parkering för kollektivåkande pendlare
• Enskilt huvudmannaskap
• Bro + Epa traktorer
• Finns ingen långtidsparkering i Skärhamn
• Parkering i Kållekärr för liten
• Tjörnbron
• Sundsby säteri
• Dålig väg för tung trafik på nordvästra Tjörn
• Rondellen i Häggvall
• Dålig samverkan
• Långsamma traktorer på väg
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Möjligheter/målbilder
• Tjörn Ûber taxi
• Marin kollektivtrafik
• El-bilar
• Fler arbetsplatser på Tjörn.
• Fler fastboende
• Ny fastlandsförbindelse
• ”Hop on Hop off” slinga runt Tjörn.
• Utveckla IT, artificiell intelligens-lösningar 
• Flytande parkering vid hamnen i Skärhamn/Rönnäng, för att få plats med fler i trångt område.
• Linbana
• Utveckla kollektivt åkande
• Fler elstolpar
• Snabbuss till Myggenäs pendelområde
• Kontorsplatser på lämpliga platser (exempel Kållekärr) för pendlarna som vill komma hemifrån 

men inte pendla över bron till exempel Uddevalla eller Göteborg. 
• Arbetsplatser erbjuder flextider så man kan välja att pendla olika tider
• Befolkningsökning
• Främja småföretagare
• Ny fastlandsförbindelse
• Ger Svanesundsbron vinst för Tjörnborna? 
• Sundsby – infart flyttas
• Rödljus i Myggenäs korsväg kan slopas om man kommer från Skär-hamns hållet och ska 

svänga höger mot Stenungssund.
• 
Hot
• Ökande befolkning
• Minskad befolkning
• Ekonomi
• ”Trafikinfarkt”
• Kollektivtrafik – Västtrafik äger frågan
• Ökad trafik från Orust
• Wallhamn – ökad tung trafik
• Den yrkesverksamma delen av befolkningen flyttar härifrån eller inte hit 
• Viltolyckor
• Sårbar ö-kommun med beroende av fastlandsförbindelser
• Rönnängs parkeringar
• Det ska vara attraktivt att bo här trots ökande biltrafik!
• Västtrafik är en svår samarbetspartner
• Ökad användning av hamn till och från ön
• Mycket trafik på vissa platser, exempel: Pilane och Sundsby säteri
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Diskussionsfråga: Hållbar turism
Separat diskussion kring hållbar turism fördes i gruppen för biltrafik och parkering.  
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

• Nya hotellet i södra hamnen – positiva aspekter är ökade arbetsplatser och möjlighet att fler 
besöker Skärhamn, men hur är tanken med parkeringar och vägar till och från hotellet?

• Semesterbussar från till exempel Göteborg (expressbussar)
• Kör ordinarie bussturer på sommaren! Som det är nu körs det färre turer när det egentligen 

behövs som mest.
• Utforska möjligheten till att ta cykel med på bussen.
• Husbilsparkeringar är få.
• Grebbestad som exempel, gå eller låna en cykel och ta sig 1 km in till exempel Skärhamn/

Rönnäng.
• Stort problem för ungdomar att ta sig till kompisar som bor långt ifrån varandra speciellt på 

helger. Hur blir det ifall kulturhuset byggs, kan ungdomarna ta sig dit på ett enkelt sätt genom 
buss och cykel från hela Tjörn? Gäller skolkortet på fritiden?

• Få turer samt expressturer på lördagar in till Göteborg
• Fler angöringsplatser för båtturister på olika öar.

469



13

Avslutande tankar laget runt 
Utcheckningsrunda genomfördes i gruppen för biltrafik och parkering.  
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

• Varit bra kväll. Jag skjutsar inte mina barn till skolan och jag vill inte att fler ska göra det.
• Separata GC-vägar för högre säkerhet. Tänk till innan man designar cykelvägar och hur man 

sammanknyter dem, till exempel: hög kantsten i Skärhamn som är livsfarlig när man kommer 
med hög fart. 

• Hastighetsbegränsningar är bra.
• Prata mer om att bygga ut och göra en bättre fastlandsförbindelse.
• Trafiken går saktare och saktare, säkerhet tar tid. Jag har ökat på min körtid med 10 min å 

grund av hastighetsbegränsningar. Bygg bort påfartsvägar, gör dem färre så kanske trafiken 
flyter på bättre. 

• Uppmärksammat den totala bristen på p-platser. 
• Problem med vägen ut mot Kyrkesund som inte är skyltad som huvudled. 
• Vad rullar till och från Wallhamn?
• Bra diskussion. Ny förbindelse söderut.
• Beteendeförändring – det ska vara lätt att ta buss. 
• Busstidtabellerna måste funka så att man inte missar förbindelser mellan grannkommunerna! 

Kan bara skilja ett par minuter ibland vilket är mycket irriterande. Tidtabeller måste också passa 
dem som bor lite avsides. 

• Massa goda idéer ikväll, nu krävs förutsättningar för att få dem gjorda. Det krävs politiker som 
vågar ta beslut och framförallt stålar.

• Jag tar med mig att jag ska tänka på trafiksäkerhet till nästa gång, kanske köra saktare.
• Ungdomar, ungdomar, ungdomar! ”Dom gör inte som man vill utan som man gör” det vill säga 

att vi måste satsa på barn och ungdomar om vi vill förändra folks trafikbeteende i framtiden. Det 
finns en ungdomskultur här som innebär att man kör moppe, sen Epa-traktor eller moppebil och 
sen firar man stort så fort man får sitt körkort typ på 18-årsdagen. Hur får vi dem att välja kol-
lektivtrafiken framför bilen? Dom behöver en morot! Behöver välutbyggt GC-nät som är belysta. 

• Inför nästa möte om trafiksäkerhet: vilt (förekommer inte lika mycket på Tjörn som på Orust men 
utgör trots allt risk för olyckor), skolskjuts-frågan, långsamma fordon på väg. 
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Utvärdering
Dokumentationen från fokusgruppsmötet visar en komplex bild av kommunens karaktär inom alla 
tre gruppteman, med flera utmaningar för framtida hållbar utveckling. Kartläggningen bedöms 
kunna utgöra bas för fortsatt arbete med respektive tema. 

Tema Gång- och cykeltrafik
Gruppen identifierar brister i infrastrukturen, med icke sammanhängande cykelvägar på Tjörn, 
samt otydlig ansvarsfördelning/samordning inom den kommunala verksamheten. Dock bedöms 
potentialen att skapa fy-siska förutsättningar för säker cykling på Tjörn som god, både för arbets-
pendling och turism. Hörnstenen i detta arbete bör vara att förbättra cykelinfrastrukturen på Tjörn. 
Arbete behövs också för att tydliggöra vilken roll kommunen har gentemot Trafikverket och vägför-
eningar som är väghållare, samt vilka medel som respektive parterna förfogar över.

Tema Kollektivtrafik och Färja
Gruppen identifierar brister både gällande infrastruktur och trafikering, det vill säga linjesträckning, 
turtäthet och kollektivtrafikens öppettider utanför rusningstid. På vissa delar av Tjörn är kollektiv-
trafiknätet bra utbyggt, främst i större stråk från Myggenäs korsväg och söderut mot större tätorter. 
Attraktiviteten att resa med kollektivtrafik är ändå låg då restiden på Tjörn är betydligt längre för 
buss än bil. Fördelen att resa kollektivt finns på långväga resor, till exempel till Göteborg, eftersom 
det är svårt att hitta parkeringsplats vid målpunkten och kollektivtrafiken har kortare restid än bil. 
Attraktiviteten att resa kollektivt bedöms kunna öka om fler pendelparkeringsplatser tillkommer på 
Tjörn, om restidskvoten mot bil inom kommunen förbättras, om reguljär busstrafik på kvällar och 
helger samt matchning med tåg och busslinjer i Stenungssund förbättras.

Hotet mot kollektivtrafiken är att den i dagsläget använder samma infrastruktur som biltrafiken vil-
ket innebär att restiden med respektive färdmedel som bäst är likvärdig. Invånare utanför huvud-
stråken har svårt att nå kollektivtrafiken eftersom det saknas pendelparkering eller cykelparkering 
vid de flesta hållplatser.

Tema Biltrafik och Parkering
Gruppen identifierar brister som framförallt är knutna till säsongsvariationer. På sommaren är 
vägnätet högt belastat av turister och säsongsboende vilket är begränsande för kapaciteten, både 
på vägarna och på parkeringsplatserna. Att det bara finns en (1) fastlandsförbindelse gör vägnätet 
sårbart eftersom många reser till och från Tjörn.

Generellt är det dock lätt att köra bil på Tjörn, med hög tillgänglighet och framkomlighet. Då tätor-
terna, och därmed befolkning och service, är geografiskt utspridda på Tjörn finns inga bra alterna-
tiv till bil på längre sträckor. På kortare sträckor är cykel ett alternativ men brister i cykelinfrastruk-
turen utgör visst hinder.
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Fortsatt arbete – Backcasting
Hittills producerat material kommer i det fortsatta arbetet att användas som utgångspunkt för  
så kallad backcasting. Backcasting är en arbetsmetod för att generera lösningar på problem som 
är komplexa och vars lösningar förutsätter systemförändringar. Backcasting syftar till att främja 
nytänkande och öppenhet för förändring, som alternativ till vanlig prognosbaserad planering,  
forecasting, vilken tenderar att låsa tanken till befintliga hinder, lösningar och invanda tanke- 
mönster. Metoden går i korta drag till så att problemlösaren 

1. föreställer sig en önskvärd framtid och formulerar en vision,

2. ställer sig i framtiden (i tanken) och blickar tillbaka mot nutiden,

3. analyserar avståndet mellan vision och nuläge,

4. identifierar nödvändiga förändringssteg för att visionen ska uppnås

Vid senaste mötets SWOT-övning berördes såväl nuläge (SW) som önskvärd framtid (O), vilket 
ihop med kommunens gällande mål- och visionsdokument gör SWOT-materialet till ett användbart 
underlag för det fortsatta arbetet.

Kommande möten
Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 5 februari klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommun-
hus. Då samlas alla de som är fortsatt intresserade av att medverka i etablerade fokusgrupper för 
att med hjälp av backcasting fördjupa samtalet kring ämnet Trafiksäkerhet. 

Under våren 2019 föreslås fokusgrupperna träffas vid ytterligare två tillfällen för att arbeta vidare 
utifrån sina respektive teman. Tisdag 19 mars fokuseras samtalet på Trygghet och tillgänglighet 
och tisdag 7 maj på Miljö och hälsa. Datumen är preliminära.

Under hösten 2019 hålls ett uppsamlande möte där resultaten från fokusgrupperna presenteras 
som helhet, tillsammans med en plan för hur det ska inkluderas i kommunens trafikstrategi.
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På väg
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Fokusgruppsmöte 3  
Sammanställning
2019-02-05

På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika trafik-
teman, bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har tre möten ägt rum. Till tredje fo-
kusgruppsmötet samlades 38 personer för samtal och analysarbete i tre tematiska fokusgrup-
per; Gång- och cykeltrafik, Kollektivtrafik och färjetrafik samt Biltrafik och parkering. Arbetet 
skedde utifrån mötestemat Trafiksäkerhet. 

Med hjälp av backcasting-metoden diskuterade respektive grupp kring en önskvärd framtida 
trafiksäkerhet och nödvändiga förändringssteg för att uppnå den, utifrån gruppens trafikslag. 

Dokumentationen från gruppsamtalen visar en sammanhållen bild av orsak och verkan vad 
gäller trafiksäkerhet. Alla tre grupperna gör kopplingen mellan hög andel biltrafik, höga has-
tigheter och bristande trafiksäkerhet. Den önskvärda framtid som målas upp präglas av säkra 
trafikmiljöer för alla gång- och cykeltrafikanter, säkra transportvägar för såväl personer som 
gods samt att gemensamt resande är förstahandsvalet för persontransporter.

Trafikseparering är ett återkommande lösningstema, dels till skydd för oskyddade trafikan-
ter, och dels för prioriterad framkomlighet för godstransporter respektive kollektivtrafik. Även 
beteendeförändringar som kan leda till bättre trafiksäkerhet berörs. Ändrade resvanor, med 
minskad personbilstrafik till förmån för ökat kollektivt resande, bedöms främja trafiksäkerhet. 
Reglering av hastigheter för biltrafikanter och informations- och utbildningsinsatser för oskyd-
dade trafikanter lyfts också fram som beteenderelaterade åtgärder.

Grupperna tar vidare på olika sätt upp betydelsen av ledarskap (samordning och politiska be-
slut) från kommunens sida, samverkan mellan olika berörda aktörer samt förtydligande av de 
processer som omgärdar utvecklingen av fysisk infrastruktur respektive kollektivtrafikering.

Nästa fokusgruppsmöte, på tema Trygghet och tillgänglighet, är planerat till tisdag 19 mars 
klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning 
och verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte 
och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och 
näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annonsering på kommunens hemsi-
da, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Första fokusgruppsmötet genomfördes i Tjörns kommunhus torsdag 27 september 2018, 
och det andra mötet hölls måndag 26 november 2018. Särskilda sammanställningar från dessa 
möten finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 3
Tredje fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus tisdag 5 februari 2019 klockan 17.45–19.45. 
Till mötet kom 38 deltagare. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, för-
eningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män och 
kvinnor var cirka 75/25. Åldersspann uppskattades till cirka 25–75 år, med tyngdpunkt i ålders-
gruppen över 50 år. De flesta kommundelar var representerade, med ett övervägande deltagande 
från Skärhamn. Utöver deltagarna medverkade sju tjänstepersoner från kommunens olika verk-
samheter, samt en trafikkonsult. 

Mötet inleddes med kort återkoppling till och redogörelse för resultat från första och andra fokus-
gruppsmötena i projektet. Vidare presenterades och belystes kvällens samtalstema trafiksäkerhet 
genom tre anföranden ur olika synvinklar. Kommunens trafikkonsult från Trivector traffic AB berät-
tade om trafiksäkerhet utifrån nationella och regionala mål, samt utifrån TRAST-modellen, Trafik 
för en attraktiv stad, som tilllämpas i projektet. Kommunpolisen gav perspektiv på trafiksäkerhet 
utifrån olycks- och brottsstatistik för STO-området, och den bild polisen har av trafikkultur och 
trafikbeteenden inom kommunen och dess närområde. Kommunens trafikingenjör berättade om 
kommunens arbete med trafiksäkerhetsfrågor, och vikten av samverkan med huvudmännen för 
vägnätet, som är trafikverket och kommunens många vägföreningar.

Inför grupparbetet gjordes en kort genomgång av arbetsmetoden backcasting*, varpå deltagarna 
fick välja temagrupp för kvällen. Grupperna samlades vid tre bord med samtalsmoderator, sekre-
terare och arbetsmaterial i form av bland annat backcastingformulär med stödfrågor, text med 
nationella, regionala och kommunala mål för trafiksäkerhet, samt SWOT-analys från förra mötet. 
Resultat från gruppernas arbete redovisas i följande avsnitt. 

* Backcasting är en arbetsmetod för att generera lösningar på problem som är komplexa och vars 
lösningar förutsätter systemförändringar. Backcasting syftar till att främja nytänkande och öppen-
het för förändring, som alternativ till vanlig prognosbaserad planering, forecasting, vilken tenderar 
att låsa tanken till befintliga hinder, lösningar och invanda tankemönster. Metoden går i korta drag 
till så att problemlösaren 

1.  föreställer sig en önskvärd framtid och formulerar en vision,
2.  ställer sig i framtiden (i tanken) och blickar tillbaka mot nutiden,
3.  analyserar avståndet mellan vision och nuläge,
4.  identifierar nödvändiga förändringssteg för att visionen ska uppnås.
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Tema Gång- och cykeltrafik
I gruppen deltog 14 personer från bland annat Skärhamn, Höviksnäs, Rönnäng och Kärrslätt. I 
gruppen fanns representanter för föreningsliv, näringsliv och politik. Anteckningar fördes av grupp-
sekreterare.

1.	 Framtidsvision	för	Trafiksäkerheten
• Säkert för alla gång- och cykeltrafikanter
• Gång- och cykelväg mellan alla större orter på Tjörn
• Skilda från trafiken moppebilar, A-traktor, Epa-traktor 

2.	 Nuläge	för	Trafiksäkerheten
• Inte säkra vägar, halt (vid badplatser också), behöver åtgärdas
• Mörkt
• Inte synliga människor
• Farliga övergångar 
• Behov av nya gång- och cykelvägar

3.	 Hinder	och	förändringsbehov	för	Trafiksäkerheten
• Bättre belysning hela vägen
• Regler för gång- och cykelvägtrafikanter. 
• Bättre planering av vägar för familjer, vid skolor/förskolor
• Helhetstillsyn, och vem har ansvar för
• Underhåll året runt
• Samordning med beslutfattande politiker

4.	 Åtgärder	för	Trafiksäkerheten
• Lära sig hur man går och cyklar på vägar
• Asfaltera alla gång- och cykelvägar
• Referensgrupp/förening för utbyggnad av vägar 
• Finansiering/budget behöver kollas upp
• Cykelbanor på Google Maps, digital cykelkarta
• Samhällsprojektring skulle komma först innan byggnation påbörjas 
• En (1) ansvaring person från kommunen för gång- och cykelvägar
• Politiker med i fokusgrupp
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Tema Kollektivtrafik och färja
I gruppen deltog 11 personer från Dyrön, Klädesholmen, Skärhamn och Svanvik. I gruppen fanns 
representanter för kollektivtrafikföretag och politik. Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

1.	 Framtidsvision	för	Trafiksäkerheten
• Vi öppnar upp Tjörn mot Kungälvs kommun vattenvägen, passagerarfärjor som är nya –  
 säkerhet & wifi, minskar bilbelastningen på befintlig infrastruktur

• Fler kollektivtrafikkörfält, det skall vara fördel att åka kollektivt.
• Helt trygga hållplatser
• Minska trafiken på Tjörnbron, ny broförbindelse Orust – Stenungsund
• Optimerad linjedragning
• Sjuktransporter och skolbussar.
 
Summering vision:
Gemensamt åkande ska vara förstandsvalet för persontransporter. Kollektivt resande skapar 
minskad biltrafik. Utökade vattenförbindelser mot fastlandet och en fördel att resa kollektivt 
både tids- och kostnadsmässigt skapar högre trafiksäkerhet. Det som kännetecknar kollektiv-
trafiken på Tjörn är säkra hållplatser och ett utbud som matchar behovet. 

2.	 Nuläge	för	Trafiksäkerheten

3.	 Hinder	och	förändringsbehov	för	Trafiksäkerheten

4.	 Åtgärder	för	Trafiksäkerheten

 Gruppen slog ihop punkter 2–4 i en gemensam diskussion då frågorna vävde i varandra.  
 Främst fokus på punkter 3–4.

• Hur ska en stor kollektivtrafik finansieras? Idag finns kostnadsmodeller som förhindrar  
 utveckling.

• Fler men mindre enheter?
• Kommer biljettintäkterna att räcka?
• Viljan att samarbeta? Finns den? Resecentrum Stenungsund är ett dåligt är ett exempel.
• Konstigheten i beslutsprocessen?
• Kostnadsmodeller är ett hinder för utveckling
• Det är för billigt att köra bil!
• Anropsord trafik vid vissa tillfällen, dvs minska tomma bussar
• Ta med cykeln
• Bristen på personal, dvs busschaufförer. Här diskuterade även gruppen om eventuella  
 självkörande bussar skulle lösa problemet, men enades om att det inte var i överskådlig  
 tid och att vi i det inledande övergångsfasen åtminstone kommer kräva ”bussvärdar” men  
 då kanske en annan kompetens kommer att efterfrågas.

• Tilliten på eventuell teknikutveckling kan vara ett problem utifrån trafiksäkerhet, vågar jag  
 ta bussen? (förarlösa bussar)

• Hur planerar vi våra bostadsområden, skapa busshållplatser vid nya bostadsområden.
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Tema Biltrafik och parkering
I gruppen deltog 10 personer från Mjörn, Klövedal, Skärhamn, Myggenäs och Kyrkesund. I grup-
pen fanns representanter för föreningsliv, polis och politik. Deltagare från flera olika vägföreningar. 
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

1.	 Framtidsvision	för	Trafiksäkerheten
• En stressfri och säker väg till skola, arbete och aktivitet för alla barn och vuxna. 
• Hur utvecklar vi alltihopa? – nya förbindelsen. Ett bra sätt är att 2035 – en linbana   
 Skärhamn, Rönnäng, Koöarna och Marstrand. Persontrafik! Acceptabel kollektivtrafik ner  
 mot Göteborg. Tjäna tid. Bli av med bilarna över bron. Vettig transport. Trafikmängd  
 minskar över broarna. Utveckla linbanan – var börja var sluta? Som ska klara nuvarande  
 och utvecklande av den tunga trafiken. Fast förbindelse, eller halvfast färjeförbindelse.  
 Wallhamn – hamn och fartyg – kan de lösa en tungtrafikförbindelse?  
 Ny fastlandsförbindelse – 2035. Fler stråk. Tung trafik och persontrafik. 

• Överfart till Dyrön! 
• Svanesundsförbindelse, bygg nu! Hålla rätt hastighet! Rätt satta hastigheter!  
 Hinder för att få ner hastigheten.

• Rondell i Myggenäskorsningen. 
• Pensionärer få åka kollektivt över bron. 
• Tunnel. En ny fastlandsförbindelse. Södra änden av Tjörn. Intensifiera kollektivtrafiken  
 genom detta. Parkering – lägga dem på flera ställen, inte koncentrera dem. 

• Trafikseparering är det särklass viktigaste. Separera tung trafik från övrig trafik.  
 Cykelvägar är livsfarliga på vissa platser. Hastigheten är viktig. Begränsa hastigheten.  
 Bättre stöd av polisen och kommunen. 

• Minska bilåkandet där det är trångt. Stimulera kollektivt åkande.  
 Parkering med laddstationer. Hop on-hop off.  
 Parkeringar som täcker behov. Fler parkeringar.  
 Billigt och lätt sätt ta sig över Tjörnbron. Få färre bilar att köra på trånga platser. 

Summering:
– Ny fastlandsförbindelse – för tung trafik och persontrafik. 
– Rätt hastighet och hålla rätt hastighet.
– Parkeringar – offentliga mötespunkter. 
– Trafikseparering.
– Minskat bilåkande.

P-ruta
Revidering/utveckling av ett reglemente för utformning av detaljplaner utifrån trafiksäkerhe-
ten och utifrån PBL. Detaljplaner bygger inte för trafiksäkerhet idag! Parkeringsplatsbristen. 
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2.	 Nuläge	för	Trafiksäkerheten
• En ny översiktsplan – politiska beslut kring fastlandsförbindelsen – leder till ökad  
 trafiksäkerhet. Befolkningen ska öka med 5 000 individen och trafiken kommer att öka! 

• Kollektivtrafiken måste fungera före bilen. 
• Lagstiftar om hastighetsbegränsningar i bilarna på 70, 90 vägar. Bilar läser av skyltar-
na. 

• Fysiska hinder fungerar i samhällena. 
• Kommunen har självbestämmanderätten om hastighetsbegränsningar. 
• Politiskt beslut, subventionerar alla att åka kollektivt. Byggt ut kollektivtrafiken. 

3.	 Hinder	och	förändringsbehov	för	Trafiksäkerheten
• Det går långsamt att få igenom saker. Åstadkomma beslut om ny förbindelse.  
 Mer propaganda för att köra rätt. Svårt att nå ut till viktiga målgrupper.  
 Polisrapporterad statistik är bara den officiella datan.  
 Efterfråga viltstatistik, sätta upp skyltar.  
 Bilfabrikerna behöver vara delaktiga.

4.	 Åtgärder	för	Trafiksäkerheten
• Utöka och subventionera kollektivtrafiken – värd namnet.  
 Kollektivtrafik i närområde.     
 Kostnaden är en utmaning. 

• Tid till och från arbetet är viktig.  
 Det behövs en positiv upplevelse och frivillighet. 
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Tolkning av resultat
Dokumentationen från fokusgruppsmötet visar en sammanhållen bild av orsak och verkan vad 
gäller trafiksäkerhet. Alla tre grupperna gör kopplingen mellan hög andel biltrafik, höga hastig-
heter och bristande trafiksäkerhet. Trafikseparering är ett återkommande tema, dels till skydd 
för oskyddade trafikanter, och dels för prioriterad framkomlighet för godstransporter respektive 
kollektivtrafik. 

Även beteendeförändringar som kan leda till bättre trafiksäkerhet berörs. Ändrade resvanor, 
med minskad personbilstrafik till förmån för ökat kollektivt resande, bedöms främja trafiksäker-
het genom minskad trängsel på vägarna. Reglering av hastigheter för biltrafikanter och informa-
tions- och utbildningsinsatser för oskyddade trafikanter lyfts också fram som beteenderelatera-
de åtgärder.

Grupperna tar vidare på olika sätt upp betydelsen av ledarskap (samordning och politiska 
beslut) från kommunens sida, samverkan mellan olika berörda aktörer samt förtydligande av 
de processer som omgärdar utvecklingen av fysisk infrastruktur respektive kollektivtrafikering. 
Nedan görs mer ingående tolkning av respektive gruppresultat.

Tema Gång- och cykeltrafik
Gruppen ser en önskvärd framtid med säkra trafikmiljöer för alla gång- och cykeltrafikanter.
Dagens riskfaktorer för gång- och cykeltrafikanterna är blandtrafik på trånga vägar och gator, 
dålig sikt och belysning, eftersatt underhåll på befintligt gång- och cykelvägnät samt farliga 
vägövergångar.

Gruppens lösningar för att uppnå önskad trafiksäkerhet är trafikseparering på utbyggt, belyst 
och väl underhållet gång- och cykelvägnät mellan tätorter/bebyggelseområden, samt efterlev-
nad av trafikregler. Information i form av skyltning och cykelkartor bidra till ökad användning av 
gång- och cykelvägarna. 

Lösningarna förutsätter budgetering hos berörd vägaktör för utbyggnad och underhåll, tydlighet 
vad gäller olika aktörers ansvar för gång- och cykelvägnätet, kommunal samordning av gång- 
och cykelfrågor, samt informations- och utbildningsinsatser kring trafikregler.

Tema Kollektivtrafik och färja 
Gruppen ser en önskvärd framtid där gemensamt resande är förstahandsvalet för person-
transporter. Ökad andel kollektivt resande på land och vatten leder till minskad trängsel på 
vägarna och därmed indirekt till ökad trafiksäkerhet. 

Dagens utmaningar för ökat kollektivresande är finansiering av tillräckligt omfattande kollektiv-
trafik baserat på aktuellt resandeunderlag, kostnadsnivå jämfört med bil för resenären, samt 
brist på förarpersonal. 

Gruppens lösningar för att uppnå attraktiv kollektivtrafik är att arbeta med optimering av linje-
dragningar, säkra hållplatser, kombinationsresor, fordonsstorlekar, fordonskomfort, anropsstyr-
ning, ny teknik med självkörande fordon samt separerade kollektivtrafikkörfält.

Lösningarna förutsätter fungerande kostnads- och finansieringsmodeller, samarbetsvilja, tillit till 
ny teknik samt strategisk lokalisering av nya bostäder.
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Tema Biltrafik och parkering
Gruppen ser en önskvärd framtid med säkra transportvägar för såväl personer som gods. Ökad 
andel kollektiva persontransporter leder till minskad trängsel på fastlandsförbindelse och övrigt 
vägnät, och därmed indirekt till ökad trafiksäkerhet. 

Dagens riskfaktorer är blandtrafik, tilltagande vägträngsel och höga hastigheter. Utmaning för ökat 
kollektivresande är att hantera kostnader för att uppnå tillräcklig attraktivitet avseende restidskvot 
och komfort jämfört med bil, samt tröga förändringsprocesser i branschen.

Gruppens lösningar för att minska vägträngsel och främja trafiksäkerhet är fler fastlandsförbindel-
ser, trafikåtgärder på befintligt vägnät för bättre framkomlighet, trafikseparering samt begränsning 
av hastigheter. Lösningar för att främja kollektivt resande är ökad service, exempelvis i form av 
linbana och nya färjeförbindelser, fler pendelparkeringar, subventionerade kollektivtrafikkort och 
hop-on-hop-off-buss. 

Lösningarna förutsätter beslut om och budgetering för investeringar och utökad service, informa-
tions- och utbildningsinsatser kring säker körning samt att trafiksäkerhetsfrågor uppmärksammas i 
tidiga planeringsskeden.
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Fortsatt arbete och kommande möten
Även vid kommande fokusgruppsmöten under våren kommer gruppsamtal att ske med hjälp av 
backcastingmetoden. Utöver gruppernas SWOT-analyser kommer underlagsmaterial finnas i form av 
utdrag ur nationella, regionala och kommunala mål inom temaämnet för respektive möte.

Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 19 mars klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus. 
Då samlas alla de som är fortsatt intresserade av att medverka i etablerade fokusgrupper för att 
med hjälp av backcasting fördjupa samtalet kring ämnet Trygghet och tillgänglighet. 

Efter det föreslås fokusgrupperna träffas vid ytterligare ett tillfälle, onsdag 8 maj för samtal kring 
temat Miljö och hälsa. 

Under hösten 2019 hålls ett uppsamlande möte där resultaten från fokusgrupperna presenteras 
som helhet, tillsammans med en plan för hur det ska inkluderas i kommunens trafikstrategi.
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På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika 
trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har tre möten ägt rum. Till 
fjärde fokusgruppsmötet samlades 19 personer för samtal och analysarbete i tre tematiska 
fokusgrupper; Gång- och cykeltrafik, Kollektivtrafik och färjetrafik samt Biltrafik och parkering. 
Arbetet skedde utifrån mötestemat tillgänglighet och trygghet. 

Med hjälp av backcasting-metoden diskuterade respektive grupp kring önskvärd framtid med 
nödvändiga förändringssteg avseende mötestemat, utifrån gruppens trafikslag och utifrån 
utvalda målpunkter inom kommunen. Dokumentationen från fokusgrupperna visar på att 
samtalen omfattade både allmänna reflektioner kring aktuella målpunkter och vägsträckor, 
och reflektioner relaterade till mötesämnet tillgänglighet och trygghet. 

Trafiksäkerhet kom upp som grundläggande förutsättning för tillgänglighet och trygghet. Tra-
fikseparering för oskyddade trafikanter, och belysning framstår som viktigt för tillgänglighet för 
gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik, i synnerhet på landsbygd. 

För kollektivtrafik verkar även attraktiviteten spela stor roll, bland annat gällande restidskvot, 
kostnad, flexibilitet samt att restiden går att nyttja. Även upplevd personsäkerhet på hållplat-
sen och trygg parkering för bil och cykel vid byte till kollektivt färdmedel lyfts fram.  

För Kållekärr utgör ortens karaktär, estetiska värden, upplevd trivsel, orienterbarhet samt 
service- och kulturutbud fram betydelsefulla faktorer för att göra orten tillgänglig och trygg för 
annat än bil. Kållekärr bedöms ha goda förutsättningar för att bli ett framtida ”nav för tillgäng-
lighet”.

Förutsättningar för gång och cykel på nordvästra Tjörn lyfts som brist. Väg 727 är smal, kurvig 
och erbjuder låg säkerhet för oskyddade trafikanter i blandtrafik. Befintlig cykelled bedöms 
inte ge tillräcklig tillgänglighet avseende gen sträckning och närhet till bostäder. 

Vid Pilane skulpturpark och Sundsby säteri, som båda attraherar många besökare sommartid, 
bedöms anslutande transportinfrastruktur vara i behov av investeringar för att uppnå trafiksä-
kerhet, tillgänglighet och trygghet för såväl boende som besökare.

Behov av samordning mellan aktörer som ansvarar för olika delar av trafiksystem och offentlig 
miljö återkommer som tema. Hinder för förändring som lyfts fram är markåtkomst, ekonomi, 
byråkrati och politiska prioriteringar.

Samtalen genererar även många idéer om åtgärder för förändring mot ökad tillgänglighet och 
trygghet, såväl ny- och ombyggnad av fysisk infrastruktur, förändrat nyttjande av befintliga 
system som förändrade processer kring samhällsplaneringen.

Nästa fokusgruppsmöte, på tema Miljö och hälsa, är planerat till onsdag 8 maj  
klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning 
och verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte 
och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och 
näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annonsering på kommunens hemsi-
da, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Under höst och vinter 2018–2019 har tre tidigare fokusgruppsmöten genomförts i Tjörns 
kommunhus. Särskilda sammanställningar från dessa möten finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 4
Fjärde fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus tisdag 19 mars 2019 klockan 17.45–19.45.  
Till mötet kom 19 deltagare. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, 
föreningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män 
och kvinnor var cirka 80/20. Åldersspann uppskattades till cirka 35–70 år, med tyngdpunkt i 
åldersgruppen över 50 år. Flera kommundelar var representerade, såväl tätort som landsbygd. 
Utöver deltagarna medverkade åtta tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter, samt en 
trafikkonsult. 

Mötet inleddes med kort återkoppling till och redogörelse för resultat från tidigare fokusgruppsmö-
ten i projektet. Vidare presenterades och belystes kvällens samtalstema tillgänglighet och trygghet 
genom anföranden ur olika synvinklar. Kommunens trafikkonsult från Trivector traffic AB berättade 
om tillgänglighet och trygghet utifrån nationella och regionala mål, genomförd målpunktsanalys av 
kommunens trafiksystem samt utifrån TRAST-modellen, Trafik för en attraktiv stad, som tillämpas 
i projektet. Ordförande för en av kommunens vägföreningar berättade övergripande om vägfören-
ingarnas arbete. Vägföreningsrepresentanten och kommunens trafikingenjör besvarade gemen-
samt frågor från mötesdeltagarna om bland annat avgränsningen mellan de respektive aktörernas 
ansvarsområden för gator, vägar och allmänna platser.

Inför grupparbetet gjordes en kort genomgång av arbetsmetoden backcasting*, varpå deltagarna 
fick välja temagrupp för kvällen. Grupperna samlades vid tre bord med samtalsmoderator, sekre-
terare och arbetsmaterial i form av bland annat backcastingformulär med stödfrågor, text med na-
tionella, regionala och kommunala mål för tillgänglighet och trygghet, samt SWOT-analys från förra 
mötet. Grupperna tilldelades även specifika målpunkter och vägsträckor inom kommunen att utgå 
ifrån i övningen. Resultat från gruppernas arbete redovisas i följande avsnitt. 

* Backcasting är en arbetsmetod för att generera lösningar på problem som är komplexa och vars 
lösningar förutsätter systemförändringar. Backcasting syftar till att främja nytänkande och öppen-
het för förändring, som alternativ till vanlig prognosbaserad planering, forecasting, vilken tenderar 
att låsa tanken till befintliga hinder, lösningar och invanda tankemönster. Metoden går i korta drag 
till så att problemlösaren 

1.  föreställer sig en önskvärd framtid och formulerar en vision,
2.  ställer sig i framtiden (i tanken) och blickar tillbaka mot nutiden,
3.  analyserar avståndet mellan vision och nuläge,
4.  identifierar nödvändiga förändringssteg för att visionen ska uppnås.
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Tema Gång- och cykeltrafik
I gruppen deltog 8 personer från bland annat Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs, Kållekärr och Klö-
vedal. I gruppen fanns representanter för föreningsliv och näringsliv. Gruppen genomförde back-
castinganalys gällande tillgänglighet och trygghet vid målpunkt Pilane längs väg 727 i Klövedal. 
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Målpunkt Pilane, väg 727 Kyrkesund – Hoga

1. Framtidsvision 
• En bredare, rakare väg med separat gång- och cykelväg.
• Klimatsmart belysning för ökad säkerhet, extra viktigt vid korsningar och där barn-  

och unga cyklar. 
• Belysningen tänds när det behövs, när någon är där.
• Vi har en samordnad funktion i kommunen som har hand om gång- och cykelvägar oavsett 

”ägare” och som man kan vända sig till i olika frågor.
• Vid planering av vägar och gång- och cykelvägar är alla delar med i planering från början – 

VA, fiber, el … att förbereda för allt tänkbart i framtiden.
• Bra och säkra parkeringsmöjligheter för både cyklar och bilar, t ex vid bussrondellen i  

Valsäng.
• Värme i vägbana för halkbekämpning. 

2. Nuläge, vägens karaktär
• Charmig
• Smal
• Många kurvor
• Själva bilvägen är en jättefin ”cykelväg”
• Ingen vägren
• Många bostadshus ligger nära nuvarande väg

Målpunkt Pilane – Hoga (väg 727)
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3. Hinder och förändringsbehov 

•  Pengar, ekonomi
•  Markägare
•  Myndigheter som gör prioriteringar (otydliga, ofördelaktiga): kommunen, Trafikverket
•  Ingen som driver frågan, varken tjänsteperson eller politiker
•  Byråkrati
•  Kommunens kultur- och turistsatsningar i konflikt med kommunens infrastruktur- 

prioriteringar, t ex satsning på Sundsby säteri och Pilane. Man vill ha dit många besökare 
men det finns dåliga parkeringsmöjligheter och bussförbindelser, gång- och cykelväg saknas. 
Smala vägar med dålig sikt, vägren saknas.

•  Göra i ordning cykelleden mellan Hoga och Pilane som ett komplement. Den kan inte ersätta 
en gång- och cykelväg längs med bilvägen, eftersom det blir en rejäl omväg och att den inte 
går förbi där människor bor.

• 
4. Åtgärder 

• Använda cykelkläder i neonfärger för att synas.
• Cykla i grupp och ta stor plats för att undvika farliga omkörningar.
• Enkelrikta vissa sträckor.
• Köpa mark för att kunna göra det som behövs.
• När nya områden planeras, ta med gång- och cykelvägar i planen.
• Samordning mellan olika intressenter och ägare, vägföreningar – kommun. 
• Samordnade eller funktion som koordinerar frågor, nås via kundcenter som kan svara eller 

slussa vidare.
• Plan för underhåll, idag förfaller gång- och cykelvägar, endast akututryckningar
• Enkelrikta delar av vägsträckan
• Vajerräcke
• Sänkt hastighet med farthinder (annars ingen idé)
• Göra iordning och binda ihop befintliga grusvägar och stigar, förbättra cykelleden.
• Buss till Pilane sommartid.
• Separat gång- och cykelväg på längre sikt.
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Tema Kollektivtrafik och färja
I gruppen deltog 6 personer huvudsakligen från Skärhamn. I gruppen fanns representanter för  
föreningsliv och politik. Gruppen genomförde backcastinganalys gällande tillgänglighet och trygg-
het vid målpunkterna Kållekärr respektive Sundsby. Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Målpunkt Kållekärr vid väg 723

1. Framtidsvision 
• Det finns en knytpunkt för busstrafik i Kållekärr, på liknande sätt som Myggenäs korsväg och 

med ett resecentrum och intilliggande pendelparkering (måste ligga nära) som är ordentligt 
upplyst. 

• En ny infrastruktur av bussar helt anpassat efter Tjörn. Bilar är en sällsynthet. 
• Man äger inte sin bil utan har en mobillösning där man kan boka en bil i sin mobil.  

2. Nuläge
• Kållekärr ligger mitt på ön och många passerar naturligt när man transporterar sig mellan 

den norra och södra delen av ön. 

3. Hinder och förändringsbehov 

• Kållekärr måste bli en plats där man vill vara och vilja stanna för att parkera sin bil och 
samtidigt uträtta ärenden. Förändringen avser både tilltalande växtlighet, arkitektur, butiksut-
bud med mera. Kommunen måste ta kontakt med de privata aktörerna för att hitta optimala 
lösningar.

• Ta bort bilberoendet. 

4. Åtgärder 
• Man måste minska antalet hållplatser, i alla fall för vissa linjer och se över vilka som inte 

behövs. Detta för att minimera restiden. 
• Ha fler bussar fast i varierad storlek för att nå fler ställen. Kanske anropsstyrt på vissa  

ställen. 
• Man kanske kan utnyttja Wallhamnskorset och lägga en färja för persontrafik. 

Målpunkt Sundsby, väg 160

1. Framtidsvision 
• Vi har fått bort en stor del av biltrafiken då de flesta åker buss, cyklar eller transporterar sig 

med tåg längs med väg 160, kanske med utgångspunkt i Stenungsund och med ett resecen-
trum i Varekil.

• Man kan parkera sin bil på en säker, upplyst pendelparkering med kameraövervakning och 
det finns anslutande gång- och cykelvägar från busshållplatsen så man slipper hoppa över 
diken. 

• Busshållplatserna är väl skyddade och står på säkert avstånd från vägbanan. 
• Fler väljer att åka kollektivt på grund av både tidsmässiga och kostnadsmässiga vinningar. 
• Man har möjlighet att nyttja sin tid i sitt valda färdmedel.  
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2. Nuläge
• Det är dålig symbios mellan buss och bil idag, vad man gör på sin fritid och hur man kan  

transportera sig dit.

• Busshållplatserna står i vägbanan och många gånger får man hoppa över diken för att  
kunna nå busshållplatsen.  

3. Hinder och förändringsbehov 

• Drar sig för att ta bilen, men gör det ändå för att det fungerar dåligt med kollektivtrafiken. 
• Vi måste ha bättre samarbete med vägföreningarna för att få markägarna att agera i linje med 

en övergripande strategi. Ett alternativ annars är att kommunen tar över vägföreningarna så 
att förändringsarbeten avseende busshållplatser, cykelbanor och parkeringar kan gå snabb-
are och smidigare. 

4. Åtgärder 
• Vi har ökad turtäthet på bussarna.
• Man har en sömlös lösning mellan olika trafikslag och goda möjligheter att parkera sin bil  

vid ett ”trafiknav”. 
• Det ska pris- och tidsmässigt vara fördelaktigt att ta bussen, även om man kan ta bilen en 

kort bit. 
• Man måste kunna nyttja tiden i sitt färdmedel – t ex jobba på bussen. 
• Dubbelspår för tåget till Göteborg. 
• Egen bussfil på väg 160.

Målpunkt Kållekärr
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Tema Biltrafik och parkering
I gruppen deltog 4 personer från Klövedal, Kållekärr och Skärhamn. I gruppen fanns represen-
tanter för föreningsliv, polis och politik. Deltagare från olika vägföreningar. Gruppen genomförde 
backcastinganalys gällande tillgänglighet och trygghet vid målpunkt Kållekärr vid väg 723.  
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Målpunkt Kållekärr vid väg 723

1. Framtidsvision 
• En trygg och tillgänglig tätort med ett levande centrum, ett centrum för lärande. Navet för 

tillgänglighet, dit man vill flytta!
• Separerade gång- och cykelvägar, en bred väg, bio, p-platser och väl utbyggd kollektivtrafik. 
• I Kållekärr finns en fungerande återvinningsstation, en trygg väg till skolan, en levande tätort, 

fungerande närservice, ökad trygghet, ökad attraktivitet. Trygg närmiljö med fri sikt, lätt och 
enkelt att förstå hur man säkert tar sig till olika målpunkter. 

• Det finns möjlighet att enkelt byta färdsätt. 
• En tillgänglig skola.
• Ökade öppettider på vårdcentralen. En tydlig rörlighet i Kållekärr. Levande över hela dygnet.
• Centralt placerad skola. Kunskapscentrum för lärande mitt på ön. Kanske finns ett kulturhus 

här?

2. Nuläge

3. Hinder och förändringsbehov 

• Politiken är en utmaning vad gäller prioriteringar och viljan att satsa, och markägande.  
Nya politiska prioriteringar har krävts och genomförts. 

• Kulturhus har byggts i Kållekärr och ändrat karaktären på orten.
• Kollektivtrafiken funkar och används!
• Digitalt centrum, fler arbetstillfällen – centrum för lärande har attraherat näringslivet. 
• En utvidgad stadskärna och fungerande service tack vare en ny detaljplan. Kållekärr har 

expanderat. 

4. Åtgärder 
• Resurseffektiva åtgärder – inkludera investmentbolag och näringsliv i framtidsplanerna.  

Hållbara åtgärder, klimatanpassning, behåll natur och klimatkompensera + bra kollektivtrafik.  
Investmentfolk som kan bidra till investeringar – kommunen behöver inte göra allt, men ska 
se till att området blir attraktivt.

• Utredning
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Tolkning av resultat
Dokumentationen från fokusgrupperna visar på att samtalen omfattade både allmänna reflektio-
ner kring aktuella målpunkter och vägsträckor, och reflektioner relaterade till mötesämnet till-
gänglighet och trygghet.

Trafiksäkerhet kom upp i samtalen som en grundläggande förutsättning för att upplevelsen av 
tillgänglighet och trygghet ska kunna uppstå. Trafiksäkerhet i form av trafikseparering för oskyd-
dade trafikanter, och upplevd trygghet med hjälp av belysning framstår som viktigt för att upprätta 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik, i synnerhet på landsbygd. 

För att kollektivtrafik ska upplevas som tillgänglig, verkar även attraktiviteten spela stor roll, bland 
annat gällande restidskvot och ekonomi i förhållande till bil, flexibilitet/turtäthet/smidiga byten 
samt att restiden går att nyttja för exempelvis arbete eller rekreation. Även säkerhet och trygghet i 
bytessituationer, som upplevd personsäkerhet på hållplatsen och trygg parkering för bil och cykel 
vid byte till kollektivt färdmedel, lyfts fram.  

I samtalen om Kållekärr lyfts attraktiviteten i ortsmiljön avseende ortens karaktär, estetiska vär-
den, upplevd trivsel, orienterbarhet samt service- och kulturutbud fram som betydelsefulla fakto-
rer för att göra orten tillgänglig och trygg för andra färdmedel än bil. Kållekärr uppfattas i övrigt ha 
goda geografiska och funktionella förutsättningar för att bli ett ”nav för tillgänglighet”, som kan 
bidra till minskat bilberoende i framtiden.

I samtalet om målpunkt Pilane och väg 727 lyfts det generella behovet av bättre förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik på nordvästra Tjörn fram. Väg 727 är smal och kurvig och erbjuder låg 
säkerhet för oskyddade trafikanter i blandtrafik. Den cykelled som finns mellan Hoga och Pilane 
bedöms inte ge tillräcklig tillgänglighet avseende gen sträckning och närhet till bostäder.

Gång- och cykelgruppen identifierar också möjlig intressekonflikt mellan utökad turism/besöksnä-
ring och resurshushållning gällande infrastruktur-utbyggnad. Exempel är Pilane skulpturpark och 
Sundsby säteri, som båda attraherar många besökare sommartid, och vars anslutande transport-
infrastruktur bedöms vara i behov av investeringar för att uppnå trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
trygghet för såväl boende som besökare.

Ett återkommande tema är behovet av samordning mellan de aktörer som ansvarar för olika 
delar av trafiksystem och offentlig miljö, och kommunens ledarskap i samordningsarbetet, för 
att utvecklingen av trafikmiljöerna ska drivas fram snabbare och i rätt riktning. Övriga hinder för 
förändring som lyfts fram är markåtkomst, ekonomi, byråkrati och politiska prioriteringar.

Samtalen genererar många idéer om åtgärder för förändring mot ökad tillgänglighet och trygghet. 
Fysiska åtgärder som framhålls är bland annat utbyggnad av separerade gång- och cykelvägar, 
dubbelspår på Bohusbanan, separat busskörfält på väg 160, nya resecentrum i Kållekärr och 
Varekil, ombyggnad av vägar och gator med vajerräcken och farthinder samt komplettering av 
gång- och cykelvägar, hållplatser och parkeringar med belysning. Åtgärder för ändrat nyttjande 
av trafiksystemet är enkelriktning på vissa sträckor, tätare bussturer, minskat antal busstopp, 
anropsstyrd busstrafik, mindre bussar, komfortablare bussar, särskilda bussturer till besöksmål 
sommartid samt nya färjelinjer. Beteenderelaterade åtgärder som att cykla i grupp med neonklä-
der för ökad synlighet nämns, samt processrelaterade åtgärder som kommunal samordning och 
ledarskap samt tydligare hantering av trafikfrågor i tidiga skeden av samhällsplaneringen.
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Fortsatt arbete och kommande möten
Nästa fokusgruppsmöte är planerat till onsdag 8 maj klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus. 
Då samlas alla de som är fortsatt intresserade av att medverka i etablerade fokusgrupper för att 
med hjälp av backcasting fördjupa samtalet kring ämnet Miljö och hälsa. 

Under hösten 2019 hålls ett uppsamlande möte där resultaten från fokusgrupperna presenteras 
som helhet, tillsammans med en plan för hur det ska inkluderas i kommunens trafikstrategi.
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På väg
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Fokusgruppsmöte 5 
Sammanställning
2019-05-08

På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs 
dialog kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 
Hittills har fyra möten ägt rum. Till femte fokusgruppsmötet samlades 13 
personer för samtal utifrån mötestemat miljö och hälsa. 

Samtalet tar utgångspunkt i att såväl miljöpåverkan som negativa hälso-
effekter kan kopplas till högt bilanvändande, med effekter som utsläpp till 
luft och vatten samt stillasittande livsstil. Resalternativ med kollektivtra-
fik, cykel och till fots antas kunna bidra till minskad miljöpåverkan och 
främjad hälsa, och betraktas därmed som mer hållbara. 

Kommunen kan genom samhällsplanering optimera nyttjandet av befintlig 
infrastruktur. Kommunen kan även driva och samordna utvecklingsfrågor 
gällande trafiksystemet, så att hållbara resval främjas, samt informera om 
och marknadsföra de hållbara resalternativ som finns, för att underlätta 
förändrade resbeteenden. För att förändring ska ske krävs dock att det 
finns grundläggande förutsättningar för hållbara resval, i form av tillräck-
ligt attraktiv kollektivtrafik och säkra och trygga gång- och cykelvägar. 
Individen kan sedan bidra med att medvetet göra de hållbara resvalen. Alla 
resenärer kan inte göra detta vid varje restillfälle, men vissa resenärer kan 
göra det ibland! 

Vidare kan arbetsgivare bidra med stöd för hållbara resval, som bidrag till 
busskort, möjlighet att arbeta på bussen eller på distans. Föräldrar, lärare 
och vägföreningar kan stötta alternativa hämta/lämnasystem som drop-zo-
nes, att en förälder följer flera barn till skolan eller att barnen får delta i 
”aktivt-resande-tävling”. Föräldrar och lärare kan agera förebildligt för att 
ge barnen hållbara och hälsosamma resvanor.

Hälsoargument för att ändra resbeteende behöver konkretiseras och visu-
aliseras för att få effekt. Stillasittande är inte bara en viktig fysisk ohälso-
faktor utan är även kopplat till sociala aspekter som ensamhet.

Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 1 oktober kl. 17:45–19:45 
i Tjörns kommunhus. Då föreligger ett preliminärt förslag till kommunal 
trafikstrategi som mötet kommer att kretsa kring.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi 
är att involvera befolkning och verksamma i en bred dialogprocess. 
Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och medska-
pande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, 
rekreation och näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland 
annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annon-
sering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt 
genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker. 
Under höst och vinter 2018–2019 har fyra tidigare fokusgruppsmöten 
genomförts i Tjörns kommunhus. Särskilda sammanställningar från 
dessa möten finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 5
Femte fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus onsdag 8 maj 2019 
kl. 17:45–19:45. Till mötet kom 13 deltagare, varav fyra kvinnor och 
nio män. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, po-
litiker och föreningsrepresentanter. Åldersspann uppskattades till ca 
40–75 år, med tyngdpunkt i åldersgruppen över 55 år. Flera kommun-
delar var representerade, såväl tätort som landsbygd. Utöver deltagarna 
medverkade fyra tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter, 
samt en trafikkonsult. 

Mötet inleddes med att kvällens samtalstema miljö och hälsa presen-
terades och belystes av kommunens trafikkonsult från Trivector traffic 
AB. Deltagarna samlades sedan vid ett gemensamt bord för gruppsam-
tal utifrån de två perspektiven hur kommunen respektive användarna 
av trafiksystemet kan verka för minskad miljöpåverkan och främjad 
hälsa kopplat till trafik. Anteckningar från gruppsamtalet redovisas i 
följande avsnitt. 
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Hur kan kommunen arbeta för att minska miljöpåverkan från  
trafiksystemet?

• Kommunen kan aktivt driva intressen för kommuninvånarna mot 
trafikverket eller vägföreningar. Huvudmannaskapsfrågan är inte 
huggen i sten.

• Kommunen kan vara ett nav för att driva ett mer hållbart nyttjande 
av trafiksystemet.

• Trafikverket prioriterar åtgärdsmedel med vissa tidsintervall, då gäl-
ler det att vara med för att få finansiering till tex gång- och cykelvä-
gar.

• Utängs avloppssystem som grävdes om nyligen, varför byggdes inte 
gc-vägarna ut i samma veva? Det fungerar inte numer att samverka, 
det har blivit svårare.

• Varför går det så långsamt att ändra vanorna hos folk? Om alla vet 
att lösningen för miljö och hälsa är att ändra färdsätt – varför gör 
vi det inte? För att vi redan är så friska? – För att alla har bil och 
möjlighet att ta bilen, det är bekvämt, och det är svårt att se kopp-
lingen mellan för tidig död och det egna bilkörandet. Buss upplevs 
dessutom som ett hån i vissa delar av kommunen. Både i Klövedal 
och i Nordviksberg. Det är för dyrt, 120 kr till Stenungsund, 400 kr 
till Göteborg. Bussarna är för omoderna, behöver vara mer attrakti-
va. Barnen får moppar och mopedbilar som stör trafiken om det inte 
finns bussar. Busskort är svårt att hålla reda på, eller är för dyrt. Gra-
tis buss för ungdomar hade haft effekt. En gratis tur på helgen för att 
sänka tröskeln. 

• Vilka förändringar är enklare att åstadkomma? För pensionärer vore 
det lätt att komplettera gratiskortet till Stenungsund.

• Varför lägger man ned de små skolorna? Risk att det genererar fler 
transporter. 

• Barnrundan – barnfamiljernas logistik är omfattande – vore bra med 
en särskild funktion för detta. Fler än ungdomar som vill kunna röra 
sig lättare inom ön, det är inte bara arbetspendling som behövs. För-
eningslivet och skola och föräldrar skulle kunna göra en gemensam 
samordning. Minska stressen för föräldrarna att komma i tid till det 
ena och det andra. 

• Det är för billigt att köra bil och för dyrt att åka kollektivt. En rutin 
i livsstilen att alla små resor ska göras med bil. Svårt att ändra bete-
endet som enskild. Det behövs en mer offentlig diskussion om detta. 
Varför har det inte hänt med tävling i att cykla till skolan på Tjörn, 
som i Stenungsund? 

• Bra busskurer och realtidsinformation! Bättre anslutning mellan tu-
rerna Göteborg–Stenungsund kvällstid. Och helger.

• En bussrunda mellan några punkter runt på Tjörn, även lördag kväll. 
• Olika villkor mellan tätort och landsbygd.  
• Anropsstyrd trafik finns på lågtrafikerade sträckor 9–12 och 18–21. 

Många känner inte till detta.
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• Hållplatsen i Skärhamn hamnen – flytta eller ta bort! 
• Viktigt att kommunen har den regionala långsiktiga dialogen med 

Västtrafik. 
• Bebyggelse ska ligga bra i förhållande till kollektivtrafik, går inte 

att bygga var som helst för ett tryggt och säkert samhälle. Till ex-
empel Nordviksberg. Bättre än att bygga på jordbruksmark i och 
för sig. Gamla synder att göra spridd bebyggelse.

• En stomlinje regionalt, och andra linjer som matar till denna. I 
kombination med pendelparkering och hyrcyklar. Hogarondellen 
har blivit en uppställningsplats för lastbilsflak. Vild parkering av 
det ena och det andra. Borde vara en stor pendelparkering istället. 
Var ska slamtanken ställa sig? Behövs en plats för lastbilar också 
för effektiva transporter. 

• Fundera på att inskränka bygglov för transportintensiva företag och 
möjliggöra mer etablering av mindre transportintensiva verksamhe-
ter?

• Båtar och stora fartyg står på tomgång vilket innebär stora utsläpp. 
Varför är detta utelämnat ur strategin? Ordningsstadgan för bil är 
också lätt att kringgå så som den är skriven (för uppvärmning eller 
kyla). Kan kommunen inskränka Wallhamns verksamhet? 

• Walhamn ligger där det ligger – skulle de kunna ha en separat färja 
till Stenungunds hamn för att avlasta bron?

• Bevattningsförbud, men varför får man bevattna fritidsbåtar?
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Hur kan vi som användare av trafiksystemet bidra till minskad 
miljöpåverkan?

• Det behövs en fungerande kollektivtrafik eller trafiksäker infra-
struktur för att folk ska kunna byta färdmedel.

• Alla kan inte göra andra resval, men vissa kan.
• Gå och handla istället för att gå ut och promenera respektive köra 

och handla. Kan vara ett aktivt val.
• Alla kan sätta sig in i utbudet av busstrafik. Går att swisha i en app.
• Om vi värderar vår tid på ett annat sätt, att arbetsgivare och -tagare 

bestämmer sig för att det är bra att arbeta på bussen istället för att 
köra bilen. Underlätta så att bussresan blir något positivt.

• Moroten, vad får man för att man byter resval? Nudging, att det är 
tydligt att se vad man får för att man reser mer hållbart. Omedelbar 
belöning. Får jag byta om efter cykelturen på arbetstid?

• Nytt taxesystem för bussarna 2021. Diskussion kring kostnader för 
busskort …

• Kan arbetsgivaren erbjuda subventionerad kollektivtrafik?
• Satsa på barnen så att de lär sig ett nytt sätt att resa. Sommarlov-

skort hade stor effekt förra året, både på barnen och föräldrarna.
• Boende i tätort behöver inte ta bilen till mataffären eller gymmet. 

Information behövs. 
• Varför är parkeringsplatsen utanför kommunhuset gratis? 
• Digitalt månadskort på telefonen kan man låna ut och ta med tre 

barn på.
• Ett månadskort kostar lika mycket som en och en halv tank bensin.
• Gå tillbaka trettio år i tiden så att alla ska cykla till skolan. 
• Varför hämtar inte en förälder alla barnen istället? 
• De som bor nära skolan är de som blir skjutsade. De som kommer 

långväga kommer med bussen.
• Förbjud föräldrarna att skjutsa barnen. Gör avlämningsytor vid sko-

lan. 
• Hur får vi den positiva miljöeffekten? Med drop-zones hindrar vi ju 

inte bilkörningen. 
• Kan skolorna ge premier i idrottsämnet om de promenerar eller 

cyklar till skolan? Det har förekommit i Kungälv. 
• Lärarna på skolorna kör också. Vuxna är inte bra förebilder idag. 

Samma med trygghet och social kontroll – föräldrar är oroliga för 
sina barn eftersom det inte är några vuxna ute som har koll.

• De digitala hastighetsskyltarna i Myggenäs är en bra påminnelse. 
• Liftplatser vid busshållplatserna.
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Hälsa kopplat till trafiksystemet 

• Är det lättare att ändra beteenden utifrån hälsoargument? Behö-
ver väga in säkerhet och trygghet också, annars väljer man bort 
alternativ.

• Vad menar vi med hälsa? Stillasittandet är största hotet mot häl-
san. Utmärkt tillfälle att förbättra folkhälsan på Tjörn genom en 
kampanj. Hur kan det göras begripligt? Översättas till nåt grip-
bart.

• Analogi med kommunikation kring vattenbristen, en mätare som 
kan visa direkt hur effekten av de egna handlingarna slår. Visuali-
sering är effektivt för att folk ska motiveras.

• Båtar – hur kan kommunen prioritera roddbåtar, kajaker, segelbå-
tar? Med kajakbrygga som i Mollösund. Hastighetsbegränsningar 
i farleder, idag är det fri fart i hamnefjorden. Kan Skärhamns 
hamn miljöcertifieras? Svårt för det är så många osäkerheter, 
många komponenter som vi inte kontrollerar.

• Bilismens isolerande effekt – folk bor och åker i en plåtlåda. 
Lever i en låda, tappar kontakten med omgivningen, missar det 
sociala i bussar etc, blir ett bilåkande folkslag med negativt på-
verkad mental hälsa. Barn vågar inte åka buss, och kommer inte 
våga när de blir vuxna heller. Kollektivtrafik är socialt stärkande. 

• Önskan att Tjörns kommun skulle profilera sig som miljökom-
mun. 

• Mycket fulla bussar hem ifrån Göteborg, många Kungälvsbor 
som tar första bästa buss. 

• Effektiv transportväg till Göteborg, kostnads- och tidseffektiv! 
Attraktivitet! 

• Antingen köra en ringlinje på ön och sen en regional buss, med 
byte som är negativt, eller direktbuss. 
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Tolkning av resultat
Samtalet tar utgångspunkt i att såväl miljöpåverkan som negativa 
hälsoeffekter kan kopplas till högt bilanvändande, med effekter som 
utsläpp till luft och vatten samt stillasittande livsstil. Resalternativ 
med kollektivtrafik, cykel och till fots antas kunna bidra till minskad 
miljöpåverkan och främjad hälsa, och betraktas därmed som mer 
hållbara. 

Genom samhällsplanering och prioritering av rätt markanvändning 
kan kommunen styra och optimera nyttjandet av befintlig infrastruk-
tur. Deltagarna anser att kommunen också har en viktig roll för att 
driva och samordna utvecklingsfrågor gällande trafiksystemet, så att 
möjligheterna och motivationen att göra hållbara resval ökar. Exem-
pelvis kan utbyggnad av ny infrastruktur för trafik ske mer effektivt 
om det samordnas med utbyggnad av annan infrastruktur som VA 
eller fiber. Kommunen kan vidare informera om och marknadsföra 
de hållbara resalternativ som finns, för att främja förändrade res-
beteenden. För att åtgärder för beteendepåverkan ska lyckas, krävs 
dock att det finns grundläggande förutsättningar för hållbara resval, 
i form av tillräckligt attraktiv kollektivtrafik och säkra och trygga 
gång- och cykelvägar. 

Individen kan sedan bidra med att medvetet göra de hållbara resva-
len. Detta kan kräva att den enskilde aktivt informerar sig om vilka 
alternativa resmöjligheter som finns, samt utmanar och bryter sina 
invanda resbeteenden. Alla resenärer kan inte göra detta vid varje 
restillfälle, men vissa resenärer kan göra det ibland! 

Vidare kan individen påverka sin arbetsgivare för att få stöd för håll-
bara resval, exempelvis bidrag till busskort, möjlighet att arbeta på 
bussen eller på distans. Föräldrar kan påverka skolverksamhet och 
vägföreningar för att stötta alternativa hämta/lämnasystem som ex-
empelvis drop-zones, att en förälder följer flera barn till skolan eller 
att barnen får delta i ”aktivt-resande-tävling”. Föräldrar och lärare 
kan agera förebildligt för att stötta barnen i att tillägna sig hållbara 
och hälsosamma resvanor.

Hälsoargument för att ändra resbeteende behöver konkretiseras och 
visualiseras för att få effekt, det uppfattas som svårt att få syn på 
både positiva och negativa sidor av frågan. 

Stillasittande är inte bara en viktig fysisk ohälsofaktor utan även en 
psykosocial faktor. Bilresande sker ofta i ensamhet, vilket hämmar 
den spontana socialisering som sker i kollektivtrafiken, och som kan 
vara ett värdefullt och hälsofrämjande inslag i vardagen.

Fortsatt arbete och kommande möten
Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 1 oktober kl. 17:45–
19:45 i Tjörns kommunhus. Då samlas alla de som är fortsatt intres-
serade av att medverka i fokusgrupperna för att samtala kring preli-
minärt förslag till kommunal trafikstrategi. 
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På väg
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Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet 
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Innehåll 

1 Sammanfattning 5 

2 Inledning 5 

3 Fokusgruppsmöte 6 6 

4 Fortsatt arbete 8 
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Fokusgruppsmöte 6 

2019-10-01 Sammanställning 
 

1 Sammanfattning 

Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs 
dialog kring olika trafikteman, bland annat genom möten i 
fokusgrupper. Till sjätte fokusgruppsmötet samlades 13 personer för 
dragning av preliminärt förslag till trafikstrategi samt fika och 
frågestund. 

Under diskussionen berördes bland annat frågor om kombinationsresor, 
prioritering av trafikslag, prioritering av åtgärder, ställplatser för 
husbilar, behov av trafiklots på kommunen, nya pendelparkeringar och 
samverkan med grannkommuner. 

I och med detta möte är fokusgruppsdialogen fullbordad. Kommunen 
kommer att sända förslaget till trafikstrategi på remiss inom kommunen 
och till berörda aktörer i regionen. Efter att synpunkter kommit in 
kommer strategin sedan att bearbetas och därefter behandlas politiskt 
för antagande i kommunfullmäktige. 

2 Inledning 

En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är 
att involvera befolkning och verksamma i en bred dialogprocess. Syftet 
med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i 
trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, 
rekreation och näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland 
annat genom möten i fokusgrupper.  

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom 
annonsering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, 
samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Under höst och vinter 2018-2019 har fem tidigare 
fokusgruppsmöten genomförts i Tjörns kommunhus. Särskilda 
sammanställningar från dessa möten finns på kommunens hemsida. 
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3 Fokusgruppsmöte 6 

Sjätte fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus, tisdag 1 oktober 
2019 kl. 17:45-19:45. Till mötet kom 13 deltagare, varav två kvinnor och 
elva män. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, 
politiker och föreningsrepresentanter. Åldersspann uppskattades till ca 
45-75 år, med tyngdpunkt i åldersgruppen över 55 år. Flera 
kommundelar var representerade, såväl tätort som landsbygd. Utöver 
deltagarna medverkade fyra tjänstepersoner från kommunens olika 
verksamheter, samt en trafikkonsult.  

 

Mötet inleddes med återblick mot genomförd dialogprocess och 
summering av resultatet från fokusgruppernas bristanalys inom olika 
trafikteman. Därefter presenterades preliminärt förslag till innehåll i 
kommunal trafikstrategi, i form av utmaningar respektive målsättningar 
för trafiksystemet, samt insatsområden för utvecklingsåtgärder. Vid 
paus i dragningen serverades smörgåstårta. Kommunen uttryckte sitt 
varma tack till alla som medverkat i dialogen och bidragit med kunskap 
och bearbetning av trafikfrågorna.  

 

513



 

 

Sida 7 (8) 
Fokusgruppsmöte 6 

2019-10-01 Sammanställning 
 

Efter dragningen öppnades för frågor och diskussion. Nedan några 
noteringar från diskussionen, med kommunens kommentarer i kursiv 
stil: 

• Vad menas med förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken? 
Finns det förslag till lösningar, kan man avsätta en fil på bron etc? 
Blev det mindre bekvämt och dyrare med bil, så skulle fler lämna 
bilen. Vi är bekväma!  

• Finns förslag på rödljus vid olycka på bron? Fungerar vid Säve tex. 

• Strategin föregriper inte specifika lösningar, vilka åtgärder som är mest 
lämpliga återstår att utreda. 

• Hur kan kombinationsresor med cykel på buss fungera? Cykel på 
tåg är möjligt från Uddevalla till GBG.  

• Cykel på buss är inte idag förenligt med tillgänglighetskraven; låga 
bussar har inget bagageutrymme. 2-3 cyklar kan dock funka att 
hänga på bak. Bra cykelparkering vid hållplatser kan också vara ett 
alternativ. 

• Kommunen vill omfatta ett stort arbete med stora grepp. Det kan bli 
för teoretiskt, risk att viktiga frågor försvinner i mängden. Ta tag i 
småsaker som går att lösa först. Utse nån som ansvarar för det och se 
till att det finns budget även för små saker. 

• Måste inte vara antingen eller, under processen har vi fångat upp många 
mindre frågor att ta tag i. Men vi kommer även att behöva göra 
handlingsplaner för att hantera ett antal större frågor.  

• Stort ansvar ligger hos staten. Dieselbilar fick skattelättnader 
tidigare, och nu är det elbilar. Ekonomiska styrmedel funkar.  

• Skulle behövas en ombudsman som kan ta emot samtal om diverse 
trafikfrågor, och se till att de hanteras rätt, ungefär som kommunens 
företagslots. En trafiklots? Lösningsinriktning saknas idag, en 
attitydförändring krävs! 

• Funktionen ”synpunkten” finns idag på kommunen, där vi försöker hantera 
inkomna synpunkter/frågor/klagomål. Möjligt att utveckla/komplettera. 

• Om kommunen tog över huvudmannaskapet för vägar skulle 
kostnader öka enormt för medborgarna i samhället.  

• Begreppet ”Mobility management” är svårt att förstå.  

• Vilka nya platser för pendelparkering kan bli aktuella?  
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• Kommunen kikar bland annat på lägen vid Hogarondellen, Vallhamn och 
Fagerfjäll. 

• Bekymret med husbilar är att de parkerar vilt. Var ska de parkera?  

• Ställplatser för husbilar saknas idag i kommunen och parkeringsproblemet 
är känt för kommunen. Det behöver hanteras i fortsatt arbete.  

• Besöksparkeringar runt kommunhuset är ofta upptagna av 
kommunens tjänstepersoner. 

• Saknar samverkan med grannkommunerna, 50% av befolkningen 
jobbar i grannkommunerna.   

• Avstämningsmöten har skett med regionala aktörer under arbetets gång, 
och det finns väl inarbetad kontinuerlig samverkan med grannkommuner i 
trafikfrågor.  

• Hur går det med nytt resecentrum i Stenungsund?  

• Kommunen har svarat på remiss om att placering längre söderut hade varit 
lämpligt ur regional synpunkt.  

• Se till att något händer, det är viktigt att komma i gång med 
åtgärder! 

4 Fortsatt arbete 

I och med det sjätte dialogmötet är fokusgruppsdialogen kring 
trafikstrategin fullbordad. Kommunen kommer att sända förslaget till 
trafikstrategi på remiss inom kommunen och till berörda aktörer i 
regionen. Efter att synpunkter kommit in kommer strategin sedan att 
bearbetas och därefter behandlas politiskt för antagande. Trafikstrategin 
ska bli ett övergripande kommunalt styrdokument och ska därför upp 
till antagande i högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. 

Åter igen, stort tack till alla som medverkat i dialogen! 
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Tyck till om framtidens 
transporter på Tjörn! 
 

Tjörn är en åretruntlevande ö med med cirka 15 000 invånare, ett antal 
som flerdubblas sommartid. Tjörn ligger nära en växande och 
dynamisk Göteborgsregion. Att bo och leva på en ö innebär sårbarhet 
när det gäller kommunikationer och transporter. Framtida utveckling 
förutsätter ett robust transportsystem för alla trafikslag, såväl lokalt som 
regionalt. 

Nu har du möjlighet att komma med förslag, idéer och synpunkter hur 
bil-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och förbättras. Dina svar 
är anonyma och kommer att användas som ett underlag i det fortsatta 
arbetet med trafikslagsövergripande och kommunomfattande 
trafikstrategin.  

 

Har du frågor om enkäten?  
Kontakta Karin Löfgren, projektledare 
karin.lofgren@tjorn.se 
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Pendling 

1. Hur reser du huvudsakligen till (du kan kryssa i flera svarsalternativ) 

a) arbete eller utbildning? 

☐ buss    ☐ bil    ☐ cykel    ☐ promenerar   ☐ färja   ☐ moped   ☐ tåg 

☐ annat _______________________________ 

 

b) fritidsaktiviteter eller möten med vänner? 

☐ buss    ☐ bil    ☐ cykel    ☐ promenerar   ☐ färja   ☐ moped   ☐ tåg 

☐ annat _______________________________ 

 

2. Har du använt pendelparkeringar på eller utom Tjörn någon gång? 

☐ ja       ☐ nej 

 

a) Om ja, vilken/vilka? 

___________________________________________________________ 

 

b) Med vilket fordon parkerade du? 

☐ bil    ☐ cykel   ☐ annat _________________ 

 

c) Hur tycker du att pendelparkeringarna motsvarar dina behov?  

______________________________________________________ 
 

d) Om nej, vad skulle få dig att använda en pendelparkering? 

____________________________________________________________ 

 

Gång- och cykelvägar 

3. Har du använt gång- och cykelvägar på Tjörn någon gång?  

☐ ja       ☐ nej 
 

a) Om ja, hur tycker du att gång- och cykelvägarna motsvarar dina behov?  

 ___________________________________________________________________ 
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b) Om nej, vad skulle få dig att använda gång- och cykelvägarna? 

____________________________________________________________ 

 

Kollektivtrafik 

4. Har du använt kollektivtrafiken på Tjörn någon gång? 

☐ ja       ☐ nej 
 

a)  Om ja, hur tycker du det fungerade?  

____________________________________________________________ 

b) Om nej, vad skulle få dig att resa kollektivt? 

____________________________________________________________ 

c) Hur tycker du att kollektivtrafiken på Tjörn kan förbättras? 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
Skolvägar 

5. Hur tar du och ditt barn er vanligtvis till skolan? 

☐ Har inga barn inom skolan på Tjörn. 

☐ Jag som vårdnadshavare kör barnet. 

☐ Barnet går eller cyklar tillsammans med vårdnadshavaren. 

☐ Barnet går eller cyklar själv till skolan. 

☐ Barnet åker skolskjuts. 
 

a) Oavsett hur barnet kommer till skolan, hur upplever du att rådande  
trafiksituation är vid skolan? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

b) Hur kan du bidra till en bättre trafiksituaton vid skolan? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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6. Hur tar du och ditt barn er vanligtvis till förskolan? 

☐ Har inga barn i förskolan. 

☐ Jag som vårdnadshavare kör barnet. 

☐ Barnet går eller cyklar tillsammans med vårdnadshavaren. 

☐ Barnet går eller cyklar själv till förskolan. 

 

a) Oavsett hur barnet kommer till förskolan, hur upplever du att rådande  
trafiksituation är vid förskolan? 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

b) Hur kan du bidra till en bättre trafiksituaton vid förskolan? 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 

Evenemang 

Sommartid är det ofta brist på parkeringsplatser runt om på ön. 

7. När det är stora evenemang på Tjörn, vad skulle få dig att välja bort bilen  
och välja ett annat färdsätt? 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

Övrigt 

8. Hur kan du själv bidra till en förbättrad trafiksituation på Tjörn? 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 

9. Om du har frågor eller vill lämna synpunkter eller förslag om trafik/kollektivtrafik/gång-  
och cykelbanor inom kommunen, vet du då hur du tar kontakt? 

☐ ja       ☐ nej 

a) Om ja, hur gick du tillväga? 
 
____________________________________________________________ 
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10. Jag är  

☐  kvinna 

☐  man 

☐  annat alternativ 

☐  kan eller vill inte svara 

 

11. Ålder 

☐  16–20 

☐  21–25 

☐  26–35 

☐  36–45 

☐  46–55 

☐  56–65 

☐  66–75 

☐  76– 

 

12. Postadress _____________________________________________ 
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1(11) 

FÖRSTUDIE för  
TRANSPORTSTRATEGI 
Tjörns kommun  

REMISSREDOGÖRELSE  
 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade vid sammanträde 
2017-06-07 § 142 att sända rubricerad förstudie på remiss till kommunala nämnder och 
bolag, fram till 2017-09-30. Remisstiden har sedan förlängts till 2017-10-31. Totalt har 
sex remissvar inkommit under remisstiden. 
 
Remissinstans Anmärkning 
1.  Kultur- och fritidsnämnden Påtalar vikten av god kollektivtrafik för tillgänglighet till kom-

munens utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter, i syn-
nerhet för barn, unga och äldre. Betonar kopplingar mellan 
transportfrågor och hållbar utveckling, naturvård, folkhälsa 
respektive turism. 

2.  Barn- och utbildningsnämnden Påtalar vikten av säkra skolvägar avseende tillgänglighet till 
och utformning av busshållplatser, gång- och cykelvägar 
mellan hem, skola och fritidsaktiviteter samt trafiksituationen 
vid kommunens skolor. Betonar även koppling mellan välfun-
gerande arbetspendling och kompetensförsörjning för kom-
munens verksamheter. 

3.  Tjörns Måltids AB Ingen erinran. 
4.  Tjörns Bostads AB Påtalar behovet av kollektivtrafikförsörjning till Vallhamn samt 

säkra och trygga gång- och cykelvägar till bostadsområden. 
Efterfrågar organisation som underlättar samverkan med 
vägföreningar. Förespråkar etablering av laddinfrastruktur för 
elfordon. Efterfrågar delaktighet i fortsatt arbete med trans-
portstrategi samt i medborgardialog om parkering. 

5.  Socialnämnden Påtalar vikten av att inkludera transporter för funktionshind-
rade, arbetspendling till Tjörn samt betydelsen av mindre 
vägnät utanför huvudstråk för socialförvaltningens transporter.  

6.  Kommunstyrelsens arbetsutskott Påtalar transportfrågornas betydelse för näringslivet, avse-
ende godstransport och kompetensförsörjning. Efterfrågar 
fokus på trafiksituation vid skolor och förskolor samt på före-
byggande arbete avseende attityder och beteenden i trafiken. 

SAMMANFATTNING INKOMNA SYNPUNKTER 
Flera synpunkter kretsar kring kollektivtrafikens betydelse för att kommunens befolk-
ning, oavsett ålder, fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar, ska kunna ta del av 
såväl vardagliga aktiviteter som arbete och skolgång, som av samhällets utbud inom 
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter. Kollektivtrafikens betydelse för kommunens verk-
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samheter lyfts fram gällande bland annat kompetensförsörjning samt tillgänglighet för 
brukare. Busstrafikering för arbets- och skolpendling till Vallhamn efterfrågas. 
Barn och ungas behov av trygga och säkra skolvägar lyfts fram utifrån bristfällig trafik-
säkerhet kring busshållplatser för skolskjuts, brister i kommunens gång- och cykelväg-
nät samt tilltagande biltrafik kring kommunens skolor. Förebyggande arbete efterfrågas 
kring attityder och beteenden i trafiken, exempelvis rattonykterhet. 
I övrigt konstateras att transportfrågan är central för fortsatt god utveckling inom såväl 
turism och näringsliv som andra målområden i kommunens vision, samt att kommunens 
utveckling behöver ske på ett hållbart sätt, inte minst avseende transporter. 
Inför fortsatt arbete poängteras att transportstrategin bör ges stor tyngd som kommunalt 
styrdokument, med tydlig koppling till kommunens översiktsplan. I fortsatt arbete bör 
även frågor om trafikbeteenden och attityder inkluderas. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR FORTSATT ARBETE 
De synpunkter och frågor som framkommit under remissomgången kommer att inklude-
ras och bearbetas i fortsatt arbete. Arbetet kommer att förutsätta fortsatt samverkan med 
och aktiv medverkan från kommunens förvaltningar och bolag. 
Fortsatt arbete med transportstrategin avses ske i projektform, med stöd av Boverkets, 
Trafikverkets och Sveriges kommuner och landstings gemensamma handledning 
”TRAST – trafik för en attraktiv stad”. Handledningen och dess underlagsrapporter in-
nehåller kunskapsmaterial, instruktioner och verktyg för kommunen arbete med trafik- 
och transportfrågor, samt beskriver en metod för utarbetandet av kommunala trafikstra-
tegier. De ramar för arbetsprocess och innehåll som TRAST anger, anpassas till kom-
munens förutsättningar och behov. Exempelvis behöver innerstadsperspektivet i 
TRAST tolkas om för att passa den storstadsnära landsbygdskommunen och dess 
mindre tätorter. 
Vidare avses arbetet utgå ifrån ”fyrstegsprincipen”, Trafikverkets arbetsstrategi som 
tillämpas för att främja god resurshushållning i samband med val av trafikåtgärder. Ste-
gen i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter 
och infrastruktur; 1) Tänk om, 2) Optimera, 3) Bygg om, 4) Bygg nytt. De två första ste-
gen är inriktade mot åtgärder som påverkar transportbehovet eller användningen av be-
fintlig infrastruktur, dvs. påverkan på trafikering, resvanor och beteenden. De två senare 
stegen är inriktade på fysiska åtgärder i infrastrukturen, vilket generellt är mer re-
surskrävande. I sökandet efter lämplig trafikåtgärd enligt fyrstegsprincipen ska resursef-
fektiva lösningar väljas i första hand. Slutsatser i förstudien anger att fortsatt arbete bör 
inriktas mot följande åtgärdsområden; 1) Påverka transportbehovet, 2) Omfördela mel-
lan trafikslag, 3&4) Genomför fysiska åtgärder. 
Erforderliga utredningar för arbetet kommer att utarbetas med konsultstöd och enligt 
branschens praxis. Interna och externa dialogprocesser kommer att genomföras med 
hjälp av Cultural planning-metoden (CPL), enligt kommunens praxis. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
Nedan förtecknas inkomna synpunkter, i vissa fall i något nedkortad version. Sektor 
Samhällsbyggnads kommentarer redovisas i kursiv stil. Samtliga yttranden finns att 
tillgå i sin helhet på Sektor Samhällsbyggnad. 

1. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, § 79/2017-10-02 
2017/63 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden betonar att en kollektivtrafik som når alla – oavsett ålder 
och fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar – är ett omistligt villkor för till-
gängligheten av Tjörns rika utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter. 

Kommentar: Synpunkt noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att 
en välfungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att boende, besökare 
och verksamma inom kommunen ska kunna ta del av samhällets utbud inom bland 
annat kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter. 

Kommentar från kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är beroende av en bra kollektivtrafik. 
Från ett folkhälsopolitiskt perspektiv handlar det om att tillgängliggöra ett aktivt fri-
lufts- och kulturliv. En förutsättning för att obehindrat ta del av Tjörns rika utbud av 
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter är att kollektivtrafiken når alla, oavsett var på 
Tjörn man bor. Detta gäller framför allt de prioriterade grupperna barn och unga samt 
äldre, som ofta är beroende av att någon kör dem till aktiviteter. 
Även Kulturskolans och kultur- och fritidscentras deltagare är beroende av att kunna ta 
sig till aktiviteter på egen hand. Detta gäller även bibliotekets besökare. 

Kommentar: Information noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen. 
Se även kommentarer ovan under ”Beslut” och nedan under ”Barnperspektivet”. 

Enligt Vision 2035 lyfts turism upp som en viktig målsättning för kommunens utveckl-
ing. Visionens ledord företagsamhet, småskalighet, närhet, havet, det öppna landskapet 
och kulturen har alla anknytning till infrastruktur- och transportfrågor. Även begreppet 
hållbar utveckling är centralt i all fysisk planering och genomsyrar visionen. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att transportfrågan är 
central för fortsatt god utveckling inom såväl turism som andra målområden i 
kommunens vision, samt att kommunens utveckling behöver ske på ett hållbart 
sätt, inte minst avseende transporter. 

Det finns en outtalad koppling mellan naturvårdsfrågor och transportfrågan, då kommu-
nens transportstrategier kan få konsekvenser för djur och natur. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad är av uppfattningen att kommunens trans-
portstrategier kan få konsekvenser för djur och natur, exempelvis avseende vilka 
transportslag och resval som kommunen väljer att främja, och hur de i sin tur 
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återverkar på bland annat bränsleförbrukning, trafikbuller och utsläpp av miljös-
kadliga ämnen till luft och vatten. Kultur- och fritidsnämnden välkomnas att i 
fortsatt arbete med transportstrategi specificera den koppling mellan naturvårds-
frågor och transportfrågan som avses i remissvaret. 

Barnperspektivet 
Barn och unga på Tjörn är beroende av bra kollektivtrafik för att kunna ta del av kultur-, 
fritids- och friluftsaktiviteter.  
Infrastruktur kan även innefattas i FN:s Barnkonvention artikel 6, som beskriver rättig-
heten ”Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet 
och möjlighet till lek”. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att god kollektivtrafik 
är särskilt viktig för att målgruppen barn och unga ska kunna transportera sig 
självständigt i sin livsmiljö och vara delaktiga i samhällslivet, samt att infrastruk-
turfrågor generellt har betydelse för barn och ungas möjlighet till utveckling och 
lek, ur trygghets-, säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. 

 

2. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, § 113/2017-09-28 
2017/246 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens miljö- och samhälls-
byggnadsutskott att: 
1. Beakta behovet av översyn av Tjörns kommuns samtliga busshållplatser som nyttjas 

av såväl kollektivtrafik som av  skolskjutstrafik i syfte att skapa trafiksäkra busshåll-
platser. 

Kommentar: Förslag noteras. Fortsatt arbete med transportstrategi rymmer möj-
lighet att beakta behovet av trafiksäkra skolskjutshållplatser. Barn- och utbild-
ningsnämnden välkomnas att bidra med sin kunskap i det fortsatta arbetet. 

2. Särskilt beakta nödvändig planering av trafiksäkra cykel- och gångvägar mellan hem 
och skola vid exploatering av nya bostadsområden. 

Kommentar: Förslag noteras. Såväl fortsatt arbete med transportstrategi som re-
spektive detaljplaneprocess för ny bostadsexploatering inom kommunen rymmer 
möjlighet att beakta behovet av säkra skolvägar. Sektor samhällsbyggnad arbetar 
med att upprätta en långsiktig prioriteringslista för nya gång- och cykelväg-
sträckningar inom kommunen för att främja hållbart, tryggt och säkert resande, 
vilket inte minst gäller skolbarn. Utgångspunkten för listan är direktiv i gällande 
översiktsplan ÖP 2013, i vilken såväl gång- och cykelvägssträckningar som be-
byggelseutveckling med nya bostäder främst föreslås längs kommunens huvud-
stråk och i tätorterna. 

3. Utreda möjligheter för alla barn och ungdomar på Tjörn att kunna ta sig till fritids-
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aktiviteter som anordnas i kommunen efter skoldagens slut. 
Kommentar: Förslag noteras. Fortsatt arbete med transportstrategi rymmer möj-
lighet att beakta barn och ungas behov av trygga och säkra transportmöjligheter 
mellan skola, fritidsaktiviteter och bostad. Se även kommentarer till remissvar 
från kultur- och fritidsnämnden ovan. 

4. Möjlighet till effektiv och snabb arbetspendling från och till Tjörn söderut, samt en 
lösning av trafikflödet på väg 160 över broarna och vid Myggenäs korsväg, har stor 
betydelse för möjligheten att säkra framtida kompetensförsörjning. 

Kommentar: Synpunkt noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen, och 
bedömer att effektiv och snabb arbetspendling är en av nyckelfrågorna för det 
fortsatta arbetet med kommunal transportstrategi. 

Barnkonventionen 
Beslut som tas av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott avseende 
transportstrategi kommer ha påverkan på och får konsekvenser för barn och ungdomars 
trafiksäkerhet på Tjörn. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar bedömningen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Kommunstyrelsens miljö- och samhälls-
byggnadsutskottets förslag till transportstrategi och anser att det är ett grundligt och väl 
genomarbetat förslag. Barn- och utbildningsnämnden tackar för möjligheten att få bidra 
med några förslag som kan vara bra att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med trans-
portstrategin.  

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad tackar för positivt omdöme och konstruktivt 
remissvar från barn- och utbildningsnämnden. 

Flertalet busshållplatser på Tjörn har funnits under lång tid och är konstruerade så att 
man som bussresenär ofta är tvungen att gå på smal vägren för att kunna ta sig till buss-
hållplatsen. Med anledning av att Tjörns kommun växer och vi blir allt fler barn och 
ungdomar bedömer nämnden därför att det finns ett ökat behov att se över trafiksäker-
heten vid befintliga busshållplatser. 

Kommentar: Se kommentar ovan under punkt 1. 

Allt mer ökande trafik i anslutning till skolor är ett växande problem, inte bara i Tjörns 
kommun utan är en tendens i hela Sverige. Trafikproblematiken vid skolor utgörs ofta 
av vårdnadshavare som kör sina barn till skolan. Anledningen är att skolbarn går eller 
cyklar till skolan i allt mindre utsträckning idag jämfört med tidigare. En grundläggande 
förutsättning för att få barn att gå eller cykla till skolan är att det finns trafiksäkra gång 
och cykelvägar mellan hem och skola. 

Kommentar: Se kommentar ovan under punkt 2. Fortsatt arbete med transport-
strategi kan även rymma resonemang kring alternativa lösningar för hämta- och 
lämnatrafik vid kommunens skolor, som adresserar bristande trafiksäkerhet såväl 
som negativa hälsoeffekter av att barn rör sig allt mindre. 
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Tjörns barn och ungdomar bor över hela ön och det har kommit förfrågningar till för-
valtning och nämnd kring alla ungdomars möjligheter att kunna ta sig till och från fri-
tidsaktiviteter. Barn- och utbildningsnämnden vill härmed uppmärksamma behov som 
kommit till nämndens kännedom och är medveten om att frågan i hög grad berör Kul-
tur- och fritidsnämndens verksamheter.  

Kommentar: Se kommentar ovan under punkt 3. 

 

3. TJÖRNS MÅLTIDS AB, § 36/2017-10-12 
2017/29 
Beslut 
Tjörns Måltids AB har tagit del av förstudie transportstrategi och har inget att tillägga. 

Kommentar: Synpunkt noteras. 

 

4. TJÖRNS BOSTADS AB, § 51/2017-10-19 
2016/83 
Beslut 
Styrelsen beslutar om nedanstående remissvar: 
1. Materialet styrker behovet av en busslinje ut till Vallhamn, vilket skulle vara till vår 

fördel. Vi ser gärna att Tjörns Hamnar AB och de största företagen i Vallhamn av-
seende antal arbetstagare bjuds in till möte med trafiksamordnare. Se även punkt 6 
nedan. 

Kommentar: Önskemål noteras. Kommunens kollektivtrafiksamordnare och tra-
fikplanerare har 2017-10-10 vid årligt möte med Västtrafik diskuterat frågan om 
busstrafikering för arbets- och skolpendling till Vallhamn. Bivab (som utför buss-
trafikering i kommunen) har i uppdrag att till trafikplan 2019 arbeta fram förslag 
på hur trafikering till Vallhamn kan ordnas. När trafikeringsförslag från Bivab 
föreligger kan kommunens kontaktperson för kollektivtrafik bjuda in THAB och 
övriga större aktörer i Vallhamn till ett informationsmöte kring förslaget. 

2. Angående ökande framtida biltrafik vid Myggenäs och Tjörn-brons begränsade ka-
pacitet skulle vi kunna vid nyproduktion vid Almö-Strand, erbjuda en bilpool för 
våra hyresgäster via exempelvis Sunfleet. 

Kommentar: Information noteras. Sektor samhällsbyggnad ser positivt på ini-
tiativet att arbeta med bilpooler i samband med nyproduktion av hyresbostäder.  

3. Tjörns Bostad AB är inte med i organisationen för det framtida arbetet vilket vi 
tycker är en brist, då mycket handlar framtida bostadspolitiska mål. 

Kommentar: TBAB och THAB välkomnas att medverka i fortsatt arbete med 
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transportstrategin. 

4. Vi bör också bevaka den medborgardialog som gällande parkeringsfrågan vid färje-
läget i Rönnäng skall påbörjas. 

Kommentar: Kommunen har påbörjat medborgardialog angående parkeringsfrå-
gan med berörda samfällighets- och intresseföreningar i Rönnäng samt på de 
mindre öarna. THAB kommer att tillfrågas om synpunkter under dialogprocessens 
gång. 

5. Det är av stor vikt att man ser till att säkra och trygga cykel – och gång vägar ut-
vecklas både i vårt befintliga bestånd men även vid nyproduktion. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad arbetar med att upprätta en långsiktig pri-
oriteringslista för gång- och cykelvägsträckningar som behöver tillskapas inom 
kommunen för att främja hållbart, tryggt och säkert resande. Utgångspunkten för 
listan är direktiv i gällande översiktsplan ÖP 2013, vilken främst pekar ut gång- 
och cykelvägssträckningar längs kommunens huvudstråk och i tätorterna. TBAB’s 
nyproduktion av bostäder bedöms huvudsakligen sammanfalla med föreslagen 
bebyggelseutveckling i kommunens översiktsplan. Vad gäller befintligt bostadsbe-
stånd välkomnas TBAB att under fortsatt arbete med transportstrategin specifi-
cera behovet av gång- och cykelvägar. 

6. Vi ser gärna att man i swot-analysen tar med under ”Möjlighet” nya rondellen i 
Vallhamn. Rondellen gör en framtida bussförbindelse till Vallhamns industriområde 
mycket snabb och borde innebära att man slipper riskera väntan på infart/utfart till 
väg 169. Det borde också innebära mer kollektivtrafik till och från Vallhamn. Det är 
gymnasieungdomar som ej har körkort som måste gå hela vägen från väg 169 till in-
dustriområdet. Flera anställda på området har också uttryckt önskemål om kommu-
nala färdmedel in till området. Vi har möjlighet att få hit avsevärt fler arbetstillfällen 
om buss kan angöra området. Området är expansivt och ytterligare arbetstillfällen 
tillskapas. Man ser ett stort behov av kollektivtrafik för detta ändamål. 

Kommentar: Se kommentar till punkt 1 ovan. Sektor samhällsbyggnad delar upp-
fattningen att kollektivtrafikering till Vallhamn är önskvärt och angeläget, samt 
att ny cirkulationsplats på väg 169 bidrar positivt till förutsättningar för sådan 
trafikering. I förstudien är befintlig väginfrastruktur, bland annat väg 169, note-
rad under ”styrkor”, och frånvaro av kollektivtrafikering till Vallhamn är noterat 
under ”svagheter”. Fortsatt arbete med transportstrategin rymmer möjligheter 
att lyfta fram kollektivtrafikering till Vallhamn som en möjlighet (alternativt en 
styrka, om den redan förverkligats). 

7. Vägföreningar istället för kommunalt huvudmannaskap gör att vi i Tjörns Bostads 
AB samt Tjörns Hamnar AB har väldigt många parter (totalt 41 olika vägföreningar) 
som vi skall förhandla med och där det förekommer en hel del diskrepans mellan 
vägföreningarnas sätt att arbeta. Det skulle för oss vara önskvärt med en mindre 
mängd huvudmän för alla vägar. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att det stora antalet 
vägföreningar innebär många parter att förhålla sig till. Inom Tjörns kommun rå-
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der som regel enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark, med några få un-
dantag. Detta upplägg bygger på ett politiskt beslut taget i Samhällsbyggnads-
nämnden 2013-04-17, § 65.  

8. Nya tidens bilar blir allt mer elektrificerade vilket ställer större krav på ladd-
stationer. Man bör se över var dessa skall placeras och vem som skall göra station-
erna. Det är enbart på pendelparkeringar som man i utredningen ser möjlighet att 
sätta ladd-stolpar. Det borde undersökas ytterligare platser att uppföra dessa på. 
Skolor, industrier, arbetsplatser över huvud taget, affärer etc. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att en behovsanalys 
avseende utbyggnad av laddinfrastruktur behöver utföras. Ett uppdrag för detta 
arbete förväntas tilldelas Sektor samhällsbyggnad och ett sådant arbete kan för-
hoppningsvis startas inom kort. TBAB välkomnas att delta i arbetet med en sådan 
behovsanalys. 

 

5. SOCIALNÄMNDEN, § 187/2017-10-16 
2017/134 
Beslut 
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslag till transportstrategi och det fortsatta 
arbetet med följande kompletteringar: 
1. Att inkludera transporter för funktionshindrade 
2. Att förstärka betydelsen av de mindre vägnäten utanför huvudstråken som är av stor 
vikt för socialförvaltningens transporter dygnet runt. 
3. Att förstudien även ska inkludera arbetspendlare till Tjörn 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade 2017-06-07 att remit-
tera ”Förslag till Transportstrategi – Förstudie”, till samtliga nämnder, kommunala bo-
lag samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Svar på remissen ska lämnas till 
kommunkansliet senast 2017-10-31.  
Förstudiens syfte är att sätta ramar för fortsatt arbete med transportstrategi genom att 
inventera och kartlägga befintlig kunskap, göra en övergripande analys av tillgångar och 
brister, identifiera behov av ytterligare utredningar/inventeringar, samt formulera upp-
drag för fortsatt arbete. I budget för 2017 är ”förbättrade kommunikationer och infra-
struktur” ett inriktningsmål, och ”utarbetandet av en transportstrategi” ett prioriterat 
mål. Fortsatt arbete föreslås ske med inriktning mot precisering av politiska målsätt-
ningar för transportområdet samt formulering av strategier för att nå dessa. Visst utred-
ningsarbete för att öka kommunens kunskap i vissa frågor erfordras. 
Socialnämnden vill poängtera vikten av att i det fortsatta arbetet inkludera transporter 
för funktionshindrade som dagligen måndag till fredag färdas mellan hemmet och dag-
lig sysselsättning/ daglig verksamhet. Även de medarbetare som arbetspendlar in till 
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Tjörn från sin hemkommun behöver beaktas i det fortsatta arbetet likväl som de som 
pendlar ut från kommunen. Ytterligare ett område att beakta är vikten av de mindre 
vägnäten utanför huvudstråken där medarbetare från socialförvaltningen färdas vid alla 
tider på dygnet för att utföra arbetsuppgifter hos medborgare i ordinärt boende och sär-
skilt boende. 
Arbetet föreslås följa TRAST-metoden som utvecklats i samverkan mellan Trafikverket, 
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kommentar: Förslag till kompletteringar noteras. Fortsatt arbete med transport-
strategi rymmer möjlighet att inkludera resonemang kring transporter för funkt-
ionshindrade, socialförvaltningens transporter på det mindre vägnätet samt ar-
betspendling in till Tjörn, och transportmässiga förutsättningar för kompetensför-
sörjning i kommunens verksamheter. 

 

6. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, § 225/2017-11-16 
2015/764 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig i enlighet med upprättat tjänsteut-
låtande 2017-11-09. 
Ur tjänsteutlåtande enligt ovan: 
Ärendet 
Från kommunledningskontoret har följande synpunkter inkommit: 
Utifrån ett framtida uppdrag förordas att transportstrategin skall vara ett tematiskt till-
lägg till ÖP, framförallt på grund av att det kan ge kommunen ytterligare tyngd och pri-
oritet i arbetet regional och nationellt. 

Kommentar: Kunskapsuppbyggnad pågår inom sektor samhällsbyggnad avseende 
lämplig metod för fortsatt arbete, bland annat med syfte att transportstrategin ska 
få adekvat tyngd som styrdokument, såväl internt som externt. Infrastruktur och 
transporter är dels kopplade till fysisk planering, som hanteras enligt plan- och 
bygglagen (PBL) bland annat inom ramen för översiktsplanering, och dels till be-
teenden, resval, trafikstyrning, etc. Dessa ”mjukare” frågor bedöms även förut-
sätta tillämpning av flera metoder för styrning och måluppfyllelse som inte säker-
ställs med hjälp av PBL, exempelvis informationskampanjer, medskapandepro-
cesser, ekonomiska incitament och lokala trafikföreskrifter. 

Vår infrastruktur är en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling och fort-
levnad, både sett till gods- och persontrafik. Särskilt sett utifrån den kompetensbrist som 
just nu råder. Detta är ett problem som inte enbart upplevs i högkonjunktur utan även 
har varit under tidigare lågkonjunktur pga. av en matchningsproblematik och bristande 
dialog med utbildningsväsendet. Tyvärr ser man i överskådlig tid ingen lösning på detta 
och våra företag kommer att behöva konkurrera på en högt belastad marknad. Funge-
rande infrastrukturs- och pendlingsmöjligheter är då av yttersta vikt. 
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Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att välfungerande 
gods- och persontransporter för näringslivet har stor betydelse för kommunens 
utveckling. Goda regionala pendlingsmöjligheter såväl in till som ut från kommu-
nen är avgörande för såväl befolkningens tillgång till arbetstillfällen och försörj-
ning, som för kompetensförsörjning till den lokala service- och arbetsmarknaden. 

I stycket om framtida organisation vill avdelningen påpeka att det ej finns en företagar-
föring i Svanvik, endast en vägförening (som dock endast består av företagare). Det är 
även viktigt att i referensgruppen inte särskilja olika grupperingar. Ett förslag är att peka 
ut Wallhamn AB specifikt men i övrigt hänvisa till styrgruppen för Företagsarena Tjörn 
där alla grupperingar skall vara representerade.  

Kommentar: Upplysning, synpunkt och förslag noteras. Fortsatt arbete med 
transportstrategi rymmer möjligheter för samverkan med näringslivsrepresentan-
ter från såväl enskilda företag som föreningar och intresseorganisationer. Kom-
munledningskontoret välkomnas att bidra i formandet av relevanta referensgrup-
per för arbetet. 

Som ytterligare referensgrupper föreslås även: 
- polis och räddningstjänst 
- Tjörns bostad och Tjörns hamnar. 

Kommentar: Förslag på referensgrupper noteras och bedöms relevanta för fort-
satt arbete. 

I förstudien så saknas det fokus på trafiksituationen vid förskolor och skolor (vid läm-
ning och hämtning av barn uppstår osäkra trafiksituationer då det är stort antal barn som 
lämnas med bil, höga hastigheter vid skolor). 

Kommentar: Synpunkt noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att 
säkra skolvägar är ett viktigt tema att lägga fokus på i fortsatt arbete med trans-
portstrategin. Kommunledningskontoret välkomnas att bidra med sina kunskaper i 
frågan. 

Det saknas även fokus på förebyggande arbete vad gäller trafikbeteenden/attityder (mot 
skolor vad gäller barn och unga i trafiken men även mot vuxna då vi har många som kör 
rattonyktra). Säker trafiksituation dag, kvällar och helger (rattfylla och höga hastigheter 
orsakar olyckor och personskador, den fysiska planeringen för att motverka skador) 

Kommentar: Synpunkter noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att 
frågor om trafikbeteenden/attityder, och hur de påverkar trafiksäkerheten, är vik-
tiga att adressera i fortsatt arbete med transportstrategin. Kommunledningskon-
toret välkomnas att bidra med sina kunskaper i dessa frågor. 

Det noteras även att säker och tryggs fokusområden är de som gällde för tidigare ansö-
kan. Kommunen har precis blivit nycertifierade med följande nya fokusområden: 
- Barn och unga 
- Sociala risker 
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- Drogförebyggande insatser 
- Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) 
- Trafikfrågor 
- Integrationsfrågor 

Kommentar: Information om nya fokusområden för kommunens säker- och- 
trygg-arbete noteras. 

Från mark- och exploateringsavdelningen har följande synpunkter inkommit: 
Bra beskrivning av det potentiella hotet kring direkt påverkan av exploateringsmark 
utifrån länsstyrelsens möjlighet att överpröva detaljplaner då ett riksintresse föreligger 
som kan påverkas negativt av en exploatering varpå detaljplaner stoppas till dess riksin-
tressets behov säkerställts. 

Kommentar: Synpunkt noteras. 

En illustrativ pendlingskarta som visar restid med olika transportslag idag samt ev. 
framtida tider skulle underlätta för läsaren. 

Kommentar: Synpunkt och förslag noteras. Fortsatt arbete med transportstrategi 
rymmer möjlighet att i karta visualisera pendlingssituationen i kommunen idag 
och enligt eventuell preciserad målbild för framtiden. 

531



Förslag till

Förstudie
Remissversion 2017-05-24

Tjörns Kommun, Västra Götaland

TRANSPORTSTRATEGI

Tjörn - Möjligheternas ö

532



2  

c     Tjörns kommun   www.tjorn.se

Information

Ytterligare information finns att tillgå på 
kommunkontoret i Skärhamn på adress;
Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn

Växel 0304-60 10 00, 
Tjörns kundcenter 0304-60 10 10
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4 Sammanfattning

Sammanfattning

En målsättning i kommunens arbete är att 
uppnå ”Väl fungerande kommunikationer”. I 
budget för 2017 är ”förbättrade kommunikatio-
ner och infrastruktur” ett inriktningsmål, och 
”utarbetandet av en transportstrategi” ett prio-
riterat mål. Förstudiens syfte är att sätta ramar 
för fortsatt arbete med transportstrategi genom 
att inventera och kartlägga befintlig kunskap, 
göra en övergripande analys av tillgångar och 
brister, identifiera behov av ytterligare utred-
ningar/inventeringar, samt formulera uppdrag 
för fortsatt arbete. 

Fortsatt arbete bör förhållas till kommunala, 
regionala och statliga kunskapsunderlag och 
styrdokument. Såväl regionala som statliga 
måldokument visar en tydlig inriktning mot 
ökat hållbart resande. Även kommunens 
översiktsplan ÖP13 respektive ”Vision 2035” 
understryker behovet av förbättrade möjlighe-
ter till kollektivt resande, i synnerhet arbets-
pendling för en ökande befolkning, men även 
betydelsen av välfungerande transporter för 
näringsliv och turism.

Kommunen är starkt beroende av fastlandsför-
bindelsen över Tjörnbroarna för såväl person-
transport som näringslivets godstransporter. 
Arbetspendling sker främst ut från kommunen 
mot regioncentrum, och enligt befolkningens 
resvanor sker pendlingen främst med bil. Vall-
hamn och andra större verksamhetsområden 
ger upphov till tunga transporter mot fastlan-
det. Säsongsvariation i befolkningsmängd, på 
grund av fritidsboende och besökare, innebär 
periodvis tung belastning på transportstråken.

Vägar 160, 169 och 721-723 är i ÖP13 ut-
pekade som huvudstråk för transporter, 
och vägar 727 och 731-732 som sekundära 
transportstråk. Huvudstråken länkar samman 
tätorterna inom kommunen, samt hela kom-
munen med regionen. Sekundära stråk länkar 
kommunens landsbygdsområden till tätorterna. 
Framkomlighetsproblem finns på huvudstråken 
vid piktider i pendlingstrafiken och under som-
marsäsong. Enligt åtgärdsvalsstudie för Myg-
genäs korsväg (Trafikverket 2016) kan väg 160 
nå sitt kapacitetstak inom tio år. På sekundära 

stråk och mindre vägar finns bristande trafiksä-
kerhet till följd av utrymmesbrist, dålig sikt och 
blandtrafik med oskyddade trafikanter. Sommar-
tid är det brist på parkering vid större besöksmål 
och vid färjan till de mindre öarna.

Kollektivtrafiksystemet utgörs av expressbussar 
längs huvudstråken till de större tätorterna, samt 
reguljära busslinjer, skolbussar och anropsstyrda 
bussar till övriga kommundelar. Anslutning till 
tåg sker i Stenungsund. Till de mindre helårsbe-
folkade öarna finns färjelinjer. Pendelparkering 
finns i Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs. 
Gång- och cykelväg finns utbyggt längs delar av 
kommunens huvudstråk.

Godstransporter på väg 160 begränsas av vikt-, 
höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron 
och tunneln på Stenungsön. Tunnelmåtten ger 
dagligen upphov till olycksrisk då lastbilar gör 
vägmittsanspråk. Lastbilstransporter från Vall-
hamn förväntas öka, då muddring har skett för 
att höja hamnens kapacitet för båtanlöp. 

Analys av transportsystemets förutsättningar ger 
att konkurrens föreligger mellan person- respek-
tive godstransport på kommunens huvudstråk. 
Annalkande kapacitetsbrist på väg 160 bedöms 
kunna bli en hämmande faktor för kommunens 
utveckling vad gäller befolkning och närings-
liv, och därmed för uppfyllelse av övergripande 
kommunala målsättningar. De åtgärdsområden 
som identifieras inför fortsatt arbete är att: 
- påverka transportbehovet genom dels utveck-

ling av lokalt näringsliv och dels bredbands-
utbyggnad, för att minskat behov av arbets-
pendling.

- omfördela mellan trafikslag för att minska 
konkurrens om vägutrymme mellan person- 
och godstrafik.

- genomföra fysiska trafikåtgärder för att öka 
kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet i 
transportsystemet.

Fortsatt arbete föreslås ske med inriktning mot 
precisering av politiska målsättningar för trans-
portområdet samt formulering av strategier för 
att nå dessa. Visst utredningsarbete för att öka 
kommunens kunskap i vissa frågor erfordras. Ar-
betet föreslås följa TRAST-metoden som utveck-
lats i samverkan mellan Trafikverket, Boverket 
och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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5Inledning

Inledning

Bakgrund
En viktig målsättning i kommunens arbete är 
att uppnå ”Väl fungerande kommunikationer”. 
I kommunens budget för 2016 står följande: 

”Ett mycket tydligt önskemål från framför allt 
våra yngre medborgare och våra pendlare är 
att kommunikationerna ska fungera väl. Man 
vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och 
vänner både inom Tjörn men även utanför 
Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma 
och ta till oss. Detta är en fråga som på ett 
eller annat sätt berör många av våra kom-
munala verksamheter. Därför måste en rejäl 
inventering av behoven av kommunikationer 
göras ur ett brett perspektiv. En hel del är 
gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill 
att såväl cykelvägar som förbättrade möjlighe-
ter att resa kollektivt utvecklas.”

I budgeten finns inriktningsmålet ”Förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur” samt det 
prioriterade målet att under 2016 göra en be-
hovsinventering gällande kommunikationer ur 
ett brett perspektiv, som en start på ett utarbe-
tande av en kommunal transportstrategi under 
2017. I kommunens budget för 2017 kvarstår 
förbättrade kommunikationer och infrastruktur 
som ett inriktningsmål, och utarbetandet av en 
transportstrategi som prioriterat mål.

Syfte
Projektets mål är att sätta ramar för fortsatt 
arbete med transportstrategi, vilket innebär att 
inventera och kartlägga befintlig kunskap, göra 
en övergripande analys av tillgångar och bris-
ter, identifiera behov av ytterligare utredning-
ar/inventeringar, samt formulera uppdrag för 
fortsatt arbete. Utredningsarbete, uppbyggnad 
av ny kunskap samt formulering av strategier 
och förslag för transportsystemets utveckling 
hänskjuts till fortsatt arbete med transportstra-
tegin. Den färdiga transportstrategin avses 
omfatta kommunens hela transportsystem för 
gång- och cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik 
(tåg, buss, färja), pendelparkering, godstrafik, 
utryckningstrafik samt sjöfart och hamn. 

Arbetets upplägg
Förstudien har utarbetats i samverkan mellan 
kommunens planavdelning genom översikts-
planerare Karin Löfgren och trafikavdelning 
genom trafikingenjör Tobias Dahlgren. Under 
arbetets gång har dialog även skett med kom-
munens kollektivtrafiksamordnare Helena 
Stahre, folkhälsosamordnare Ann Eriksson, 
miljöchef Lina Johansson och räddningschef 
Karl-Gunnar Persson. 

Fiskebåtar på Hakefjorden.
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6 Planeringsunderlag Remissversion

Planeringsunderlag

I detta avsnitt listas och beskrivs de aktuella 
kommunala, regionala och statliga kunskaps-
underlag och styrdokument som fortsatt arbete 
med transportstrategi kan ta stöd i och bör 
förhållas till, då de har betydelse för kommu-
nens planering av transporter och infrastruk-
tur. Listan kan komma att kompletteras efter 
hand som planeringsunderlagen uppdateras 
och nya underlag tillkommer. 

Statliga underlag
Globala hållbarhetsmål och Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 
leds av FN:s medlemsstater och syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställd-
het och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för plane-
ten och dess naturresurser. 

De globala målen är formulerade utifrån ett 
integrerat perspektiv på de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga. Två av må-
len, ”9; Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur” och ”11; Hållbara städer och 
samhällen”, har direkt koppling till transport-
frågan, och flera andra av målen som rör hälsa, 
jämlikhet, jämställdhet, demokrati, klimat, 
tillväxt och arbete, kan kopplas indirekt till 
transportfrågan.  

Regeringen har tillsatt en delegation som ska 
stödja och stimulera Sveriges genomförande 
av Agenda 2030, och har gett ett åttiotal stat-
liga myndigheter i uppdrag att kartlägga och 
redovisa hur deras verksamheter bidrar till 
Sveriges möjligheter att uppnå de globala må-
len för hållbar utveckling. 

Miljöpolitiska mål
Det svenska nationella miljömålssystemet 
består av ett generationsmål, sexton miljökva-
litetsmål och tjugofyra etappmål. Generations-
målet, det övergripande målet för miljöpoliti-
ken, är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Av miljökvalitets-
målen bedöms följande kunna kopplas till 
transport- och infrastrukturfrågor (kommunens 
kommentar inom parentes):
1. Begränsad klimatpåverkan (utsläpp från 

transporter, global påverkan)
2. Frisk luft (utsläpp av kväveoxider, partik-

lar och svaveldioxid från transporter, lokal 
påverkan)

3. Bara naturlig försurning (utsläpp från 
transporter, nedfall, global-regional påver-
kan)

4. Giftfri miljö (utsläpp från transporter, far-
ligt gods läckage)

7. Ingen övergödning (utsläpp av kväveoxi-
der från transporter)

8. Levande sjöar och vattendrag (utsläpp från 
transporter, orenat dagvatten från väg, ex-
ploatering för transportinfrastruktur, farligt 
gods läckage)

9. Grundvatten av god kvalitet (se mål nr. 8)
10. Hav i balans samt levande kust och skär-

gård (beroende av transporter socialt och 
ekonomiskt, transporter till havs, fartyg 
släpper ut svavel, hamnar och färjetrafik 
påverkar bottenmiljöer)

11. Myllrande våtmarker (se mål nr. 8)
12. Levande skogar (exploatering för trans-

portinfrastruktur)
13. Ett rikt odlingslandskap (se mål nr. 13)

Globala hållbarhetsmål (FN 2015) Symbol för generationsmålet

15. God bebyggd miljö 
(viktigt med ratio-
nella transporter, 
bullerstörningar)

16. Ett rikt växt- och 
djurliv (se mål nr. 8 
och 13)
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Folkhälsopolitiska mål
År 2008 beslutade riksdagen om Sveriges 
nuvarande folkhälsopolitik, som utgörs av 
ett övergripande mål och elva målområden. 
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt 
angeläget är att folkhälsan förbättras för de 
grupper i befolkningen som är mest utsatta för 
ohälsa. Av de elva målområdena bedöms föl-
jande kunna kopplas till transport- och infra-
strukturfrågor (kommunens kommentar inom 
parentes):
1. Delaktighet och inflytande i samhället (för-

utsätter grundläggande tillgänglighet till 
transport från bostaden till andra delar av 
samhället)

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
(jämlik och jämställd tillgång till transport)

3. Barns och ungas uppväxtvillkor (trygga 
och säkra skolvägar, tillgänglighet till fri-
tidsaktiviteter)

4. Hälsa i arbetslivet (tillgång till arbetsmark-
nad, goda pendlingsförhållanden) 

5. Miljöer och produkter (trygga och säkra 
vistelsemiljöer i transportsystemet, och 
minimerad negativ påverkan på omgivande 
livsmiljöer)

9. Fysisk aktivitet (transportsystem som stöd-
jer gång- och cykeltrafik, samt motionsak-
tiviteter)

Bostadspolitiska mål
Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteri-
verksamhet är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning 
med naturresurser och energi främjas samt 
där bostadsbyggande och ekonomisk utveck-
ling underlättas. Regeringens målsättning är 
att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 
000 nya bostäder. Bebyggelseutveckling för 
bostäder är tätt förknippat med transport- och 
infrastrukturfrågor.

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål antogs av Riks-
dagen 2009. Målen består av ett övergripande 
mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Det övergripande målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet 
handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas 
för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet 
beskriver hur transportsystemet ska utvecklas 
med avseende på trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa. 

Funktionsmål – Tillgänglighet: Transportsys-
temets utformning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbar-
het samt bidra till utvecklingen i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa: 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dö-
das eller skadas allvarligt samt bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa.

Nationell transportplan 2014-2025 (TRV 
2014)
Trafikverket upprättar förslag till nationell 
plan för transportinfrastruktur utifrån direktiv 
och förutsättningar från regeringen, som också 
fastställer planen. Arbetet sker i samarbete 
med länsplaneupprättare och andra berörda 
aktörer. Planen är trafikslagsövergripande och 
innehåller uppgifter om hur mycket pengar 
som finns till åtgärder i det nationella trans-
portsystemet, vad som ska prioriteras och i 
vilka geografiska områden, för att i så stor 
utsträckning som möjligt bidra till de trans-
portpolitiska målen. Planen rör såväl nya järn-
vägar, vägar eller farleder som ombyggnader, 
drift och underhåll, samt åtgärder för trafiksä-
kerhet eller miljö. I gällande plan prioriteras i 
första hand att vårda befintlig infrastruktur och 
använda den mer effektivt, och i andra hand 
att bygga om och bygga nytt för att utveckla 
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samhället samt utveckla nya lösningar tillsam-
mans med andra. Arbete pågår med revidering 
av nationell plan, till att kunna gälla för åren 
2018-2029. Tjörns kommun är delaktig i re-
videringen genom GR (se inspel nedan under 
”Kommunala underlag”).

Idéstudie Södra Bohusbanan Göteborg – 
Uddevalla (TRV 2012)
2011 gjorde Trafikverket ihop med GR, Fyrbo-
dal, Länsstyrelsen, berörda kommuner (dock ej 
Tjörn) och andra berörda aktörer en idéstudie 
för framtida utveckling av Södra Bohusbanan. 
Banan är idag enkelspårig, med både person- 
och godståg. Kapaciteten är tidvis fullt utnytt-
jad. Trafiken och det regionala resandet har 
ökat kraftigt de senaste åren, och i regionen 
och lokalt planeras aktivt för tillväxt i befolk-
ning och näringsliv. Järnvägstrafiken och kol-
lektivtrafiken ses som en viktig del i arbetet för 
en långsiktig hållbar utveckling av regionen. 
I studien har fyrstegsprincipen använts vid 
analys av alternativa åtgärdskombinationer och 
utvecklingsmöjligheter. Studien föreslår åtgär-
der som rör såväl bebyggelseplanering, lokal 
kollektivtrafikplanering som järnvägstrafik och 
stationer. Idéstudien har status som åtgärds-
valsstudie, ÅVS. Delar av föreslagna åtgärder 
har påbörjats för genomförande.

Riksintresse för kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer innebär 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken att riksintresset 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av an-
läggningen. Funktionen hos transportsystemet 
ska säkerställas, så att tillkommande bebyg-
gelse och andra åtgärder, inte negativt påver-
kar varken nuvarande eller framtida nyttjande 
av intresset. Inom Tjörns kommun finns flera 
riksintressen för kommunikationer; väg 160, 
väg 169, Wallhamn med hamninlopp, samt 
allmänna farleder. Funktionsbeskrivning och 
kartor av kommunens riksintressen finns på 
Trafikverkets hemsida.

”Idéstudie Södra Bohusbanan” (TRV 2012)

Nationell vägdatabas, NVDB
I den nationella vägdatabasen, NVDB, finns 
information om alla statliga, kommunala och 
enskilda vägar i Sverige. Databasen drivs av 
Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, 
Sveriges kommuner och landsting, Skogsnä-
ringen och Transportstyrelsen. Datat är till-
gänglig i en digital karta.
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järnvägens kapacitet och hastighet öka vilket 
kräver investeringar i infrastrukturen. 

Tåg 2020 – genomförandeplan (Västtrafik 
2015)
I genomförandeplan Tåg 2020 görs konkretise-
ring och detaljering av Målbild 2035’s (ovan) 
övergripande beskrivningar av exempelvis 
anpassning av utbudet, tidtabellssystem och 
fordonsbehov, som underlag för Västtrafiks 
planering för åren fram till 2020. Tåg 2020 
innehåller även uppföljning av de infrastruk-
turåtgärder som förespråkas i Målbild 2035 för 
respektive stråk. Bohusbanan, som tydligast 
berör Tjörn, avhandlas i ett särskilt kapitel i 
genomförandeplanen.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Västra Götaland 2017-2020 (VGR 2016)
Beskriver kollektivtrafikens långsiktiga ut-
veckling fram till år 2035. Det övergripande 
målet är att ”Andelen hållbara resor ökar i 
hela Västra Götaland, och kollektivtrafikre-
sandet fördubblas, för en attraktiv och konkur-
renskraftig region”. Det övergripande målet 
är nedbrutet i följande delmål: Ökad tillgäng-
lighet för invånarna i hela Västra Götaland; 
Attraktiv kollektivtrafik; Alla resenärsgrupper 
beaktas; Minskad miljöpåverkan.

Regional plan för transportinfrastruktur 
2014-2025 (VGR 2014)
Regional plan upprättas av Västra Götalands-
regionen på uppdrag av regeringen. Planen 
anger prioritering och ekonomisk fördelning 
av resurser för underhåll och utveckling av 
regionens transportinfrastruktur. Övergripande 
utgångspunkt är att infrastrukturplaneringen 
ska verka för ett kapacitetsstarkt, robust, 
säkert, tillgängligt och hållbart transportsys-
tem, som tillgodoser näringslivets och med-
borgarnas behov. Statliga transportpolitiska 
mål, regeringens planeringsdirektiv samt de 
regionala styrdokumenten Vision västra Göta-
land och VG2020 (beskrivna ovan) ligger till 
grund för planen. Arbete pågår med revidering 
av regional plan, till att kunna gälla för åren 
2018-2029. Tjörns kommun är delaktig i re-
videringen genom GR (se inspel nedan under 
”Kommunala underlag”).

Regionala underlag
Flera av redogörelserna i detta avsnitt är del-
vis citerade ur ”Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland” 
(VGR/Sweco 2016). 

Vision Västra Götaland - Det goda livet 
(VGR 2005)
Formulerar visioner för regionen och övergri-
per därför de övriga regionala måldokumenten. 
Enligt visionen ska Västra Götaland vara ett 
internationellt transportnav där transportsyste-
met förändras i hållbar riktning. Infrastruktu-
ren ska vara hållbar och konkurrenskraftig och 
regionen ska ha ett konkurrenskraftigt utbud 
av kollektivtrafik. 

Klimatstrategi för Västra Götaland (VGR 
2009)
Pekar ut sex fokusområden för skapandet av 
hållbar tillväxt för regionen. Prioritering 2, 
3 och 4 avser transportsystemet; 2: Effektiva 
godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva 
persontransporter – mobilitet och 4: Alter-
nativa drivmedel och effektivare fordon samt 
sjöfart. 

VG2020 (VGR 2013)
Strategiskt dokument som utgör Västra Gö-
talands utvecklingsprogram om regionalt 
tillväxtarbete. Västra Götaland ska utvecklas 
mot en ledande kunskapsregion, en region för 
alla, en region som tar globalt ansvar samt 
en region som syns och engagerar. I VG2020 
uttrycks 32 prioriteringar, exempelvis ska re-
gionen investera i transportinfrastruktur som 
driver regional och nationell utveckling, bygga 
ut en föredömlig kollektivtrafik, stödja hållbar 
utveckling samt göra regionen till modell för 
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet 
mellan stad och land. 

Målbild Tåg 2035 – utveckling av tågtrafi-
ken i Västra Götaland (VGR 2013)
Förslag till målbild för tågtrafiken i Väst-
sverige fram till år 2035. Tågtrafiken är det 
färdmedel som kan förena ett framtida hållbart 
transportsystem och växande arbetsmarknads-
regioner i regionen. Målbilden är att tågre-
sandet i Västsverige ska trefaldigas mellan år 
2006 och 2035. För att nå målbilden behöver 
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Godstransportstrategi för Västra Götaland 
(VGR 2016)
Enligt Godstransportstrategin ska Västra Gö-
taland fortsätta utvecklas som högklassig och 
hållbar transport- och logistikregion både 
nationellt och internationellt. Målbilden som 
pekas ut i godsstrategin är att Västra Götaland 
är Nordens ledande logistikregion som erbju-
der effektiv logistik och en infrastruktur som 
stöder näringslivets behov och regionens ut-
veckling på ett sätt som värnar hållbarhet, hela 
regionen och samhällsekonomisk effektivitet. 

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland 
(VGR 2016)
Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska 
utgöra ett stöd i arbetet med att planera, prio-
ritera och bygga ut cykelvägar i länet. Målet 
är att skapa förutsättningar för ökad och säker 
cykling. Strategin pekar ut prioriteringsprinci-
per där vardagscyklande till målpunkter i an-
slutning till tätorter har högst prioritet.

Dubbelt upp! – lokala K2020 (Västtrafik 
2010)
Utveckling av Göteborgs kranskommuners lo-
kala K2020-utredningar (se nedan). Beskriver 
vad som krävs för att nå K2020:s resandemål 
till år 2025, dvs. att minst 40 % av resorna ska 
ske kollektivt, vilket bland annat förutsätter 
omfattande utbyggnad av järnvägens infra-
struktur. Visar även respektive kommuns pla-
ner, önskemål och förväntningar på kollektiv-
trafiken. För Tjörn pekas följande inriktningar 
ut för framtida kollektivtrafikering:
- Fåtal starka linjer/stråk med god framkom-

lighet, hög turtäthet och få stopp. 
- Direktresor till Göteborg med Tjörnexpres-

sen i högtrafik. 
- Snabba busslinjer som ansluter till Bohus-

tåget i Stenungsund. 
- Utvecklad bytespunkt vid Myggenäs.

K2020 lokalt (GR 2008)
Lokal förankring av inriktningen i K2020 (GR 
2008) i kranskommunerna kring Göteborg. 
För Tjörns kommun konstateras att hinder 
för ökat kollektivtrafikresande är dels gles 
bebyggelse och dels att andra målgrupper än 
skolungdomar i stor utsträckning föredrar bil-
resande framför kollektiva färdmedel. Fram-

gångsfaktorer som lyfts fram är bra lösningar för 
bytespunkter, pendelparkeringar och busstrafik. 
Särskilt viktig är placering av pendeltågstation 
i Stenungsund så att den utvecklas till Tjörns, 
Orusts och Stenungsunds främsta bytespunkt.

Strukturbild för göteborgsregionen (GR 
2008)
Regional kartbild och principiella inriktningar 
för regionens utveckling mot långsiktig hållbar-
het. Strukturbilden är uppbyggd kring regionkär-
nan Göteborg med omgivande storstadsområde, 
fem infrastrukturstråk med gröna kilar mellan, 
Göta älv samt kustzonen. Tjörns kommun är en 
del av kustzonen och ansluter närmast till ett 
regionalt huvudstråk vid E6 och Bohusbanan. 
För kustzonens utveckling poängteras särskilt 
tillvaratagande av kustens kvaliteter och attrak-
tivitet för boende och turism, försiktighet med 
strandnära områden, utveckling av kollektiva 
transportmöjligheter samt medvetna intresseav-
vägningar i förhållande till kustnäringarnas in-
tressen. I GR’s strukturbild illustreras kustzonen 
som ett perifert område, utan synlig fysisk kopp-
ling till regionens huvudstråk.

Hållbar tillväxt (GR 2013)
Mål- och strategidokument, som alla GR-kom-
muner står bakom. Syftar till att lägga en stabil 
grund för gemensamt arbete inom GR med att 
utveckla Göteborgsregionen till en stark och 
tydlig tillväxtregion. Särskilt fokus ligger på 
långsiktigt hållbar regional struktur, det vill säga 
främst frågor som rör infra-, bebyggelse- och 
grönstruktur. Nyckelord är befolkningstillväxt, 
regionförstoring, leva/verka/besöka, storstads-
området, transportsystem, kollektivtrafik.

Strukturbild för göteborgs-
regionen (GR 2008)
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Kommunala underlag
Vision 2035 (KF 2015)
I april 2015 antog kommunfullmäktige Vision 
2035 ”Tjörn - Möjligheternas ö hela året och 
för hela livet”. I visionen lyfts befolkningstill-
växt, attraktivitet för helårsboende, företagan-
de och turism upp som viktiga målsättningar 
för kommunens utveckling. Satsningar på in-
frastruktur och kommunikationer nämns bland 
de strategiska insatser som krävs för målupp-
fyllelse. Mål för befolkningsutvecklingen är 20 
000 invånare 2035.

Visionens ledord företagsamhet, småskalighet, 
närhet, havet, det öppna landskapet samt kul-
turen har alla mer eller mindre anknytning till 
infrastruktur- och transportfrågor. Även be-

greppet hållbar utveckling, som är centralt i all 
fysisk planering, genomsyrar visionen.

Översiktsplan 2013 (KF 2013, KF 2016) 
I kommunens översiktsplan ÖP 2013 avhand-
las transportinfrastruktur främst i del 1, s. 12-
13 (regional integration, strukturbild), s. 22-26 
(resor och kommunikationer) och del 2, s. 22-
25 (kommunikationer). Ett grunddrag i planen 
är strukturbilden, som anger att bebyggelse-
utveckling huvudsakligen ska ske längs kom-
munens huvudstråk för transporter, väg 169 
respektive 723, samt i kommunens tätorter.

I samband med aktualitetsprövning av ÖP 
2013 våren 2016 hölls en workshop med kom-
munens politiker där bland annat frågan om 
transport och kommunikationer berördes. Sam-

Strukturbild Tjörn ÖP2013
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ver bedrivas kontinuerligt och samordnat för 
att önskad utveckling ska kunna uppnås. 

Naturvårdsprogram Tjörn (KF 2008)
Programmet utgör grund och anger färdrikt-
ning för kommunens arbete med naturvård och 
lyfter fram det som en viktig del i utvecklings-
arbetet inom Tjörns kommun. Transportfrågan 
avhandlas inte uttalat i naturvårdsprogrammet. 
Dock finns en koppling mellan naturvårdsfrå-
gan och transportfrågan, då kommunens trans-
portstrategier kan komma att få konsekvenser 
för kommunens naturmiljöer och naturvärden. 
I fortsatt arbete med transportstrategin är det 
viktigt att det ekologiska hållbarhetsperspek-
tivet beaktas och att framtida transportsystem 
utformas så att det inte påtagligt skadar växt- 
och djurliv.

Vårda, bevara och utveckla - Kulturmiljö-
vårdsprogram (KF 2015)
Programmet beskriver kommunens kulturvär-
den utifrån såväl specifika kulturmiljöer och 
kulturvårdsobjekt, som mer övergripande kul-
turhistoriska strukturer; det agrara landskapet 
med äldre vägsträckningar, begränsat utrymme 
i tidigare bilfria samhällen, fiskelägets oriente-
ring mot havet, sjöfarten, etc. Programmet ger 
bakgrund till varför dagens transportsystem ser 
ut som det gör, samt pekar på de kulturvärden 
som transportsystemet behöver förhållas till 
och de kulturmiljöer som kan göras mer till-
gängliga om systemet utvecklas.

Folkhälsoplan 2012-2016 (KF 2012)
Transportfrågan är kopplad till folkhälsa ur fle-
ra aspekter, dels vad gäller fysisk tillgänglig-
het, socioekonomiska förutsättningar, jämlika 
livsvillkor och social hållbarhet. Kommunens 
nuvarande folkhälsoplan för 2012-2016 inne-
håller följande prioriterade områden: Trygga 
och goda uppväxtvillkor; Jämlika och jäm-
ställda livsvillkor; Åldrande med livskvalité; 
Goda levnadsvanor. Folkhälsoplanen kommer 
att revideras under 2017.

Säker och trygg kommun (WHO 2011)
I september år 2011 blev Tjörns kommun cer-
tifierad som en Säker och Trygg kommun av 
Världshälsoorganisationen, WHO. I arbetet 
med att göra Tjörn ännu säkrare och tryggare 

manställning från denna workshop utgör bilaga 
till förstudien. I december 2016 fattades beslut 
om översiktsplanens aktualitet; den befanns ak-
tuell, med undantag för inriktningar gällande ut-
veckling av kollektivtrafiken, delar av tätortsstu-
dier, samt skrivningar gällande regional sam-
ordning av bland annat transportinfrastruktur. I 
samband med aktualitetsprövningen beslutades 
att dessa frågor (ej tätortsstudierna) ska inklude-
ras i arbetet med kommunal transportstrategi. 

Medborgardialog i ÖP-arbetet
I samband med utarbetandet av ÖP 2013 ge-
nomfördes medborgardialog med hjälp av cul-
tural planning-metoden (”Tjörns själ”, 2011). 
Dialogen visade på att kommunens befolkning 
upplever ett stort behov av förbättrad kollektiv-
trafik och fler gång- och cykelvägar. 

I detta sammanhang genomfördes även cultural 
planning-dialog med aktörer från kommunens 
näringsliv, för att klarlägga styrkor och svag-
heter i det lokala näringslivsklimatet (”Tjörns 
framtida näringsliv”, 2011). I analysen upp-
märksammas att brister i dagens infrastruktur 
uppfattas som ett potentiellt hinder för utveck-
ling av det lokala näringslivet.

Budgetdokument (KF 2016, 2017)
I budget 2016 finns inriktningsmålet ”Förbätt-
rade kommunikationer och infrastruktur” samt 
det prioriterade målet att under 2016 göra en 
behovsinventering gällande kommunikationer 
ur ett brett perspektiv, som en start på ett utar-
betande av en kommunal transportstrategi under 
2017. I kommunens budget för 2017 kvarstår 
förbättrade kommunikationer och infrastruktur 
som ett inriktningsmål, och utarbetandet av en 
transportstrategi som prioriterat mål.

Bostadsförsörjningsprogram (KF 2015) 
I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas ut-
gångspunkter och mål för kommunens bostads-
försörjning. På s. 20-21 (riskhantering) lyfts 
strategisk trafik- och transportplanering fram 
som viktiga insatser för måluppfyllelse gällande 
utveckling av kommunens bostadsförsörjning. 
Utöver behovet av en kommunal transportstra-
tegi nämns även behov av en transport-/trafik-
strateg (ny kompetens) inom kommunen. Vidare 
framhålls att arbetet med transportfrågan behö-
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har Tjörns kommun valt att fokusera inom fem 
områden:
- Barn och ungdomar
- Drogförebyggande insatser
- Trygghetsinsatser (allmänna och äldre)
- Trafikfrågor
- Insatser för medarbetare i Tjörns kommun
Tyngdpunkten i arbetet gällande trafikfrågor 
ligger på trafiksäkerhet, t ex gång- och cykel-
vägar, mopedinformation och reflexanvänd-
ning. Arbete med förnyad certifiering pågår 
inom kommunen.

Risk- och sårbarhetsanalys (KF 2015)
Kommunen har en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) i enlighet med MSBFS 2015:5 4 §, som 
blev antagen av kommunfullmäktige i sep-
tember 2015. Ett syfte med RSA är att den ska 
används som underlag vid planering och beslut 
om åtgärder för att minska sårbarheten i kom-
munens verksamhet och stärka kommunens 
krishanteringsförmåga.

I bilaga 1 till RSA, ”Tjörns kommuns riskbild 
utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO)”, 
beskrivs kommunens risktopografi, bland an-
nat gällande transportinfrastruktur som vägar, 
hamnar och farleder. Risker som identifieras är 
kopplade främst till transporter av farligt gods 
på kommunens huvudstråk och farleder, trafik-
olyckor på väg och till sjöss och brandolyckor 
i hamnmiljöer.

Turismstrategi (KF 2009), Ett enat Bohus-
län (kommungemensam handlingsplan 
2017)
Strategisk inriktning för Tjörn turismnäring 
är varsam natur- och kulturturism, präglad 
av ett långsiktigt och hållbart tänkande. Ett 
av de teman som avhandlas i kommunens tu-
rismstrategi är ”Tillgänglighet, infrastruktur 
och transporter”, utifrån att ökad turism stäl-
ler krav på samhällsinvesteringar, planering, 
tillgänglighetsanpassning, tillsyn och skötsel 
av vägar, parkeringsplatser, hamnar, färjor och 
färjelägen etc.

Tjörn medverkar i Bohuslänskommunernas 
samverkansprojekt ”Ett enat Bohuslän”; ge-
mensam utveckling och marknadsföring av 
Bohuslän som besöksdestination. I aktuell 
handlingsplan för arbetet lyfts kommunernas 
ansvar för att säkerställa infrastruktur för cy-
kel- och vandringsleder, samt att aktivt verka 
för kollektiva transportmöjligheter för besöks-
näringen inom hela Bohuslän, fram.

Näringslivsstrategier 2014-2020 (KF 2013)
Av kommunens tio strategiska mål för nä-
ringslivsutveckling är mål 3, ”Förbättrad 
infrastruktur till/från Tjörn”, direkt kopplat 
till transportfrågan. Flera av de andra målen, 
som rör bland annat kommunens attraktivitet 
för verksamhetsetablering, utveckling av inter-
nationell turistdestination och nytt center för 
bygg och design, är också beroende av goda 
kommunikationer och stärkt infrastruktur. 
Arbetet med Nordvästsvenska initiativet, som 
beskrivs nedan, är ett steg i arbetet med att 
följa upp och förverkliga kommunens mål för 
näringslivsutvecklingen.

Nordvästsvenska initiativet (KSO Stenung-
sund, Tjörn, Orust 2015)
Under 2015 har Tjörn, Stenungsund och Orust 
kommuner, i samverkan med större aktörer 
från näringslivet, tagit fram Nordvästsvenska 
Initiativet, som ett gemensamt förslag på för-
bättringsåtgärder för delregionens infrastruk-
tur. Förslagets huvuddrag: 
- En åtgärdsvalsstudie initieras och genom-

förs för väg 160, genom Stenungsund, 
förbi Tjörns infart och vidare till Orust.

- Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan 

”Säker och 
trygg kommun” 
(WHO 2011)
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på att trafikåtgärder kommer att behövas för 
att framkomlighet på väg 160 ska kunna upp-
rätthållas. Huvudsakliga föreslagna åtgärder är 
en cirkulationsplats och en planskild korsning 
under väg 160 för oskyddade trafikanter.

2013 har kommunens mark- och exploate-
ringsavdelning tagit fram ”PM ang huvud-
mannaskap för allmän platsmark inom Tjörns 
kommun”. Utredningen belyser gällande lag-
stiftning kring huvudmannaskap, alternativa 
framtidsscenarios för kommunen i frågan, 
samt förutsättningar för och konsekvenser av 
en eventuell förändring av rådande tillämpning 
inom kommunen.

Under 2017, i samband med att detaljplanering 
av centrala Skärhamn inleds, avser kommunen 
att genomföra en översiktlig trafikutredning för 
Skärhamn, och bland annat studera möjlighet 
till alternativ genomfartsväg genom samhället. 

I kommunens översiktsplan föreslås även en 
översiktlig trafikutredning för Höviksnäs, för 
att utreda möjligheten till ny väg mellan nya 
och gamla Bergavägen, den så kallade ”förbi-
farten”. Utredningen har ännu ej påbörjats.

genom att gå vidare med resultaten från 
den idéstudie som redan är framtagen för 
banan.

- En bro mellan Orust och fastlandet.

Ett starkt Bohusstråk! (KSO Kungälv, 
Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust 
2016)
Under 2016 har rubricerade kommuner ut-
arbetat ett gemensamt dokument för inspel i 
pågående revideringar av regional respektive 
nationell plan för transportinfrastruktur. I do-
kumentet förespråkas ökad pendlingskapacitet 
på Bohusbanan, uppgradering av väg 160 (in-
klusive ny fastlandsförbindelse mellan Orust 
och Stenungsund) till regionalt stråk, samt 
utveckling av cykling som eget transportslag 
i ”hela-resan-perspektiv”. Dokumentet har 
spelats in via kommunernas respektive kom-
munalförbund till VGR och TRV.

Inspel av brister till regional respektive na-
tionell plan (Sektor samhällsbyggnad 2017)
Med utgångspunkt från kommungemensamma 
dokument ovan har Tjörns kommun via GR’s 
infranätverk spelat in följande brister till regio-
nal plan för transportinfrastruktur 2018-2029:
- Södra Bohusbanan; kapacitet saknas för 

snabb och turtät pendling Göteborg-Ste-
nungsund-Uddevalla.

- Väg 160, inklusive ny fastlandsförbindelse 
mellan Orust och Stenungsund; helheten 
behöver studeras som ett prioriterat regio-
nalt stråk.

- Väg 169 vid Svanvik; brister i framkomlig-
het och trafiksäkerhet.

Södra Bohusbanans brister har även spelats in 
till Trafikverkets arbete med nationell plan för 
transportinfrastruktur för 2018-2029.

Strategiska utredningar om transportinfra-
struktur
I samband med detaljplanering av Almöstrand 
och Myggenäs korsväg har Trafikverket till-
sammans med kommunen under 2014-2016 ut-
arbetat en åtgärdsvalsstudie, ”ÅVS Myggenäs 
korsväg”. Myggenäs korsväg är en strategiskt 
viktig punkt på väg 160, Tjörns fastlandsför-
bindelse, och är vital för hela kommunens 
trafikförsörjning. Studien omfattar trafikberäk-
ningar och -prognoser fram till 2030, och visar 

”Ett starkt Bohusstråk” (KUSTO-kommunerna 2016)
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Utgångspunkter

I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar och 
faktorer som driver och formar dagens trans-
portbehov i kommunen. Faktauppgifter och 
statistik är hämtade från SCB.se, Kommunfak-
tablad för Tjörn 2016, Folkhälsomyndighetens 
faktablad för Tjörn 2016, Regionfakta.com, 
Funktionell geografi (VGR/LST O 2016) samt 
i kommunens översiktsplan respektive bostads-
försörjningsprogram.

Tjörn i regionen
Tjörns lokala förutsättningar präglas å ena 
sidan av sitt geografiska läge som en ö i kust-
zonen, med allt vad det innebär avseende såväl 
fysiska som kulturella och sociala samhälls-
strukturer. Havet är en stark identitetsbärare, 
och arvet från det traditionella fiske- och jord-
brukssamhället lever vidare i såväl lokalt nä-
ringsliv som i landskapsbild och bebyggelse-
strukturer. Å andra sidan är kommunen en del 
av den funktionella arbetsmarknadsregionen 
kring Göteborg, och står i ett ömsesidigt utby-
tesförhållande med övriga storstadsregionen 
gällande bostäder, kompetens och arbetstillfäl-
len. Tjörn har även en viktig roll som besöks- 
och rekreationsdestination i regionen, med ett 
rikt utbud av natur- och kulturupplevelser, och 
omfattande bestånd av fritidsbostäder. Kom-
munen har även stora områden med höga och 
skyddsvärda natur- och kulturvärden, vilket 
medför ett lokalt ansvar för bevarande av vär-
den av allmänt intresse.

Ö-kommun
Det faktum att Tjörn är en ö-kommun är en av 
kommunens största tillgångar, men innebär i ett 
infrastrukturperspektiv även viss sårbarhet. Tjörn 
är helt beroende av sin direkta fastlandskopp-
ling - väg 160 via Tjörnbroar och tunnel till Ste-
nungsund. Om denna väg fallerar påverkas hela 
Tjörns (och Orusts) befolkning, samhälls- och 
näringsliv negativt. Detta gäller såväl för akuta 
situationer, som broraset 1980, som för successiv 
utveckling mot att vägens kapacitet inte längre 
möter transportbehovet. Redan idag uppstår ofta 
köbildning i trafiken på Tjörnbroarna, och plan-
läggning för nya bostäder och verksamheter i 
kommunen hämmas av prognoser om kapacitets-
brist på väg 160 inom en tioårsperiod. Vidare har 
muddringar nyligen genomförts i Vallhamn för 
att möjliggöra större fartygsanlöp, vilket på kort 
tid skulle kunna medföra ökning av tung trafik 
på såväl väg 160 som väg 169, kommunens lo-
kala huvudstråk. Väg 160 utgör samtidigt den 
förbindelse till Bohusstråket som ska rymma den 
framtida ökning av kollektivt resande som krävs 
för en hållbar samhällsutveckling. 

Vidare finns inom kommunen flera mindre öar 
med viss helårsbefolkning, vilket medför be-
hov av fungerande färjetrafik året om, för såväl 
människor som gods, samt tillhörande kring-
funktioner som boendeparkering vid färjelägen.

Befolkning
Kommunens befolkning har länge legat kring 
ca 15 000 helårsboende invånare. De senaste tre 
åren har dock en befolkningsökning skett med ca 
100 personer per år, huvudsakligen beroende på 
inflyttning. Utöver de invånare som är skrivna i 
kommunen finns även en stor delårsbefolkning, 
som nyttjar kommunens bestånd av fritidshus 
under längre eller kortare delar av året. Be-
folkningen ökar uppskattningsvis till omkring 
30 000 invånare under sommarhalvåret, dvs. en 
fördubbling, och ökar ytterligare med besökare 
under högsäsong till ca 45 000 invånare, en tre-
dubbling. Dessa säsongsvariationer i befolkning-
en ger upphov kommunalekonomiska komplika-
tioner, då vissa samhällsfunktioner behöver di-
mensioneras efter en betydligt större befolkning 
än de som ingår i kommunens skattekollektiv.

Besökare i Skärhamn under träbåtsfestivalen.
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Kommunens befolkning är som helhet, jämfört 
med länet och riket, socioekonomiskt stark 
med hög sysselsättningsgrad, mindre andel 
låginkomsttagare, högre andel höginkomst-
tagare (bland män), låga ohälsotal och lågt 
barnfattigdomsindex. Helårsbefolkningen är 
äldre än rikssnittet, med högre andel personer 
i åldrarna 45-80 år, och lägre andel i åldrarna 
20-44. Kommunens ambition är att möjliggöra 
även för unga personer och familjer att bosätta 
sig i kommunen, bland annat med hjälp av ett 
breddat bostadsutbud.

Bostäder och pendling
Helårsbefolkningen bor till ungefär 2/3 i 
tätorter. De tätorter som i kommunens över-
siktsplan pekas ut för bebyggelseutveckling är 
Skärhamn, Höviksnäs, Rönnäng, Myggenäs 
och Kållekärr. Av kommunens bostadsbestånd 
är över 85 % småhus (villor), vilket innebär att 
den lokala bostadsmarknaden inte är tillgäng-
lig för de målgrupper i samhället som behöver 
en mindre och billigare bostad eller en hy-
resbostad. Enligt kommunens bostadsförsörj-
ningsprogram bor Tjörns unga vuxna hemma 
längre än genomsnittet för övriga Sverige. 
Behovet av moderna lägenheter och mindre 
bostäder finns dock även i fler målgrupper; 
familjer med ändrade förhållanden, äldre eller 
sjuka med behov högre tillgänglighetsstandard 
osv. 

Fritidshusbeståndet är spritt inom hela kom-
munen. Kommunen har ett stort antal plan-

lagda fritidshusområden från 60-talet, som i 
viss utsträckning fortfarande nyttjas för fritids-
boende, även om omvandling till helårsboende 
pågår på flera håll. Dessutom finns en motsatt 
process där delar av det äldre permanentbo-
stadsbeståndet omvandlas till fritidshus, i syn-
nerhet i kustnära lägen där fastighetspriserna 
är höga. Även nyproducerade bostäder i dessa 
lägen tenderar att användas som fritidsboende.

Tjörn har en liten lokal arbetsmarknad, och en 
stor del av befolkningen är beroende av pend-
ling till arbete och studier på andra platser i re-
gionen. Stora delar av kommunen ligger inom 
en timmes pendling till regioncentrum Göte-
borg. 2014 var nettopendlingen -2736 personer 
per dygn, med en inpendling på 1436 personer, 
och en utpendling på 4172 personer. De största 
pendlingsströmmarna går till Stenungsund 
respektive Göteborg. Kollektivtrafik för arbets-
pendling finns i stora delar av kommunen, med 
högst service längs kommunens huvudstråk 
och större vägar, samt i de större tätorterna. 
Huvuddelen av pendlingsresorna, såväl som 
andra regionala resor, sker dock med bil. Kom-
munens bilinnehav per capita (602 bilar/1000 
invånare) är bland de högsta i länet, och det 
högsta inom göteborgsregionen. 

Resvanor och folkhälsa
Även om statistiken generellt säger att Tjörn-
borna väljer bil framför buss vid persontran-
sporter, har kommunens transportsystem olika 
betydelse och funktion för olika grupper inom 

Ö-kommun med stor andel bostäder i småhus, såväl äldre som nyproducerade.
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Näringsliv och turism
Tjörns kommun har ett i huvudsak småskaligt 
näringsliv med närmare 2000 företag, övervä-
gande enmansföretag och företag med få an-
ställda, många inom bygg- och hantverkssek-
torn. Dessa företag är spridda över stora delar 
av kommunen, men flera av de som har större 
lager eller försäljningslokaler är lokaliserade 
till tätorterna eller Svanviks industriområde. 
Även kommersiellt serviceutbud är koncentre-
rat till kommunens tätorter, främst Skärhamn, 
Kållekärr och Myggenäs. Även i Rönnäng och 
Höviksnäs finns visst kommersiellt utbud.

En annan stark del av det småskaliga företa-
gandet är inom besöksnäring och turism, med 
verksamheter som dock är delvis säsongsbe-
roende. Turismen är spridd inom kommunen, 
men bland de större besöksmålen kan nämnas 
Sundsby säteri på Mjörn, Nordiska akvarell-
museet i Skärhamn och Pilane skulpturpark i 
Klövedal. Sommartid kan dessa platser genere-
ra ett mycket stort antal besökare. Även vissa 
av kommunens äldre fiskesamhällen attraherar 
många besökare sommartid. Majoriteten av be-
sökare kommer med bil, vilket medför generell 
brist på parkering under högsäsong.

Ett storskaligt inslag i kommunens näringsliv 
är Vallhamn, som är en betydande hamn fram-
förallt för fordonstransport. Verksamheten i 
Vallhamn genererar ett stort transportbehov 
både i form av sjöfart och tunga vägtranspor-
ter. Vallhamn ihop med väg 169 och väg 160 

befolkningen. Målgrupper som barn, unga 
vuxna, vuxna i arbetslivet, äldre, funktionsva-
rierade, nyanlända, män, kvinnor, etc. har alla 
olika behov (olika rörelsemönster) och förut-
sättningar (ekonomiskt, fysiskt, attitydmässigt) 
för att nyttja transportsystemet. För att uppnå 
ett jämlikt och socialt hållbart samhälle, som 
främjar god folkhälsa, är det viktigt att beakta 
alla målgruppers behov av och förutsättningar 
för transporter, utifrån begrepp som tillgäng-
lighet, trygghet, gemenskap, resvanor och 
attityder. Exempelvis förestås ungefär 2/3 av 
bilinnehavet i kommunen av män, vilket kan 
indikera att kvinnor har tillgång till bil i lägre 
utsträckning; barn och unga är mer beroende 
än vuxna av kollektivtrafik för att kunna röra 
sig självständigt mellan skola, bostad och fri-
tidsaktiviteter, etc.

Transportsystemet som ett verktyg för att 
stödja ökad fysisk aktivitet hos befolkningen 
bör också beaktas. Enligt folkhälsostatistiken 
uppger fler kvinnor i kommunen än rikssnittet 
att de har en stillasittande fritid, medan kom-
munens män ligger strax under rikssnittet för 
stillasittande fritid. Fysisk aktivitet är en bety-
delsefull hälsofaktor även för övriga målgrup-
per. Transportsystemet kan främja ökad fysisk 
aktivitet dels genom att systemet i sig inbjuder 
till att människor transporterar sig till fots el-
ler cykel, och dels genom att det förbinder 
målpunkter i samhället som inbjuder till fysisk 
aktivitet – motionsanläggningar, friluftsområ-
den, etc.

Transportsystemets utformning påverkar alla kommunens målgrupper.

548



18 Utgångspunkter Remissversion

är riksintresse för kommunikationer. Även 
fiskberedningsverksamhet och andra större 
verksamheter i kommunens sydvästra delar 
genererar godstransporter.

Enskilt huvudmannaskap
På Tjörn är det av tradition lokala vägfören-
ingar som ansvarar för förvaltningen av all-
mänplatsmark inom kommunen, genom enskilt 
huvudmannaskap. Huvudprincipen i svensk 
lag är att kommunen ska förvalta allmänplats-
mark i områden med detaljplan. I PBL 4 kap 
7§ står att: 

”Kommunen ska vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns sär-
skilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att 
huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för 
en eller flera allmänna platser.” 

Det finns totalt 41 vägföreningar på Tjörn som 
förvaltar allmänplatsmark, bland annat trans-
portinfrastruktur i form av allmänna vägar, 
med enskilt huvudmannaskap. Av dessa har 
nio föreningar i de större samhällena bildat en 
gemensam samarbetsorganisation, Tjörns Väg-
föreningars Samarbetsorganisation (TVS). 

Det enskilda huvudmannaskapet innebär att 
kommunen har begränsad rådighet över ut-
formning, nyttjande och skötsel av vägar och 
allmänna platser inom kommunen, samtidigt 
som kommunen ansvarar för trafikmyndig-
hetsfrågor. Detta medför ibland intressekon-
flikter, då vägföreningarna önskar prioritera 
sina medlemmars lokalt orienterade intressen, 
medan kommunens ansvar är att tillgodose det 
allmänna intresset och bevaka en god helhets-
lösning för såväl hela kommunens befolkning 
som för besökare. Dessa olika roller kräver att 
kommunen och föreningarna samverkar konti-
nuerligt. 

Vidare finns inom kommunens tätorter ett 
antal länsvägar där trafikverket är huvudman. 
Det statliga huvudmannaskapet innebär en 
begränsning av vilka åtgärder som får vidtas 
på vägarna, att de ska ha en viss utformning 
och att eventuella åtgärder förutsätter att väg-
plan upprättas först. På flera ställen har de 
statliga vägarna med åren förlorat sin regio-
nala betydelse, exempelvis som länk till ett 

tidigare strategiskt färjeläge, och har övergått 
till att vara av mer utpräglat lokalt intresse. I 
samband med planläggning i exempelvis Al-
möstrand, har Trafikverket uttryckt önskemål 
om att kommunen tar över huvudmannaskapet 
för en sådan väg (väg 722). Även i centrala 
Skärhamn och Höviksnäs har liknande frågor 
aktualiserats i samband med planläggning. 

Kollektivtrafik i regional regi
Före 2012 var den inomkommunala kollektiv-
trafiken i kommunal regi. 2010 tecknade kom-
munen ett avtal med Västra Götalandsregionen 
(VGR) om att Västtrafik från och med 2012 
skulle ta över ansvaret för kollektivtrafiken 
(utöver skolskjutsar och färdtjänst), i och med 
att VGR till följd av en lagändring blev kol-
lektivtrafikmyndighet. Överföringen av ansva-
ret för kollektivtrafiken finansierades genom 
skatteväxling mellan kommun och region. I 
och med detta har kommunen avhänt sig en 
stor del av inflytandet över kollektivtrafiken, 
och överlämnat det till Västtrafik. Kommunen 
deltar dock i Västtrafiks planering av kollek-
tivtrafiken genom en årligen genomförd dia-
logprocess. 

Vy längs Dösevägen, äldre landsväg i Valla.
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Nulägesbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs hur kommunens trans-
portsystem ser ut idag, ordnat efter trafikslag. 
Faktauppgifter är hämtade från SCB.se, 
NVDB.se, Regionfakta.se, Västtrafik.se, ÖP 
2013, ÅVS Myggenäs korsväg (TRV 2016), 
Trafikutredning till Program för Svanvik (Nor-
consult 2017) och Wallhamn.com.

Biltrafik och parkering
Huvudvägnätet på Tjörn utgörs av länsväg 160 
som utgör kommunens fastlandsförbindelse 
och passerar genom kommunen mellan Ste-
nungsund och Orust, samt länsväg 169 mellan 
Myggenäs och Rönnäng. Andra för kommunen 
mycket viktiga länsvägar är väg 721 mellan 
Skärhamn och Aröd och väg 723 från Skär-
hamn via Kållekärr till väg 169 vid Vallhamn. 
Dessa länsvägar är utpekade som ”huvudstråk” 
i kommunens översiktsplan, då de har stor be-
tydelse för att länka samman kommunen med 
regionen, och kommunens tätorter med varan-
dra, både gällande person- och godstransporter. 

Framkomligheten på huvudstråken är vanligen 
acceptabel under större delen av året. Köer 
förekommer dock på väg 169 och väg 160 
via Tjörnbroarna, främst vardagsmorgnar och 
på eftermiddagarna, till följd av arbetspend-
lingen ut från kommunen. Det stora antalet 
fritidsboende på Tjörn bidrar också till toppar i 
trafiken främst vid långhelger och under som-
marsäsongen. Enligt ÅVS Myggenäs korsväg 
(TRV 2016) registreras cirka 20 000 fordons-
rörelser dagligen på väg 160 öster om korsvä-
gen (ÅDT-mätning från 2013). I utredningen 
anges vidare att Myggenäs korsväg kommer 
att ha kapacitetsproblem vid prognosåret 
2030, om kapacitetshöjande åtgärder (bl.a. 
cirkulationsplats) enligt åtgärdsvalsstudien 
inte vidtas. Kommunen verkar för att regional 
medfinansiering av erforderliga åtgärder ska 
kunna erhållas. Då väg 160 och väg 169 är av 
riksintresse för kommunikationer mellan E6:an 
och Vallhamns hamnområde, och är del av 
det funktionellt prioriterade vägnätet, bevakas 
framkomligheten på dessa vägar av trafikver-
ket, i samband med all kommunens planlägg-
ning för ytterligare exploatering.

På norra och nordvästra Tjörn finns länsvägar 
727 och 731, som är klassade som ”sekun-
därstråk” i ÖP. De är mindre trafikerade än 
huvudstråken, i synnerhet gällande tung trafik, 
och har begränsad betydelse för kommunens 
tätorter, men är av stor betydelse för att länka 
kommunens landsbygdsområden till tätorterna 
och regionen. Då dessa vägar saknar separat 
gång- och cykelbana genererar de blandtrafik, 
med bristande trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter som följd. Denna situation förekom-
mer även längs de flesta övriga landsvägar inom 
kommunen, som i många fall har äldre sträck-
ningar med begränsad sikt. Två av kommunens 
större besöksmål, Skulptur i Pilane respektive 
Sundsby Säteri, ligger i anslutning till denna typ 
av landsvägar. Bristande utrymme för parkering 
och bussangöring vid besöksmålen, bidrar yt-
terligare till att gångtrafikanter under högsäsong 
rör sig oskyddat längs landsvägarna. Vid infar-
ten mot Pilane på väg 727 har trafikverket under 
2016 gjort en åtgärdsvalsstudie för att uppnå 
bättre siktförhållanden, minskad olycksrisk och 
vissa parkeringsmöjligheter. Kommunen kom-
mer att delta i finansieringen av åtgärderna för 
att tillskapa parkering.

Även inom kommunens äldre samhällen är 
gator för biltrafik på många ställen trånga och 
branta, vilket innebär begränsad framkomlighet 
och viss bristande trafiksäkerhet, särskilt under 
sommaren vid högt besökstryck. Under högsä-
songen råder dessutom stor brist på parkerings-
platser i tätorter och mindre samhällen, för såväl 
besökare som boende på de mindre öarna. Varje 
år juni-augusti arrenderar kommunen mark vid 
Astrids fisk i Rönnäng för att tillskapa ca 130 
parkeringsplatser, och på så vis hantera det höga 
parkeringstrycket sommartid. I övrigt har kom-
munen ordinarie boendeparkering i Rönnäng 
om cirka 140 platser, för helårsboende på Åstol 
och Stora Dyrön. Boendeparkeringsytorna finns 
på Hamnplan, Jannes äng, Gamla salteriet, 
Slänten, Kvarnbacken samt Kårevik. För att 
kunna få en boendeparkering gäller att du är 
myndig och folkbokförd/driver verksamhet/fast 
anställd på någon av öarna, att din bil är regist-
rerad på folkbokföreringsadressen, samt att par-
keringsplatsen används kontinuerligt, minst 10 
månader om året. 
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I parkeringsfrågan finns motstridiga intressen, 
då stora parkeringsytor kan uppfattas som do-
minanta i ortsbilden, medan antalet parkering-
ar emellanåt ändå inte räcker till. Efter beslut 
om att färjeläget i Rönnäng ska ligga kvar i 
befintligt läge, har utredning av parkeringssi-
tuationen startats. I samband med utredningen 
kommer kommunen att driva en medborgar-
dialog där såväl öbor som rönnängsbor ska 
kunna delta, för att bidra till en gemensam lös-
ning på parkeringsfrågan.

Kollektivtrafik
Kommunens kollektivtrafik utgörs främst av 
busstrafik för lokala och regionala resor. För 
regionala resor är tåg från Stenungsund också 
av betydelse. För resor till några av de mindre 
öarna i kommunen finns färjetrafik. Då många 
resenärer behöver påbörja sin resa med bil 
eller cykel innan de kan byta till kollektivt 
färdmedel är kommunens pendelparkeringar 
en viktig del av kollektivtrafiksystemet.

Buss
Busstrafiken utgörs av Tjörn Express mellan 
Göteborg/Stenungsund och Rönnäng, Orust 
Express mellan Uddevalla, Orust och Stenung-
sund, buss 5 mellan Höviksnäs och Stenung-
sund, 11 lokalbusslinjer (300-linjerna) samt 
18 skolbusslinjer (900-linjerna). Se tabell och 
karta för sträckningar och hållplatser. 

De starkaste pendlingsbussarna är Tjörn 
Express och buss 5. Tjörn Express går med 
halvtimmestrafik till Göteborg morgon och 
eftermiddag på vardagar, och i övrigt med en-
timmestrafik till Stenungsund dagtid, kvällstid 
samt helg. Buss 5 går med halvtimmestrafik 
vardagar och entimmestrafik helger mellan 
Höviksnäs och Stenungsund. Orust Express 
går till Stenungsund med halvtimmestrafik 

Expressbussar vid Myggenäs korsväg.

Tabell: Anropsstyrda (A) och reguljära busslinjer samt 
färjelinjer (F) 2017

Linje Linjesträckning

5 Stenungsund - Höviksnäs

Orust 
express 

Uddevalla - Orust - Stenungsund

Tjörn 
express 

Tjörn - Stenungsund/Göteborg

353 Skärhamn - Kållekärr - Häggvall - Nösnäs

354 Häggvall - Berga - Häggvall

355 Bleket - Rönnäng - Myggenäs - Kungälv

356 Klädesholmen - Tolleby - Djupvik - Kållekärr

357 Björholmen - Kållekärr - Häggvalle damm

358 Varekil - Askerön - Myggenäs skola

359 Varekil - Myggenäs - Häggvall - Nösnässkolan

360 (A) 
Närbuss

Mjörn / Kyrkesund / Valla / Rönnäng / Skärhamn

361 (F) Åstol - Rönnäng

362 (F) Härön - Kyrkesund - Härön

364 (A) Berga - Hjälteby - Furusäter - Häggvalle damm

366 (A) Djupvik - Olsby - Budalen - Sibräcka - Kållekärr

367 (A) Röra - Kyrkesund - Björholmen - Kållekärr

952 Hoga - Röra korsväg - Valsäng - Långekärr

953 Björholmen - Långekärr - Valsäng - Häggvallskolan

954 Halsbäck - Långekärr - Habborsby - Häggvallsko-
lan

955 Valsäng - Sibräcka - Fagerfjäll - Kållekärrs skola

956 Habborsby - Djupvik - Kållekärrs skola - Häggvalls

957 Svanvik - Hjälteby - Kållekärrs skola - Styrdalen

958 Häggvalle damm - Mjölkeviken - Myggenäs skola

959 Säckebäck - Mjörn - Myggenäs skola - Häggvall-
skolan

960 Häggvalle damm - Häggvallskolan - Myggenäs 
skola

961 Kållekärrs skola - Furusäter - Hjälteby - Häggvall

962 Fagerfjäll - Röavallen - Skärhamns skola - Blekets

963 Skärhamn - Stockevik - Aröd

964 Aröd - Stockevik - Skärhamn - Kållekärr - Bleketsk

965 Djupvik - Kuballe - Rönnängs skola - Bleketskolan

966 Tolleby - Olsby - Rönnängs skola - Bleketskolan

967 Bleketskolan - Klädesholmen - Rönnängs skola

968 Bleket - Rönnängs brygga - Bleketskolan

969 Kållekärr - Billströmska folkhögskolan
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900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år 
inför skolstart, för att motsvara skolbarnens 
behov. Dessa bussar går endast de vardagar 
som är skoldagar, dvs. inte på skollov, röda 
dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur 
till respektive skola och två till fyra turer på 
eftermiddagen beroende på skolans sluttider. 
Tillkommande rutter kan förekomma ifall nå-
gon av 300-linjerna utgår eller förändras. Även 
andra passagerare än skolungdomar kan åka 
med skollinjerna.  

Utöver de reguljära busslinjerna finns även 
”närbussen”, som är tillgänglig för resor inom 
kommunen en till två förmiddagar per vecka 
för respektive kommundel. Närbussen bokas 
en dag före resan, och hämtar upp resenären 
vid bostaden eller annan vald plats, enligt en 
ungefärlig tidtabell. I Tjörns kommun ersätter 
närbussen konceptet ”närtrafik”, som finns i 

Tjörns kollektivtrafiksystem 2017. Karta baserad på utdrag ur Västtrafiks webb-karta.

dagtid och entimmestrafik kvällstid på var-
dagar, samt med tvåtimmarstrafik på helger. 
För norra och östra Tjörn fungerar buss 5 och 
Orust Express som anslutningsbussar till tåget 
i Stenungsund. Ofta innebär dock bytet mellan 
buss och tåg i Stenungsund en lång stunds vän-
tan, och därmed en längre total restid.

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsak-
ligen inom kommunen. Fyra av linjerna (353, 
355, 358 och 359) ansluter till grannkommu-
nerna vid Nösnäs i Stenungsund, Varekil på 
Orust och Kungälvs busstation. Tre linjer, 364, 
366 och 367, som servar landsbygden utanför 
kommunens huvudstråk med tre till sex turer 
per dag, är anropsstyrda och förbeställs senast 
en timme innan avgång. De reguljära linjerna 
trafikeras på vardagar, flertalet med koppling 
till någon skola. De anropsstyrda linjerna trafi-
keras även på helgen. 
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många andra av länets kommuner. Närtrafiken 
är helt anropsstyrd, och servar enbart områ-
den som inte trafikeras av reguljära busslinjer, 
medan närbussen till viss del överlappar och 
utgör ett komplement till den reguljära busstra-
fiken inom kommunens landsbygdsområden.

Tjörns Omnibuss är den entreprenör som kör 
bussarna på Tjörn, på uppdrag av Västtrafik. 
De ansvarar för att driva lokal marknadsföring, 
resandeutveckling och trafikutveckling. Kom-
munen ansvarar dock för hållplatser vad gäller 
tillgänglighetsanpassning och anslutande in-
frastruktur för gång och cykel. Kommunen har 
årligen möjlighet att söka medfinansiering hos 
Västtrafik för dylika åtgärder.

Pendelparkering
Idag finns pendelparkering för bil på fyra stäl-
len i Tjörns kommun; Myggenäs korsväg med 
81 platser, Myggenäs centrum med 14 platser, 
Höviksnäs entré med 20 platser och Kållekärrs 
centrum med 56 platser. Våren 2016 gjordes 
beläggningsmätning på alla fyra ställen vid 
två tillfällen, vilket visade på en genomsnittlig 
beläggning på ca 65 % inom pendelparkering-
arna. Trygga, säkra, tillgängliga och strategiskt 
belägna pendelparkeringar för bil bedöms vara 
viktigt för att främja att kollektiva färdme-
del väljs vid regionala resor. I ÖP 2013 finns 
förslag på flera lämpliga lägen för framtida 
etablering av pendelsparkeringsplatser, som är 
möjliga att studera närmare. Västtrafik planerar 
att under 2017 bygga ytterligare 56 pendelpar-
keringsplatser i Kållekärr. Kommunen bedriver 
idag inget systematiskt arbete för att prioritera 
nya utbyggnadsprojekt för pendelparkering.

Även trygg och säker pendelparkering för 
cykel i anslutning till kollektivtrafikknutpunk-
ter bedöms kunna ha betydelse för att främja 
kollektivt resande. Vid Kållekärrs busstation 
respektive vid Häggvalledamm finns idag ca 
20 cykelplatser, och vid Myggenäs korsväg 56 
cykelplatser, under tak. 

Tåg
Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är 
viktig för de regionala kollektivtrafikresorna, i 
synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Ex-
press inte går hela vägen till Göteborg. Väst-
tågen går från Stenungsund med halvtimmes-

Pendelparkering vid Myggenäs korsväg.

trafik morgon och eftermiddag på vardagar, 
och med entimmestrafik dagtid, kvällar och 
helger. Kapacitetsbegränsningar på banan idag 
gör dock att trafiken är störningskänslig och 
tågen ofta är försenade. Tjörns kommun verkar 
för att kapacitetshöjande åtgärder ska vidtas på 
Bohusbanan, för att tågen ska kunna gå oftare, 
snabbare och med större tillförlitlighet. Vissa 
kapacitetshöjande åtgärder som rekommende-
ras i trafikverkets Idéstudie för Södra Bohus-
banan (TRV 2011) ligger med i regional plan, 
och är beslutade för genomförande.

Stenungsunds kommun har genomfört en lo-
kaliseringsstudie för nytt resecentrum. Under 
processens gång har Tjörns kommun, i sam-
verkan med Orusts kommun, förespråkat lo-
kalisering vid Stenungsöbrons brofäste, för att 
främja tillgängligheten till tåg även för resenä-
rer från öarna. Västtrafik har förespråkat loka-
lisering i Stenungsunds centrum i första hand, 
med hänvisning till potential för kommersiell 
utveckling kring resecentrum, och brofäste-
salternativet i andra hand, med hänvisning 
till enklare förutsättningar för genomförande. 
2016 fattade Stenungsunds kommun beslut om 
att nytt resecentrum ska lokaliseras centralt, i 
anslutning till Stenungstorg, och att detaljplan-
läggning för detta ska påbörjas.

Färja
Färjor går till de öar inom kommunen som har 
åretruntboende befolkning; linje 361 trafikerar 
Rönnäng–Tjörnekalv–Åstol–Dyrön och linje 
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Mobility management
Åtgärder för att stimulera och upprätthålla 
hållbart resande kallas ibland för ”mobility 
management”. Kommunen har vid olika tillfäl-
len genomfört subventionskampanjer för kol-
lektivt resande riktade till unga och äldre. Gra-
tis busskort till skolungdomar har prövats, men 
inte befunnits få tillräcklig effekt på resandet i 
förhållande till kostnad, varför det är inte ak-
tuellt för närvarande. ”Seniorkort” med gratis 
kollektivtrafik dygnet runt är dock sedan 2015 
tillgänglig för alla över 65 i kommunen. Väst-
trafik skickar ut erbjudande om seniorkort till 
alla kommuninvånare som fyller 65, och kor-
ten betalas av kommunen. Resultatet av denna 
kampanj är en ökning av resenärer på färjorna 
Åstol och Dyrön.

Som nämnts ovan är det Tjörns Omnibuss som 
ansvarar för att driva lokal marknadsföring, 
resandeutveckling och trafikutveckling av kol-
lektivtrafiken på Tjörn. Dock har kommunen 
möjlighet att bidra i detta arbete genom sina 
väl upparbetade informationskanaler mot kom-
muninvånarna.

Inom VGR och Västtrafik pågår en ”pris- och 
betalutredning” för att bland annat se över 
orättvisor i betalsystemet vid passering av tax-
egränser, och på så vis göra kollektivtrafiksys-
temet mer attraktivt.

Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg finns idag längs 
större delar av väg 169/723 mellan Myggenäs 
korsväg och Skärhamn, längs väg 721 mellan 
Skärhamn och Aröd, samt längs delar av väg 
169 mellan Aröd och Rönnäng. Mindre sträck-
or av separat gång- och cykelväg finns även 
inom de större tätorterna. Mellan Röra i norr, 
Klövedal i väster och Aröd i söder finns också 
en så kallad cykelled, som är en huvudsakligen 
sammanhängande och trafikseparerad väg av 
varierande standard, för gång- och cykeltrafik. 
Sträckning, profil och utformning gör den dock 
mer lämplig för rekreation och cykelturism än 
som transportväg vid cykelpendling.

I övrigt sker gång- och cykeltrafik idag i 
blandtrafik på det allmänna vägnätet, vilket, 
som nämnts ovan gällande biltrafik, innebär 

362 trafikerar Kyrkesund–Härön. Under lågsä-
song är trafiken relativt begränsad och delvis 
anropsstyrd, medan trafiken sommartid är mer 
omfattande, då resenärerna utgörs av en större 
fritidsboende befolkning. Färjetrafiken är även 
betydelsefull ur ett turismperspektiv, då besök 
till de mindre öarna, och även färjeturen i sig, 
utgör intressanta attraktioner för många besö-
kare. Att under högsäsong kunna erbjuda till-
räckligt antal bilparkeringar vid färjelägena i 
Rönnäng och Kyrkesund, för såväl permanent-
boende och fritidsboende som besökare, är en 
utmaning för kommunen. Det är därför viktigt 
att bekväma byten mellan busstrafik och färja 
möjliggörs, så att fler resenärer till de mindre 
öarna väljer kollektiva färdmedel framför bil, 
och parkeringsbehovet därmed begränsas.

Idag är verksamheter på de mindre öarna 
beroende av kollektivtrafikfärjorna för sina 
godstransporter, bland annat av livsmedel och 
kylvaror. Detta ställer krav vad gäller utrust-
ning och kapacitet på de färjor som trafikerar 
linjerna. En utredning pågår inom kommunen 
för att klarlägga vilka behov som en eventuell 
ny kollektivtrafikfärja ska tillgodose. Frågan 
behöver även belysas i fortsatt arbete med stra-
tegier för godstransporter inom kommunen.

Färja, linje 361, vid Rönnängs brygga.
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bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafi-
kanter. I kommunens översiktsplan (Del 2, s. 
22-24) finns förslag på prioriterade vägsträckor 
för utbyggnad av separat gång- och cykelväg 
längs såväl huvudstråk som sekundärstråk 
inom kommunen. Komplettering av gc-vägar 
längs kommunens större vägar har betydelse 
inte minst för tillgängligheten till kollektiv-
trafikhållplatser, och för att möjliggöra ökat 
kollektivt resande. Behov finns också av att på 
ett tryggt och säkert sätt kunna nå målpunkter 
utanför de större stråken och tätorterna med 
gång- och cykeltrafik, exempelvis rekreations-
anläggningar (Fjällebro), friluftsområden och 
besöksmål (Sundsby, Pilane). 

Konkreta planer på utbyggnad av ytterligare 
gc-vägar finns längs väg 160 från Myggenäs 

korsväg till Skåpesund, längs väg 721 vid 
Utäng och längs vägen mellan väg 169 och 
Vallhamn. Sträckningarna ligger med i kom-
munens långsiktiga investeringsbudget, men 
utbyggnaden förutsätter dels att markåtkomst 
kan ordnas, och dels att regional medfinan-
siering kan komma till stånd. Kommunen 
bedriver idag inget systematiskt arbete för att 
prioritera nya utbyggnadsprojekt för gång- och 
cykelväg.

Godstrafik
Tunga transporter inom kommunen går huvud-
sakligen på huvudstråken, dvs. vägarna 160, 
169 och 723. Väg 160 är rekommenderad pri-
mär transportväg för farligt gods och väg 169 
är rekommenderad sekundär transportväg för 

Utsnitt ur Tjörns cykelkarta, www.tjorn.se. 
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farligt gods. Väg 160 öster om Myggenäs och 
väg 169 norr om Vallhamnskorset är båda riks-
intresse för kommunikationer till Vallhamn, 
och utpekade som regionalt viktiga vägar i 
funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till 
E6 sker vid Stora Högamotet i Stenungsund, 
för transporter vidare i regionen, landet, Eu-
ropa och världen.

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter 
inom kommunen ser enligt NVDB.se ut som 
följer; väg 160 öster om korsvägen ca 1200 
lastbilar (inkluderar trafik som fortsätter mot 
Orust); väg 169 norr om Vallhamn ca 800 last-
bilar (stor andel med destination Vallhamn, 
Svanviks industriområde, Höviksnäs); väg 169 
söder om Vallhamn 200-250 lastbilar (destina-
tioner Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädeshol-
men); väg 723 250-300 lastbilar (destinationer 
Kållekärr, Skärhamn). 

Längs väg 160 och 169 går uppskattningsvis 
40 000 tunga vägtransporter per år, bara till 
och från Vallhamn. Sedan 2014 har Wall-
hamn AB verksamhetstillstånd för att dubb-
lera antalet båtanlöp, vilket om det realiseras 
även skulle innebära motsvarande ökning av 
vägtransporter till och från hamnen. Lastbils-
transporter på väg 160 begränsas av vikt-, 
höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron 
och tunneln på Stenungsön. De trånga tun-
nelmåtten ger dagligen upphov till olycksrisk 
då lastbilar behöver köra över mittlinjen för 
att rymmas. Flera gånger per vecka går även 
breda transporter som kräver broavstängning.

På väg 169 vid infart till Svanviks industriom-
råde, som trafikeras av 15-20 % tung trafik, 
finns trafiksäkerhetsproblem vid vänstersväng. 
Tidigare problematisk vägkorsning vid Vall-
hamn är sedan 2016 åtgärdad med utbyggnad 
av cirkulationsplats. Efter att cirkulations-
platsen har tillkommit flyter trafiken bättre 
längs väg 169 norr om korsningen, vilket 
dock i sin tur uppges innebära att problem vid 
Svanvikskorsningen har tilltagit, då luckor i 
trafikflödet blir kortare och kollisionsrisk upp-
står. Svanvikskorsningen har under 2016-17 
studerats i trafikutredning (Norconsult 2017) 
till ”Program för Svanvik”. Enligt utredningen 
behöver korsningen åtgärdas för att åstadkom-

ma tillräcklig trafiksäkerhet och framkomlighet 
i samband med framtida utveckling av verksam-
hetsområdet.

I kommunens äldre kustsamhällen kan fram-
komlighetsproblem för större fordon uppstå på 
smala vägar. Kommunen avser under 2017 att 
göra en övergripande trafikutredning för Skär-
hamn, där bland annat framkomlighetsfrågan 
kommer att studeras.

Som nämnts i avsnittet om kollektivtrafik sker 
godstransporter till de mindre öarna idag delvis 
med kollektivtrafik. Sommartid juni till augusti 
är godstransport på färjorna tidsbegränsade till 
ett antal utvalda turer. Lastbegränsningar som 
gäller hela året är max däckslast på 3 ton vid 
max våghöjd på 0,75 m. Farligt gods får inte 
transporteras med passagerarfartyg. Frågan om 
gods på färjorna behöver belysas ytterligare i 
fortsatt arbete med strategier för godstransporter 
inom kommunen. 

Utryckningstrafik
På Tjörn körs utryckningstrafik av räddnings-
tjänsten genom Södra Bohusläns räddnings-
tjänstförbund, och av ambulanssjukvården 
genom Västra Götalandsregionen. Räddnings-
tjänsten har en station i Skärhamn med deltids-
styrka och en i Kållekärr med heltidsstyrka, där 
även Västra Götalandsregionens ambulans är 
stationerad. Dagtid på vardagar sker utryckning-
ar främst från Kållekärr, medan kvällar, helger 
och nätter hanteras av båda stationerna. 

Utryckningstrafiken nyttjar hela kommunens 
vägsystem, både för räddningsinsatser och 
inställelse (deltidsstyrkan har fem minuters 
anspänningstid för att ta sig till stationen vid 
larm), vilket ställer krav på väginfrastrukturen. 
Kommunens huvudstråk, vägar 160, 169 och 
723, har god standard för utryckningstrafik, men 
brister i framkomligheten morgon och eftermid-
dag, på grund av trängsel, i synnerhet sommar-
tid. Kommunens situation med en enda direkt 
fastlandsförbindelse utgör en brist vid omfattan-
de eller långdragna räddningsinsatser, när hjälp 
behövs från grannkommunerna. 

Utöver huvudstråken, har väg 710 mellan Mjörn 
och Fagerfjäll strategisk betydelse för utryck-
ningstrafiken, då den möjliggör gena transporter 
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från stationen i Kållekärr. Vägen prioriteras 
dock inte tillräckligt för snöröjning och halk-
bekämpning för att alltid kunna nyttjas vid 
vinterväglag. Väg 710, liksom kommunens 
sekundära stråk, vägar 731 och 727, har även 
brister vad gäller standard och underhåll, vil-
ket kan innebära hinder för framkomlighet och 
komfort vid utryckning och ambulanstransport.

I de äldre samhällena kan utryckningstrafiken 
hindras av att bebyggelsen är tät och gatorna 
trånga. Träbebyggelsen i dessa miljöer är 
dessutom extra känslig för brandspridning, 
vilket påkallar snabba räddningsinsatser. På 
de mindre helårsbefolkade öarna finns lokala 
räddningsvärn, som utgörs av frivilliga styrkor 
med viss utbildning och utrustning för släck-
ning och vårdinsatser i väntan på ambulans 
och räddningstjänst. På Härön och Åstol finns 
även helikopterplattor.

Kommunen har även ansvar för sjöräddning i 
hamnområden och nära strandlinjen, vilket kan 
påverka hamnar och farleder.

Sjöfart och hamnar
Sjöfarten i kommunen omfattar handelssjöfart, 
fiskesjöfart och fritidssjöfart, med anspråk på 
framkomlighet i farleder, ankringsmöjligheter 
och tillgång till goda hamnar. 

Vallhamn är riksintresse för kommunikatio-
ner och är Sveriges största privatägda hamn 
(Wallhamn AB) med cirka 200 båtanlöp per 
år. Import och export av fordon inom Europa 
utgör kärnan i hamnens verksamhet. Under 
2014-2015 genomfördes muddringsarbeten i 

Vallhamns hamn och farled för att öka kapaci-
tet och säkerhet. I och med detta har hamnen 
fått verksamhetstillstånd för 400 fartygsanlöp 
per år. En sådan utveckling förutsätter dock att 
även infrastrukturen till/från hamnen utvecklas 
i samma omfattning.

Rönnängs hamn är fiskehamn av riksintresse. 
Här finns även färjeläge samt kaj för Sjöfarts-
verkets verksamhet. I Skärhamn finns kajer 
som används av fiskebåtar och Kustbevak-
ning. Klädesholmens västra hamn har kaj som 
används av fiskebåtar. Dyrön har två hamnar, 
båda har kajer för fiskebåtar och färjetrafik. 
Kyrkesund, Tjörnekalv och Åstol har kaj för 
färjetrafik. 

Farlederna 147 Hakefjorden–Wallhamn (all-
män farled, farledsklass 1), 151 Hätteberget–
Stenungsund (allmän farled, farledsklass 1), 
108 Gullholmen – Marstrandsfjorden (kustled, 
farledsklass 3) och 12 Oslofjorden – Öresund 
(kusttrafik, farledsklass 2) är farleder av riksin-
tresse. Den för handelssjöfarten mest betydel-
sefulla farleden är leden Marstrand–Uddevalla. 
Farleden försörjer Vallhamns hamn, Uddevalla 
hamn och den petrokemiska industrin i Ste-
nungsund. Leden trafikeras normalt av fartyg 
upp till 30 000 ton med en intensitet av cirka 4 
000 fartyg per år. Av betydelse för handelssjö-
farten är även inseglingslederna till Skärhamn 
och Rönnäng.

Sommartid trafikeras farlederna av ett stort 
antal fritidsbåtar. Mest intensiv är denna trafik 
på den nord-sydgående kustleden strax väster 
om Tjörn. 

Lastfartyg och lotsbåtar vid Vallhamn. Foto: Wallhamn AB.
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Analys

I detta avsnitt görs en SWOT-analys av kom-
munens fysiska och sociala samhällsstrukturer, 
hur de idag samspelar med behovet av person- 
respektive godstransporter, samt hur förutsätt-
ningarna för att nå uppsatta mål inom dessa 
transportområden ser ut inför framtiden. 

Persontransport
Målsättning
Kommunens översiktsplan från 2013, aktuell 
politisk vision från 2015, ”Vision 2035”, samt 
aktuella budgetdokument från 2016 och 2017 
lyfter alla upp behovet av förbättrade kommu-
nikationer för alla målgrupper i befolkningen. 
I Folkhälsoplan 2012-2016 lyfts ”jämlika och 
jämställda livsvillkor” fram som ett prioriterat 
tema, vilket också pekar mot behovet av ett 
transportsystem som är tillgängligt för och 
anpassat till en större del av befolkningen än 
dagens system.

Kommunens styrdokument och policyer har 
stöd i statliga och regionala målformuleringar 
kring persontrafiken. Den gemensamma 
målsättningen är att andelen bilresor för 
persontransport ska minska och ersättas av 
ökad andel kollektivt resande. En sådan ut-
veckling ligger i linje med kommunens och re-
gionens delade strävan efter socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. 
De regionala måldokumenten anger dessutom 
att det ökade kollektiva resandet företrädesvis 
ska ske med tåg. 

Kommunen har även målsättningar gällande 
utveckling av besöksnäringen, vilken ger upp-
hov till behov av persontransporter, i synnerhet 
under sommarhalvåret. Idag kommer majorite-
ten av besökarna med bil. I enlighet med kom-
munens tydliga inriktning mot utveckling av en 
hållbar turismnäring, är det dock en angelägen 
målsättning att även besökare i ökad utsträck-
ning lockas att välja kollektiva färdmedel.

Styrkor
Följande faktorer i dagens situation bedöms 
främja måluppfyllelse:
- Befintlig väginfrastruktur, som fastlands-

förbindelse (väg 160), huvudstråk (vägar 
169 och 723), sekundärstråk (vägar 727, 
731), etc. utgör grundläggande förutsätt-
ning för trafikförsörjning för lokala och 
regionala personresor för såväl pendling 
som besök. Vägar 160 och 169 är delar av 
funktionellt prioriterat vägnät för kollektiv-
trafik.

- Befolkning relativt väl koncentrerad till 
tätorter och huvudstråk, vilka kan kollek-
tivtrafikförsörjas någorlunda rationellt.

- Frekvent busstrafikering dagtid på varda-
gar längs kommunens huvudstråk. 

- Stor räckvidd i hela kommunen för mindre 
frekvent kollektivtrafikering.

- Tillgänglighetsanpassade busshållplatser i 
strategiska punkter.

- Separat gång- och cykelvägsystem längs 
delar av kommunens huvudstråk, möjlig-
gör trafiksäker tillgång till busshållplatser.

- Pendelparkeringar vid kollektivtrafik-
knutpunkter i Kållekärr, Höviksnäs och 
Myggenäs möjliggör byte från bil till kol-
lektivtrafik.

- Busslinjer till Stenungsunds station möj-
liggör byte från buss till tåg vid regionala 
resor.

Övriga styrkor noteras, men bedöms inte ha 
odelat positiv inverkan på måluppfyllelsen:
- Högt bilinnehav hos befolkning och besö-

kare medför god individuell tillgänglighet 
till lokala och regionala persontransporter.
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- Ingen kollektivtrafikförsörjning av en av 
kommunens största arbetsplatser, Vall-
hamn.

Övriga svagheter noteras, främst gällande för-
utsättningar för utveckling av turistnäringen:
- Bristande trafiksäkerhet sommartid vid 

skulptur i Pilane och Sundsby säteri; dålig 
sikt vid utfart, blandtrafik med oskyddade 
trafikanter och besökare.

- Brist på besöksparkering vid större besöks-
mål sommartid.

- Brist på boendeparkering i Rönnäng för de 
mindre öarna sommartid.

- Bristande framkomlighet på vägnätet i 
kommunens äldre samhällen, exempelvis 
centrala Skärhamn.

Möjligheter
Följande faktorer bedöms i framtiden kunna 
bidra till måluppfyllelse:
- Befolkningstillväxt kan ge ökat underlag 

för kollektivtrafikering.
- Generationsskifte i befolkningen kan med-

föra förändrade resvanor, med möjlighet 
till ökad andel kollektivresande.

- Resvaneundersökningar, riktade informa-
tionskampanjer och marknadsföring (mobi-
lity management) kan bidra till förändrade 
resvanor, med möjlighet till ökad andel 
kollektivresande och fler korta resor med 
cykel istället för bil.

- Förtätat samhälle längs huvudstråk och i 
tätorter, möjliggör effektivare kollektivtra-
fikering.

- Ökad bredbandstäckning inom kommunen 
stödjer ”digitaliserad arbetsmarknad”, vil-
ket kan bidra till minskat behov av regio-
nala pendlingsresor.

- Utveckling av lokalt näringsliv med fler ar-
betsplatser inom kommunen, kan bidra till 
minskat behov av regionala pendlingsresor.

- Kapacitetshöjande åtgärder på väg 160, 
med prioriterad framkomlighet för hållbart 
resande, kan göra kollektivtrafiken attrakti-
vare för såväl pendlare som besökare.

Svagheter
Följande faktorer i dagens situation bedöms 
motverka måluppfyllelse:
- Mindre samhälle i regional periferi. Liten 

lokal arbetsmarknad medför stort pend-
lingsberoende, men liten befolkning ger 
svagt underlag för kostnadseffektiv kollek-
tivtrafikering.

- Befolkningens resvanor, med högt bilin-
nehav hos befolkningen och låg tendens till 
kollektivt resande, minskar trafikeringsun-
derlaget ytterligare.

- Bristande trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter i blandtrafik på det mindre väg-
nätet och delar av huvudstråken, kan vara 
motiv för att ta bilen istället för att gå eller 
cykla till målpunkten, busshållplatsen eller 
tågstationen, och inskränker rörelsefriheten 
för personer som inte har tillgång till bil.

- Bristande belysning, utformning och sköt-
sel ger upplevd otrygghet längs delar av 
gång- och cykelvägnätet, vid hållplatser 
och pendelparkeringar, vilket kan vara 
motiv för att ta bilen istället för att gå eller 
cykla, och inskränker rörelsefriheten för 
personer som inte har tillgång till bil.

- Bristande kapacitet och framkomlighet på 
väg 160, särskilt sommartid då befolkning-
en är som störst. Motortrafikanter inklusive 
buss hamnar i kö på väg 160 och/eller i 
centrala Stenungsund, vilket bidrar till lång 
total restid och motverkar övergång från 
bil till tåg.

- Bristande kapacitet och framkomlighet på 
Södra Bohusbanan för tågtrafik leder till 
låg turtäthet, långsamma turer, hög stör-
ningskänslighet i tågtrafiken och låg tillför-
litlighet till tidtabellen.

- Bristande attraktivitet i kollektivtrafiken; 
låg turtäthet för busstrafik utöver kortare 
period vardagar på kommunens huvud-
stråk, få direkta bussturer till Göteborg, 
långa väntetider för anslutande buss/tåg 
vid byte ger lång total restid, för få pen-
delparkeringar vid tåget och förseningar i 
tågtrafiken ger låg tillförlitlighet.
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- Ny fastlandsförbindelse Orust-Stenung-
sund avlastar väg 160, och bidrar till bättre 
framkomlighet för kollektivtrafik.

- Kapacitetshöjande åtgärder på Södra Bo-
husbanan kan medföra pålitligare, turtätare 
och snabbare tågförbindelser, och därmed 
en mer attraktiv kollektivtrafik.

- Ekonomiskt stöd i regional respektive na-
tionell plan kan öka realiserbarhet i närtid 
för kostsamma kapacitetshöjande trafikåt-
gärder på väg 160 respektive Södra Bohus-
banan.

- Resecentrum i Stenungsund kan ge bekvä-
mare byten mellan buss/bil/cykel och tåg.

- Separation av gång- och cykeltrafik från 
motortrafik längs kommunens primära och 
sekundära huvudstråk, samt mellan viktiga 
målpunkter. 

- Trygga och säkra cykelvägar stärker cy-
klism som vardagligt transportslag mellan 
målpunkter, utgör stöd för ökat kollektivt 
resande och främjar god folkhälsa, jäm-
likhet, jämställdhet, självständighet och 
tillgänglighet för alla befolkningens mål-
grupper.

- Planering av busslinjer så att de angör 
målpunkter och mötesplatser för olika mål-
grupper, kan främja gemenskap och hälsa, 
och göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

- Laddstolpar för elbilar i anslutning till pen-
delparkeringar kan underlätta omställning 
till en mer miljövänlig bilpark och göra 
pendelparkeringarna mer attraktiva.

Övriga möjligheter noteras, främst gällande 
utveckling av turistnäringen:
- Säkra trafiklösningar för tillfart, bussangö-

ring och parkering vid kommunens större 
besöksmål kan minska olycksrisk och 
främja utveckling av turismen.

Hot
Följande faktorer bedöms i framtiden kunna 
hindra måluppfyllelse:
- Generell sårbarhet i systemet med endast 

en fastlandsförbindelse. Kapacitetstak nås 
på väg 160 inom tio år, enligt ÅVS Myg-
genäs korsväg. Bruten fastlandsförbindelse 
vid frekventare köbildning i trafiken, eller 
vid olyckor, innebär försämrad framkom-
lighet även för kollektivtrafiken.

- Placering av nytt resecentrum i Stenung-
sund i läge som inte stödjer kollektivt 
resande från Tjörn eller byte till kollektivt 
färdmedel i Stenungsund, bidrar till fortsatt 
hög andel bilresor.

- Olyckor i blandtrafik gör att gång- och cy-
kelalternativ inte framstår som säkra och 
trygga, vilket medför fortsatt bilresande 
även vid korta resor. 

- Oförändrade resvanor hos befolkningen, 
eller förändrade resvanor mot minskat kol-
lektivt resande.

- Fortsatt delvis spridd bebyggelse på lands-
bygd genererar ökat transportbehov som är 
svårt att tillgodose med kollektiva färdme-
del.

- Klimatförändringar orsakar frekventare 
översvämningar, kan drabba strategisk 
infrastruktur med hindrad framkomlighet 
även för kollektivtrafiken.

Övriga hot noteras, men bedöms inte få direkt 
inverkan på måluppfyllelsen:
- Att trafikverket är väghållare för flera vä-

gar i kommunen tätorter, innebär begräns-
ning av vilka åtgärder som kan vidtas på 
vägarna, vilket i viss mån komplicerar 
framtida utveckling av tätortsmiljöerna.
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Godstransport
De kommunala styrdokumenten har få for-
muleringar som specifikt rör godstransporter. 
I denna analys tolkas ”transporter för nä-
ringslivet” i första hand som godstransporter. 
Persontransporter för näringslivets personal 
och kunder avhandlas i föregående avsnitt om 
persontransport.

Målsättning
Av ÖP 2013, ”Vision 2035”, budgetdokument 
från 2016 och 2017, kommunens näringslivs-
strategier från 2013 samt senare års arbete 
med Nordvästsvenska initiativet framgår att ett 
starkt politiskt mål är att främja företagande 
och näringsliv i kommunen. I dessa doku-
ment uppmärksammas också välfungerande 
kommunikationer och infrastruktur som en 
mycket viktig faktor för att nå målsättningen, 
och möjliggöra expansion av det lokala nä-
ringslivet. I regionala målformuleringar kring 
näringslivsutveckling och transporter lyfts 
hållbar utveckling fram som ett tydligt delmål. 
Nyckelord i dessa dokument är internationellt 
transportnav, regional tillväxt, grön logistik, 
alternativa drivmedel, hållbar landsbygdsut-
veckling och samhällsekonomisk effektivitet.

Den potentiella målkonflikt som finns vad gäl-
ler godstransporter speglas väl i det tudelade 
nationella transportpolitiska målet; å ena sidan 
funktionsmålet som syftar till att, med hjälp 
av utvecklade kommunikationer, främja det 
expanderande näringslivets ökade transport-
behov, och å andra sidan hänsynsmålet, som 
syftar till att värna sociala och ekologiska vär-
den, och tillse att näringslivets utveckling inte 
sker på bekostnad av människa och miljö. Att 
uppnå en balanserad sammanvägning av dessa 
potentiellt motstridiga mål, bedöms kunna vara 
en viktig målsättning i sig. 

SWOT-analysen nedan är i första hand inriktad 
på funktionsmålet.

Styrkor
- Befintlig infrastruktur finns för gods på väg 

samt med fartygstransport, kommunens 
större och mindre vägnät samt större och 
mindre hamnar, vilket utgör grundförut-
sättningar för att godstransport ska kunna 
ske.

- Vägar 160 och 169, samt Vallhamn med 
anslutande farleder är riksintresse för kom-
munikationer, vilket ger tyngd och prioritet 
åt dessa anläggningar vid behov av regio-
nal medfinansiering av åtgärder. Vägar 160 
och 169 är dessutom del av funktionellt 
prioriterat vägnät, klassade som regionalt 
viktiga vägar.

- Muddring genomförd i Vallhamn, vilket 
innebär hög kapacitet för fartygstransporter 
till och från hamnen.

- Cirkulationsplats genomförd på väg 169 
vid Vallhamn, vilket innebär lokalt god 
framkomlighet för vägtransporter till och 
från hamnen.

- Större verksamhetsområden som Vallhamn 
och Svanvik lokaliserade i direkt anslut-
ning till kommunens huvudstråk, vilket 
underlättar effektiva transporter.

- Tidsstyrning av breda transporter till perio-
der på dygnet när fastlandsförbindelsen är 
mindre belastad av persontrafik.

- Kollektiv färjetrafik till de mindre öarna 
har idag viss kapacitet för att transportera 
gods.

Svagheter
- Bristande kapacitet på väg 160 (och på 

E6), särskilt sommartid då trafikbelastning-
en är som störst. Lastbilar hamnar i kö på 
väg 160, vilket bidrar till lång transporttid.

- Bristande framkomlighet och trafiksäker-
het på väg 160, då godstransporter mot 
Vallhamn gör vägmittsanspråk i tunneln på 
Stenungsön (pga tunneldimension), vilket 
dagligen ger upphov till trafikfara.

- Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet 
på väg 169 vid Svanvik, dels pga få och 
korta luckor i trafiken för ut- och infart, 
och dels pga konflikt med persontrafik och 
oskyddade trafikanter inom Svanviks indu-
striområde.

- Bristande trafiksäkerhet pga blandtrafik på 
delar av vägnätet.

- Bristande framkomlighet på vägnätet i 
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Utryckningstransport
Målsättning
Kommunens certifiering som Säker och Trygg 
kommun vittnar om politisk vilja att arbeta 
integrerat med säkerhets- och trafikfrågor, 
även på andra plan än gällande akuta rädd-
ningsinsatser. SWOT-analysen nedan är dock 
inriktad på transportsystemets funktion vid 
utryckningstrafik, och som förutsättning för att 
kommunen ska kunna leva upp till lagkraven i 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Styrkor 
- Välfungerande huvudstråk, god framkom-

lighet i Vallhamnskrysset.  
- Strategisk lokalisering av brandstation i 

Kållekärr.
- Två brandstationer ger bra räckvidd.

Svagheter
- Trängsel i trafiken, brister i framkomlighet 

morgon och eftermiddag, värre sommartid.
- Många incidenter vid Svanvik, brister i 

framkomlighet och trafiksäkerhet, konflikt 
med gc-väg.

- Sårbar fastlandsförbindelse när insatshjälp 
behövs från grannkommuner.

- Spridd bebyggelse, flera tätorter, skapar 
långa avstånd.

Möjligheter
- Bredare vägbanor för ökad framkomlighet.
- Slå samman stationerna och lokalisera 

ännu mer strategiskt.
- Samla riskindustri på ett ställe, med god 

tillgänglighet för insatser.
- Utbyggnad av kommunalt VA för bättre 

släckvattenkapacitet.
- Trafikseparering med gc-bana på mindre 

vägar, för ökad trafiksäkerhet.

Hot
- Fortsatt spridd bebyggelse gör insatser mer 

tidskrävande.
- Befolkningstillväxt ger ökad trafik och 

sämre framkomlighet för utryckningstrafik.

kommunens äldre samhällen, exempelvis 
centrala Skärhamn, pga smala vägdimen-
sioner.

- Begränsad kunskap om godstransporter 
inom kommunal organisation, i synnerhet 
gällande fartygstransporter.

Möjligheter 
- Utökad transport på fartyg till och från 

Vallhamn, då kapaciteten inte är fullt ut-
nyttjad.

- Omfördelning av persontrafik från bil till 
buss och tåg kan bidra till ökad framkom-
lighet för gods på väg 169, 160 och E6.

- Utvecklad tidsstyrning av godstrafik på 
väg 160 för att minimera konkurrens mel-
lan gods- och persontransport.

- Ny fastlandsförbindelse Orust-Stenung-
sund avlastar väg 160, och bidrar till bättre 
framkomlighet för godstrafik.

- Bebyggelseutveckling för nä-
ringslivet koncentreras till kom-
munens huvudstråk, och möjlig-
gör effektiva godstransporter.

- Kunskapsöverföring från trans-
portföretagen till kommunen.

Hot 
- Generell sårbarhet i systemet med endast 

en fastlandsförbindelse. Kapacitetstak nås 
på väg 160 inom tio år, enligt ÅVS Myg-
genäs korsväg. Bruten fastlandsförbindelse 
vid frekventare köbildning i trafiken, eller 
vid olyckor, innebär försämrad framkom-
lighet för godstrafiken.

- Oförändrade resvanor hos befolkningen, 
eller förändrade resvanor mot minskat kol-
lektivt resande, medför fortsatt hög eller 
ökande personbilstrafik, vilken konkurrerar 
med godstrafiken om begränsad vägkapa-
citet.

- Bristande kapacitet på väg 160 kan utgöra 
hinder för fullt nyttjandet av ökad kapacitet 
för fartygstrafik till och från Vallhamn.

- Klimatförändringar orsakar frekventare 
översvämningar, kan drabba strategisk in-
frastruktur med hindrad framkomlighet för 
godstrafiken.

- Trafikolyckor i blandtrafik.
- Begränsad kapacitet för godstransporter till 

de mindre öarna hämmar utvecklingen av 
verksamheter.
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Även ”mindre” brister i dagens transportsys-
tem riskerar att bidra till att hämma kommu-
nens utveckling; parkeringsbrist för besökare 
och fritidsboende sommartid gör kommunen 
mindre attraktiv för besöksnäring och del-
årsboende; luckor i cykelvägnätet försvårar 
vardaglig cykelpendling till arbete och kol-
lektivtrafik; tidvis låg kollektivtrafikservice 
gör kommunen mindre attraktiv för helårs-
boende för vissa målgrupper i befolkningen; 
låg trafiksäkerhet och tillgänglighet för olika 
målgrupper stödjer inte kommunens strävan 
efter trygga och säkra livsmiljöer; begränsad 
kapacitet för godstransporter till mindre öarna 
hindrar expansion av lokala verksamheter.

Möjliga åtgärdsområden
Fyrstegsprincipen
Trafikverket arbetar i sina studier av transport-
systemet med en metod som kallas ”fyrstegs-
principen”:
1. Tänk om - Det första steget handlar om att 

först och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt.

2. Optimera - Det andra steget innebär att 
genomföra åtgärder som medför ett mer 
effektivt utnyttjande av den befintliga in-
frastrukturen.

3. Bygg om - Vid behov genomförs det tredje 
steget som innebär begränsade ombyggna-
tioner.

4. Bygg nytt - Det fjärde steget genomförs 
om behovet inte kan tillgodoses i de tre ti-
digare stegen. Det betyder nyinvesteringar 
och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Denna kategoriseringsmodell är användbar för 
att urskilja samhällsekonomiskt fördelaktiga 
lösningar på olika problem i ett transportsys-
tem. De två första stegen handlar om att bear-
beta attityder och marknadsföra hållbara res/
transportval. Steg tre och fyra är kopplade till 
fysiska åtgärder som oftast medför större ma-
teriella och ekonomiska resursuttag.

Slutsatser

I detta avsnitt återges de slutsatser kring 
transportsystemet och dess utvecklingsbehov, 
som tjänstemännen har kunnat formulera 
utifrån beslutade kommunala och regionala 
policydokument och målsättningar, tillgäng-
liga kunskapsunderlag samt resultat av SWOT-
analysen.

Risk för hämmad utveckling
Annalkande kapacitetsbrist (enligt ÅVS Myg-
genäs korsväg) på väg 160 kan inom en tioårs-
period förväntas bli en hämmande faktor för 
kommunens utveckling vad gäller befolkning 
och näringsliv, och därmed för uppfyllelse av 
övergripande kommunala målsättningar. Pri-
märt för att bristande framkomlighet i trafiken 
bedöms göra kommunen mindre attraktiv för 
helårsboende, verksamhetsetablering/expan-
sion och turism, men även för att kommunen 
under detaljplaneprocessen i vissa juridiska av-
seenden behöver länsstyrelsens godkännande, 
för att kunna genomföra sina planer.

Då vägar 160 och 169 är riksintresse för kom-
munikationer till Vallhamn, och klassade som 
”regionalt viktig väg” i funktionellt prioriterat 
vägnät, sker från statligt och regionalt håll 
kontinuerlig bevakning av framkomligheten på 
vägarna, och hur de påverkas av kommunens 
utvecklingsplaner. Länsstyrelsen har möjlig-
het att överpröva beslut att anta en detaljplan, 
bland annat om detaljplanen kan förväntas 
medföra att ett riksintresse enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken inte tillgodoses, eller att reg-
leringen av sådana frågor om användningen 
av mark- och vattenområden som angår flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. 
Båda dessa överprövningsgrunder kommer att 
vara tillämpbara i en situation* där planerad 
exploatering bedöms innebära betydande nega-
tiv påverkan på framkomligheten på väg 160 
och/eller väg 169.

* En jämförbar situation är när Länsstyrelsen på Trafikverkets inrådan 2015 beslutade att stoppa 
alla detaljplaner för tillkommande exploatering i Öckerö kommun, då trafikmängderna på väg 155 
i Göteborgs stad närmade sig vägens kapacitetstak. Väg 155 är delvis riksintresse, och ingår som 
helhet i funktionellt prioriterat vägnät.
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färdmedel. Dagens situation innebär dock att 
det finns potential för optimering i detta seg-
ment, under förutsättning att befolkningens 
och besökarnas val av färdmedel kan föränd-
ras. För att kommunen ska kunna bearbeta 
denna fråga krävs djupare kunskap om vad 
som formar dagens och morgondagens resva-
nor för olika målgrupper.

Steg 3 & 4: Genomför fysiska trafikåtgärder
Om transportbehovet kvarstår eller ökar, och 
fördelningen mellan trafikslag kvarstår som 
idag, kommer behovet av fysiska trafikåtgärder 
utlösas, bland annat för att öka kapaciteten på 
väg 160. De åtgärder som föreslås i trafikver-
kets åtgärdsvalsstudie ÅVS Myggenäs Kors-
väg syftar bland annat till kapacitetshöjande 
ombyggnad av korsningen till cirkulations-
plats, enligt steg tre. Genomförd cirkulations-
plats vid Vallhamnskorset, var enligt steg tre. 
Långsiktiga stora projekt för att tillskapa helt 
ny infrastruktur (ny tunnel/bro/färja till fast-
landet, nytt resecentrum etc.) som lyfts fram 
bland annat i Nordvästsvenska initiativet, hör 
till steg 4. Inom dessa två åtgärdssteg ryms 
även mindre omfattande fysiska åtgärder som 
utbyggnad av separata gång- och cykelvägar, 
pendelparkeringar, trygghetsskapande åtgärder 
i offentlig miljö, etc. vilka förespråkas i flera 
kommunala styrdokument.

Behov av fysiska trafikåtgärder noteras idag 
löpande i samband med att behovet uppstår 
eller i samband med planläggning av ny be-
byggelse. Åtgärderna genomförs när projektet 
blir prioriterat i kommunal investeringsbudget, 
erbjuds anslag från en regional åtgärdspott 
eller får mer omfattande medfinansiering i re-
gional infrastrukturplan. För att uppnå en sys-
tematisk proaktiv och långsiktig planering och 
prioritering av fysiska infrastrukturåtgärder i 
kommunen, krävs utarbetande dels av rutiner 
för prioriteringsprocessen och dels av bedöm-
ningskriterier för prioriteringen.

Steg 1: Påverka transportbehovet
I en kommun som Tjörn, där en stor del av det 
totala transportbehovet utgörs av pendlings-
resor, kan potential för att minska resbehovet 
finnas, om det är möjligt att utöka den lokala 
arbetsmarknaden, så att fler kommuninvånare 
får arbete inom kommunen. Kommunen arbe-
tar aktivt för att möjliggöra en utökad lokal ar-
betsmarknad, bland annat genom planläggning 
av mark för verksamhetsetablering. Ett annat 
sätt att minska behovet av pendlingsresor är 
att öka möjligheten för kommuninvånarna att 
arbeta hemifrån. Avgörande för detta bedöms 
vara god tillgång till bredbandsuppkoppling. 
Kommunen har en bredbandssamordnare som 
arbetar för att främja arbetet för enskilda fiber-
föreningar.

För att utröna potential för att minska närings-
livets transportbehov behöver kommunen dju-
pare kunskap i frågan.

Den del av persontransportbehovet som ge-
nereras av besökare är inte önskvärt för kom-
munen att minska, då besökarna utgör en bety-
dande del av det kommersiella underlaget för 
kommunens näringsliv.

Steg 2: Omfördela mellan trafikslag
Om transportbehovet kvarstår eller ökar, kom-
mer person- och godstransporter fortsätta att 
konkurrera om begränsat utrymme på fast-
landsförbindelsen väg 160, med tilltagande 
trängsel och köer som följd. Ett alternativt sätt 
att hantera denna situation kan vara omfördel-
ning av transporter mellan olika trafikslag, för 
att uppnå ett mer utrymmeseffektivt nyttjande 
av transportsystemet.

Då kommunen saknar tågförbindelse är land-
baserade godstransporter till och från kommu-
nen hänvisade till vägtrafik. Flera verksamhe-
ter bedöms vara beroende av just landbaserad 
transport. För att utröna potential för omför-
delning av godstransporter från väg till sjöfart 
behöver kommunen djupare kunskap i frågan. 

Dagens utveckling av persontransporter indi-
kerar ett fortsatt högt bilresande, vilket inte 
ligger i linje med kommunens målsättning att 
flytta över trafik från personbil till kollektiva 
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sigt mycket berikande, dock tids- och resurs-
krävande process. Ett alternativ kan vara att 
transportstrategin i detta skede tas fram som 
ett enklare policydokument, för att i ett senare 
skede arbetas in i nästa version av kommunens 
översiktsplan. Detta medför att den demokra-
tiska processen skjuts på framtiden, men att 
dokumentet å andra sidan till dess kommer att 
ha lägre status som styrdokument. 

Oavsett avgränsning enligt ovan bör trans-
portstrategin anlägga såväl ett långsiktigt per-
spektiv motsvarande kommunens Vision 2035, 
som ett kortsiktigare perspektiv kopplat till en 
konkret handlingsplan för de närmaste åren. 

Vidare behöver arbetet avgränsas tematiskt, 
gällande vilka ämnen som ska avhandlas. Ut-
gångpunkten är att transportstrategin ska gälla 
för alla transportslag och trafikslag. Dock kan 
respektive trafikslag kräva strategiarbete av 
olika omfattning, vilket får definieras under 
arbetets gång.

Metod
Fortsatt arbete med transportstrategi förutsätts 
kunna genomföras i projektform, med en pro-
jektorganisation, en projektplan för helheten 
och eventuella delprojekt för olika trafikslag. 
Övergripande upplägg för arbetet avses följa 
den metod som beskrivs i ”Trafik för en attrak-
tiv stad” (TRAST), som Boverket, Trafikverket 
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
utarbetat till stöd för den kommunala trafik-
planeringen. TRAST-metoden bygger på att 
trafik- och transportplaneringen vävs in i kom-
munens rullande översiktsplanering. TRAST 
omfattar ett stort material av kunskapsunderlag 
och exempel som bedöms kunna vara ett gott 
stöd i det fortsatta arbetet.

Erforderliga utredningar kommer att utarbetas 
med konsultstöd och i enlighet med bran-
schens praxis.

Eventuell medborgardialog kommer att ge-
nomföras med hjälp av Cultural planning-me-
toden, i enlighet med kommunens praxis. 

Fortsatt arbete

I detta avsnitt formuleras förslag och rekom-
mendationer om hur arbetet med kommunal 
transportstrategi kan gå vidare. 

Syfte
Slutsatserna i förra avsnittet är formulerade 
utifrån antagandet att de övergripande poli-
tiska inriktningar, som förmedlas bland annat 
i ÖP 2013 och Vision 2035, är giltiga och ska 
tillämpas även på transportfrågan. Det kan 
dock finnas behov av att i det fortsatta arbetet 
formulera preciserade politiska målsättningar 
kring just transportfrågan i kommunen, dvs. 
förtydliga vad som ska uppnås med utveckling 
av transportsystemet. Därefter syftar arbetet 
till att formulera strategier för hur dessa mål-
sättningar, såväl övergripande som precisera-
de, ska uppnås avseende transportfrågan, i ett 
kortare och ett längre perspektiv.

Förstudien har gett en bild av dagens kun-
skapssituation gällande transportsystemet, som 
visar att fortsatt arbete behöver omfatta viss 
uppbyggnad av ny kunskap. Utredningsarbete 
kan komma att behövas bland annat avseende 
faktiska möjligheter att minska vissa transport-
behov och att omfördela trafik mellan olika 
trafikslag. 

Förstudien visar även på att metodutveckling 
skulle behövas för kommunens prioritering av 
fysiska infrastrukturåtgärder, både vad gäller 
bedömningskriterier och långsiktig priorite-
ringsprocess. 

Avgränsning
För att avgränsa omfattningen på fortsatt ar-
bete behöver beslut fattas om vilken status pro-
dukten av arbetet behöver ges. Ett antagande i 
förstudien är att transportstrategierna på något 
sätt ska utgöra komplement till kommunens 
översiktsplan. I samband med aktualitetspröv-
ning av ÖP 2013 har sektor samhällsbyggnad 
rekommenderat att transportstrategin utförs 
som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Detta skulle ge dokumentet ÖP-status gällande 
transportfrågan, men erfordra demokratisk 
process enligt PBL, vilket är en kunskapsmäs-
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Organisation
Styrgrupp: kommunstyrelsens miljö- och sam-
hällsbyggnadsutskott, KMSU

Projektledning: översiktsplanerare alternativt 
trafikplanerare (projektledare, handläggare), 
trafikingenjör (stödhandläggare), samhälls-
byggnadschef (mentor)

Arbetsgrupp: projektledning (enligt ovan), 
kollektivtrafiksamordnare, näringslivsstrateg, 
lokalsamordnare, folkhälsosamordnare, bered-
skapssamordnare, säkerhetssamordnare, miljö-
chef, turismchef, mark- och exploateringschef, 
teknisk chef

Kultur- och fritidsförvaltning, socialförvalt-
ning samt barn- och utbildningsförvaltning 
representeras av kommunens lokalsamordnare 
i arbetsgruppen, men kan även ha representan-
ter i referensgrupperna nedan.

Konsulter: trafikutredare (system, åtgärder, pri-
oriteringsprocess), beteendevetare (resvanor)

Referensgrupper: 
- Medborgare; tätortsvisa grupper, skolbarn, 

ungdomar, kvinnor, män, äldre, nyanlända, 
delårsboende, cyklister, motionärer, besö-
kare, cultural planning-samordnare och 
folkhälsosamordnare

- Föreningar; vägföreningar, samhällsfören-
ingar, fiberföreningar, naturskyddsfören-
ingen, trafikingenjör och bredbandssam-
ordnare

- Näringsliv; Wallhamn AB, Svanviks fö-
retagarförening, fiskindustrin, Turistrådet 
Västsverige, näringslivsstrateg och tu-
rismchef

- Kollektivtrafikaktörer; Västtrafik, Tjörns 
omnibuss, taxi, kollektivtrafiksamordnare 
och trafikingenjör 

- Region; mellankommunal samverkans-
grupp kring infrastruktur i Bohusstråket, 
Västra Götalandsregionen (VGR), Göte-
borgsregionens kommunalförbund (GR), 
Trafikverket (TRV), Länsstyrelsen Västra 
Götaland (LST), översiktsplanerare och 
miljöchef

Process
Övergripande upplägg på arbetsprocess väljs 
utifrån vilken status transportstretgin ska få:
- Tematiskt tillägg till ÖP: arbete i samver-

kan mellan kommun och andra aktörer, 
konsultstöd, demokratisk process enligt 
PBL, antagande i KF

- Policydokument: kommuninternt arbete, 
konsultstöd, antagande i KF

Trafik för en attraktiv stad - TRAST, utgåva 3, 2015.

Processbild, trafikplanering enligt TRAST.
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Kostnader för vanliga typer av infrastrukturanläggningar 

 

Kostnader för några vanliga 
infrastrukturanläggningar 
För målstyrning och framdrift av trafikstrategins och trafikprogrammets 
genomförande behövs konkreta aktiviteter och handlingsplaner för olika 
delar av transportsystemet och dess användning. Handlingsplanerna 
beskriver sedan vilka faktiska åtgärder som kan komma att krävas. 
Åtgärder som resulterar i infrastrukturanläggningar bedöms behöva 
genomföras flera gånger under kommande år. Exempel på åtgärder är 
gång- och cykelvägar, pendelparkeringar och passager av vägar. 

Det är viktigt att komma ihåg att nedan listade kostnader är ungefärliga då 
många ingående delar är okända tills mer noggranna undersökningar 
genomförts. Kostnaderna för några olika anläggningstyperna bedöms vara 
enligt följande: 

• Gång- och cykelväg 
Ca 6 mkr/km 

• Pendelparkering 
Ca 25 000 kr/plats (kostnad för en hel parkering utslaget per P-plats)  

• Passage av väg för oskyddade trafikanter 
30 000 – 300 000 kr (stor prisskillnad beroende på om man bara 
behöver måla och skylta eller behöver bredda vägen för att få plats 
med mittrefug) 

• Gång- och cykeltunnel  
6-8 mkr/styck 

• Cykelparkering 
50 000 kr för cykeltak med ca 5 pollare för 10 cyklar på grusad yta 

Nedan listas generella kostnader som kan tillkomma och som inte ingår i 
kostnaderna för typåtgärderna som finns här ovanför.  

• Markinköp (mark + förhandling) 

• Markförrättning (Lantmäteriet) 

• Markundersökning (stabilitet, föroreningar, arkeologi) 

• Markförstärkning (gräva ur och forsla bort om det är extra mycket lera, 
lättfyllnad om instabilt) 

• Sanering av förorening  

• Arkeologisk övervakning och utgrävning 
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• Etableringskostnad inklusive plats för etablering för entreprenör (vid 
större åtgärd)  

• Inmätning 

• Rita upp trafikutformning samt projektera inklusive BAS-P 

• Byggledning inklusive BAS-P och besiktning (för GC-väg, GC-tunnel 
och pendelparkering) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 

Antagande av Trafikprogram 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Trafikprogram 2035 som aktiverande styrdokument för 
kommunen. 

2. En revidering ska ske ett år efter den nya översiktsplanens 
antagande. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan 
några år prioriterad bland kommunens budgetmål. Projektet 
initierades 2016 och har sedan omfattat förstudie med 
kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional 
remissomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför 
antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 
respektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av 
kommunfullmäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och 
övergripande inriktningar för utveckling av kommunens 
trafiksystem. Trafikprogrammet innehåller preciserade riktlinjer 
och aktiviteter för fortsatt arbete med målstyrning i enlighet med 
trafikstrategin. Båda dokumenten har målhorisont 2035, och 
aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning av genomförande 
sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden §60/2020-02-26 
Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns bostads AB §51/2017-10-19 
Socialnämnden 2017-10-16 
Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
Kommunstyrelsen 2016-06-02 
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Projektrapport På Väg, med underbilagor: 
• Remissredogörelse På Väg 201112 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 190705 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 181210 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 180105 
• Remiss Förstudie 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att en revidering ska ske ett år efter 
den nya översiktsplanens antagande. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Tanja 
Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 

Återremitterat ärende: Antagande av trafikprogram 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Trafikprogram 2035 
som aktiverande styrdokument för kommunen. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan 
några år prioriterad bland kommunens budgetmål. Projektet 
initierades 2016 och har sedan omfattat förstudie med 
kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional 
remissomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför 
antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 
respektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av 
kommunfullmäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och 
övergripande inriktningar för utveckling av kommunens 
trafiksystem. Trafikprogrammet innehåller preciserade riktlinjer 
och aktiviteter för fortsatt arbete med målstyrning i enlighet med 
trafikstrategin. Båda dokumenten har målhorisont 2035, och 
aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning av genomförande 
sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, återremiss 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
• Socialnämnden §60/2020-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
• Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
• Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
• Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
• Tjörns bostads AB §51/2017-10-19 
• Socialnämnden 2017-10-16 
• Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
• Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
• Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
• Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
• Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
• Kommunstyrelsen 2016-06-02 
• Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
• Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 

Projektrapport På Väg, med underbilagor: 
• Remissredogörelse På Väg 201112 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 190705 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 181210 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 180105 
• Remiss Förstudie 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Karin Löfgren Kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
0304601303 
karin.lofgren@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Antagande av Trafikprogram 2035 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta Trafikprogram 2035 som aktive-
rande styrdokument för kommunen. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån följduppdrag 
till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan några år prioriterad bland 
kommunens budgetmål. Projektet initierades 2016 och har sedan omfat-
tat förstudie med kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional re-
missomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 re-
spektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av kommunfull-
mäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande in-
riktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. Trafikprogram-
met innehåller preciserade riktlinjer och aktiviteter för fortsatt arbete 
med målstyrning i enlighet med trafikstrategin. Båda dokumenten har 
målhorisont 2035, och aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning av 
genomförande sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. Pro-
jektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter och ge-
nomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga material 
som utarbetats under projektets gång. 

 

Tidigare beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, återremiss 
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• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
• Socialnämnden §60/2020-02-26 
• Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
• Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
• Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
• KMSU 2018-02-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
• Tjörns bostads AB §51/2017-10-19 
• Socialnämnden 2017-10-16 
• Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
• Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
• Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
• KMSU 2017-06-07 
• KMSU 2017-05-10 
• KS 2016-06-02 
• KSFU 2016-05-18 
• KFSU 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt inom 
kommunen och externt med regionala aktörer och grannkommuner, 
samt i dialog med företagare, föreningar och privatpersoner. Kommu-
nens projektorganisation har inkluderat tjänstepersoner från samtliga 
kommunala förvaltningar och bolag. Politisk styrgrupp har utgjorts av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presi-
dium samt kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan presidiepost 
har vid ett par tillfällen bjudits in till samverkansmöten inom projektet. 

Bilagor 
Trafikstrategi 2035 

Trafikprogram 2035 

Projektrapport På Väg, med underbilagor: 
• Remissredogörelse På Väg 201112 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 190705 
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• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 181210 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 180105 
• Remiss Förstudie 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Beslutet skickas till 
Samtliga kommunala bolag och förvaltningar 

Ärendet  

Återremiss 
Efter återremiss har text om utredning av lämpligt framtida upplägg för 
huvudmannaskap på allmän plats i kommunens tätorter strukits ur av-
snitt 2.1 och 3.1 i programdokumentet. I kapitel 4 har en kostnadsanalys 
lagts till under avsnitt 4.1. Bilagan ”Kostnader för vanliga infrastruktu-
ranläggningar” har tillförts projektrapporten, se lista på bilagor och un-
derbilagor ovan. 

Bakgrund 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån följduppdrag 
till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan några år prioriterad bland 
kommunens budgetmål. Projektet initierades 2016 och har sedan omfat-
tat förstudie med kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional re-
missomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 re-
spektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av kommunfull-
mäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande in-
riktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. Trafikprogram-
met innehåller preciserade riktlinjer och aktiviteter för fortsatt arbete 
med målstyrning i enlighet med trafikstrategin. Båda dokumenten har 
målhorisont 2035, och aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning av 
genomförande sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

Trafikprogram 2035 
Aktiviteter för målstyrning inom respektive insatsområde är följande: 
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Organisation och samverkan 
• Samverka aktivt med Trafikverket, Västtrafik, VGR och GR i de 

etablerade forum och nätverk som finns, exempelvis strategiska 
och taktiska möten, dialogmöten, nätverken för infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

• Samverka aktivt med grannkommunerna i de etablerade forum 
som finns, exempelvis KUSTO och Nordvästsvenska initiativet. 

• Initiera ett forum för samverkan med kommunens vägföre-
ningar. 

• Utför en processkartläggning för att identifiera hur de kommu-
nala verksamheterna arbetar med trafikfrågor idag. 

• Ta fram en plan för kommunikation och samverkan inför ge-
nomförandet av trafikprogrammet. 

Beteendepåverkan 
• Genomför en resevaneundersökning bland kommunanställda. 
• Delta i nätverk och projekt för mobility management tillsam-

mans med grannkommuner, kommunens stora arbetsgivare och 
skolor, exempelvis Hållbart resande väst. 

• Upprätta en rese- och fordonspolicy för kommunens tjänsteresor 
och interna fordon. 

• Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility 
mangement-åtgärder för att öka det hållbara resandet till och 
från arbetet bland de anställda och invånarnas arbets- och stu-
diependling och fritidsresor. 

Samhällsplanering 
• Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafik-

stråk och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- 
och cykelbana. 

• Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgäng-
lighet till hållplatsområden, exempelvis genom cykelparkeringar 
vid hållplatser. 

• Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor till-
sammans med vägföreningar. 

• Ta fram riktlinjer för utformning av allmän plats. 

 Parkering 
• Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser i tä-

torterna, vid hållplatser samt vid större målpunkter utanför tä-
torterna. 
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• Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet 
över och utred införande av tids- och avgiftsreglering. 

• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för pendelparkeringar 
inom Tjörns kommun. 

• Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelpar-
kering. 

Infrastruktur och trafikering 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för gång- och cykelvägnätet 

inom Tjörns kommun. 
• Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket 

och vägföreningar. 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för säkra skolvägar inom 

Tjörns kommun. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket 

och vägföreningar, för att minska olycksrisken på gång- och cy-
kelvägar. 

• Verka för att busstrafik till och från Tjörn är synkroniserad med 
tågavgångar i Stenungsund. 

• Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till 
Kungälv utökas till att kunna användas för arbetspendling. 

• Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, mar-
kägare etcetera) som vill bygga och driva normal- och snabb-
laddningsstationer i kommunen. 

• Ta fram en gång- och cykelplan. 
• Ta fram en plan för samordning av kommunens egna transpor-

ter. 
• Ta fram en plan för ökad robusthet i transportsystemet. 
• Ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Gemensamt ansvar för genomförande och uppföljning 
För att trafikstrategin ska bli framgångsrik och implementerad behöver 
kommunen integrera genomförandet av trafikprogrammets aktiviteter 
och handlingsplaner i verksamhetsplanerna för alla berörda verksam-
heter. Alla kommunens förvaltningar och bolag berörs på olika sätt av 
trafikfrågor, och behöver därmed tilldelas sin del av ansvaret för trafik-
strategins genomförande. För att dessa förhållanden ska synliggöras 
och kunna hanteras på rätt sätt, av rätt verksamhet och vid rätt tid fö-
reslås att uppföljning av trafikstrategins och trafikprogrammets genom-
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förande sker som led i den centrala uppföljningsprocessen och kommu-
nens budgetprocess. 

Barnperspektivet 
En grundläggande del i planeringen för en hållbar samhällsutveckling 
är hänsynen till kommande generationer, inklusive de som är barn och 
unga idag. Att möjliggöra självständigt och aktivt resande för barn och 
unga är ett betydande motiv bakom målsättningar och strategier för att 
skapa ett tillgängligt, tryggt och säkert gång- och cykelvägnät och en 
utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommunal trafikstrategi 
med inriktning mot hållbart resande bedöms medföra positiva konse-
kvenser för barn och unga, bland annat med avseende på fysisk aktivi-
tet, hälsa, social jämlikhet och gemenskap. 

Under projektet har barnperspektivet beaktats och representerats ge-
nom kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Även föreningslivet 
på Tjörn, där en stor andel utgörs av barn- och ungdomsverksamheter, 
har varit inbjudna till invånardialogen. Barn och ungas behov bedöms 
dock behöva belysas ytterligare, och dialogen behöver fortsätta även 
under kommande arbete med genomförande och uppföljning av trafik-
strategi- och program. Under dialogarbetets gång gjordes i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor kring tra-
fikmiljöer runt skolor, förskolor och skolvägar ska hanteras i en särskild 
dialogprocess i samverkan med skolverksamhet och föräldraråd när 
den pågående utredningen om framtidens skolor i kommunen är beslu-
tad. 

Konsekvens 
Antagande av Trafikstrategi 2035 innebär ett förtydligande av kommu-
nens styrning mot en hållbar utveckling av trafiksystemet och dess an-
vändning. Målsättningarna i strategin handlar om god resurshushåll-
ning och långsiktig hållbarhet ur ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter. Minskad sårbarhet och ökad framkomlighet i trafiksystemet 
påverkar bland annat människors hälsa och säkerhet, hur deras var-
dagslogistik fungerar och hur kommunens näringsliv kan utvecklas – 
alla aspekter med stor samhällsekonomisk betydelse. Strategin är tyd-
ligt inriktad på så kallade steg 1&2-åtgärder i fyrstegsprincipen, vilka 
syftar till beteendeförändringar och optimering av användningen av be-
fintligt trafiksystem, för att omfattande investeringar i ny infrastruktur 
ska kunna undvikas eller senareläggas. Då kommunen har lågt juridiskt 
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inflytande på den fysiska infrastrukturen kommer de flesta investe-
ringsdrivande åtgärder behöva ske i samverkan med andra aktörer, och 
med finansiellt stöd från främst VGR. Begränsning av miljö- och klimat-
påverkan från trafiksystemet har betydelse för fortsatt sunda ekosy-
stem, vilkas olika ekosystemtjänster är ovärderliga för såväl dagens 
Tjörnbor som för framtida generationer. 

Genomförande av aktiviteter i Trafikprogram 2035 antas i olika grad 
förutsätta arbetsinsatser av tjänstepersoner, projektmedel för utred-
ningar och planering, samt investeringar i fysiska miljöer och infra-
struktur. Förvaltningens bedömning är att programmet är i linje med 
föreliggande investeringsplan för infrastruktur under de närmaste åren, 
och att övriga kortsiktiga kostnader för genomförandet sannolikt bör 
kunna lösas inom förvaltningens budgetramar. Precisering av kostna-
der på längre sikt beräknas kunna ske inom ramen för fortsatt arbete 
med handlingsplaner för genomförande av strategi och program. Av-
gränsning och prioritering av aktiviteter avses ske integrerat med cen-
tral uppföljnings- och budgetprocess, för en effektiv framdrift mot 
måluppfyllelse. 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98 

Antagande av Trafikstrategi 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
för att komplettera med kostnadsanalys samt för att de delar som 
avser utredning av enskilt huvudmannaskap ska utgå. 

Barnkonventionen 
En grundläggande del i planeringen för en hållbar 
samhällsutveckling är hänsynen till kommande generationer, 
inklusive de som är barn och unga idag. Att möjliggöra 
självständigt och aktivt resande för barn och unga är ett 
betydande motiv bakom målsättningar och strategier för att skapa 
ett tillgängligt, tryggt och säkert gång- och cykelvägnät och en 
utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommunal 
trafikstrategi med inriktning mot hållbart resande bedöms 
medföra positiva konsekvenser för barn och unga, bland annat 
med avseende på fysisk aktivitet, hälsa, social jämlikhet och 
gemenskap. 

Under projektet har barnperspektivet beaktats och representerats 
genom kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Även 
föreningslivet på Tjörn, där en stor andel utgörs av barn- och 
ungdomsverksamheter, har varit inbjudna till invånardialogen. 
Barn och ungas behov bedöms dock behöva belysas ytterligare, 
och dialogen behöver fortsätta även under kommande arbete med 
genomförande och uppföljning av trafikstrategi- och program. 
Under dialogarbetets gång gjordes i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor kring 
trafikmiljöer runt skolor, förskolor och skolvägar ska hanteras i en 
särskild dialogprocess i samverkan med skolverksamhet och 
föräldraråd när den pågående utredningen om framtidens skolor i 
kommunen är beslutad. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 

585



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunikationer och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och 
har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 
2017, invånardialog, utredningsarbete och formulering av 
strategier 2018-2019, regional remissomgång 2020 och bearbetning 
av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 
2035 som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande 
inriktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. 
Tidshorisonten för dokumentet är 2035 och styrdokumentet ska 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
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Sida 1 (20) 
Trafikprogram 2035 

1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Trafikprogram 2035 (denna handling, nedan kallad trafikprogrammet) är 
ett resultat av det fleråriga projektet På Väg! (nedan kallat projektet) 
inom Tjörns kommun. Projektet har även resulterat i handlingarna Tra-
fikstrategi 2035 (nedan kallat trafikstrategin) och Projektrapport På Väg! 
(nedan kallat projektrapporten) med bilagor.  

Trafikstrategin och trafikprogrammet är styrdokument som innehåller 
politiska mål och riktlinjer för fortsatt utveckling av kommunens trafik-
system. Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunk-
ter och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och material 
som utarbetats under projektets gång. 

1.2 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035 1. 
I trafikstrategin definieras långsiktiga mål och utvecklingsstrategier för 
transportsystemet, för att både kunna erbjuda god tillgänglighet och 
uppnå hållbar utveckling. Trafikprogrammet syftar till att precisera fort-
satt arbete med att styra mot målen i trafikstrategin, och ska vara vägle-
dande i alla kommunens planer där trafikfrågor ingår. Det är avsett att 
användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra en del av kom-
munens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetsplaner. 
Trafikprogrammet avses även förtydliga kommunens position gällande 
trafikfrågor i det lokala och regionala sammanhanget, och främja sam-
verkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, grannkommuner samt kommunens vägföreningar. 

1.3 Avgränsningar 
Trafikprogrammet är ett övergripande aktiverande styrdokument som 
antas av kommunfullmäktige2, och utgör en precisering av trafikstrate-
gin mot aktiviteter för måluppfyllelse. Trafikprogrammets aktiviteter 
kan konkretiseras ytterligare i efterföljande handlingsplaner. Trafikpro-
grammet omfattar det geografiska området Tjörns kommun, men berör 
även kommunens relationer till omgivande region. Planeringshorisont 
för aktiviteter i trafikprogrammet är samma som för kommunens vision, 
2035. Trafikprogrammet aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning 
sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

 
1 Tjörns kommun, 2015, Vision 2035 - Möjligheternas ö 
2 Tjörns kommun, 2020, Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun. 
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2 Strategiska insatsområden 

I detta avsnitt beskrivs hur respektive insatsområde i trafikstrategin ska 
styra mot målsättningarna för transportsystemet. 

2.1 Organisation och samverkan 
Trafikstrategi 2035: 

• Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå hållbara 
transportlösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikverket, Västtra-
fik, grannkommuner och näringsliv. 

• Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt arbete med håll-
bart resande och hållbara transporter. 

Eftersom Tjörn är en ö-kommun med mycket in- och utpendling, be-
sökstrafik och godstrafik, samt att kommunen inte har huvudmanna-
skap över väginfrastrukturen, finns stort behov av samverkan med både 
lokala och regionala trafikaktörer. För att kommunens strategiska inrikt-
ningar för trafiksystemet ska kunna få genomslag behövs legitimitet för 
inriktningarna hos övriga berörda aktörer, och att en konstruktiv och 
kontinuerlig dialog förs mellan berörda parter. För att kunna arbeta ak-
tivt med förverkligande av målsättningar gällande trafiksystemet behö-
ver kommunen även en fungerande intern samverkan och organisation 
kring trafikfrågorna. 

 

Kommunen har etablerade regionala samarbetsforum för infrastruktur-
frågor i form av Nordvästsvenska Initiativet, där Stenungsund, Tjörn och 
Orust tillsammans med lokala näringslivsaktörer verkar för stärkta fast-
landsförbindelser, samt KUSTO-samarbetet där STO-kommunerna samt 
Kungälv och Uddevalla gemensamt verkar för bland annat stärkt kapa-
citet på södra Bohusbanan. Kommunen har regelbunden dialog med 
Trafikverket om såväl strategiska som operativa infrastrukturfrågor, samt 
med Göteborgsregionen GR genom deras etablerade kommunnätverk. Via 
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GR har kommunen även utbyte med Västra Götalandsregionen i samband 
med deras upprättande av regional infrastrukturplan. 

På de gator och vägar på Tjörn som inte har statligt huvudmannaskap, 
tillämpas av tradition enskilt huvudmannaskap med vägförening som 
väghållare. Detta innebär att kommunen har begränsat inflytande över 
hur gator och vägar utvecklas och används. Kommunen kan juridiskt 
påverka gator och vägar genom nya detaljplaner, eller genom avtal med 
vägföreningar i de fall kommunen ger dem ekonomiska bidrag. Övriga 
påverkansmöjligheter baseras idag på samarbete och förtroende mellan 
kommun och enskilda vägföreningar. För att kommunen i framtiden ska 
ha tillräckligt inflytande över trafiksystemet för att kunna styra mot 
uppställda mål, behövs utveckling av samverkan med vägföreningarna.  

 

Kommunen är Tjörns största arbetsgivare varför kommunens interna 
klimatarbete gällande hållbara transporter kan få stort genomslag. Det 
är därför av stor vikt att stärka organisationen, dess interna kommunika-
tionsvägar samt samordna och budgetera för arbetet med hållbart re-
sande och hållbara transporter. 

2.2 Beteendepåverkan 
Trafikstrategi 2035: 

• Arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgärder. 
• Verka för att andelen resor med hållbara färdmedel till och från samt inom 

Tjörn ska öka. 

Mobility management är ett koncept att påverka beteende inom trans-
portområdet och fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell 
trafikplanering. Kännetecknande för dessa åtgärder är att de inte nöd-
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vändigtvis kräver stora finansiella investeringar, men ofta förbättrar ef-
fektiviteten av fysisk infrastruktur genom att optimera användningen. 
En vanlig definition av mobility management är mjuka åtgärder för att på-
verka resan innan den börjar. För att påverka invånarna till att välja mer 
hållbara transporter behöver vi arbeta med beteende- och attitydföränd-
ringar genom hela planeringsprocessen. 

 

Kommunen kan påverka transporterna till och från de egna verksamhe-
terna. Det gäller både godstransporter till skolor och äldreboenden, men 
också hur de anställda reser till och från arbetsplatsen och i tjänsten. 
Kommunen bör genomföra en resvaneundersökning bland de anställda 
för att se hur de i dag reser till och från arbetet samt inom tjänsten för att 
kunna ta fram en handlingsplan. Kommunen avser att genom styrande 
upphandlingar fortsätta att minska andelen fordon inom den kommu-
nala fordonsflottan som enbart framförs på bensin och diesel med tradi-
tionella förbränningsmotorer. 

Kommunen ska arbeta tillsammans med och uppmuntra stora arbetsgi-
vare inom kommunen för att ställa om till mer hållbara transporter, så-
väl i nätverks- som projektform. Inom ramen för samarbetet diskuteras 
problem och möjliga lösningar för att effektivisera personalens ar-
betspendling och transporter till och från arbetsplatsen samt möjligheter 
att styra om till mer hållbara färdmedel med mera. 

Tjörnborna bör kontinuerligt få information om möjligheterna till håll-
bart resande i kommunen. Möjliga aktiviteter är bland annat cykeldagar, 
direktbearbetning av särskilda bostadsområden med stor andel bilå-
kande till och från arbetet, prova på-kampanjer och cykelutbildningar 
för att förändra Tjörnbornas attityder, kunnande och beteende. 

Under sommarsäsongen växer Tjörns befolkning kraftigt genom som-
marboenden samtidigt som turismen är stor vilket medför att befintlig 
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infrastruktur belastas hårdare än under resterande del av året. Mobility 
management-åtgärder är även ett sätt att påverka val av färdmedel vid 
besök på Tjörn. Genom att tydliggöra hållbart resande i kommunens 
strategiska arbete med turism och inkludera åtgärder för att besökare 
och invånare ska välja andra färdmedel än bil kan kommunen profilera 
sig mot hållbar turism. 

2.3 Samhällsplanering 
Trafikstrategi 2035: 

• Lokalisera nyexploatering och utveckling i närheten av kollektivtrafikstråk 
och goda gång- och cykelförbindelser. 

• Verka för trygga och tillgängliga trafikmiljöer och allmänna platser för alla. 
• Verka för stärkta lokala och regionala resmöjligheter. 

Rådigheten över lokalisering vid exploatering är ett av kommunens tyd-
ligaste verktyg för att påverka resandebehov. Genom att exploatering 
och utveckling sker vid kollektivtrafikstråk ökar tillgängligheten till kol-
lektivtrafik samt att de som flyttar in i nya områden ges tillgång till kol-
lektivtrafik redan från dag ett. Att kollektivtrafikförsörja nya områden 
är dyrt och för att det ska motiveras krävs en kritisk massa i form av 
kundunderlag vilket inte är säkert att nyexploateringen når upp till. Ge-
nom att förtäta bebyggelsen inom befintliga områden kan en högre tät-
het leda till ett bättre kollektivtrafikunderlag. Även kundunderlag för 
lokal samhällsservice ökar, vilket kan minska behovet av längre inköps- 
och serviceresor som idag utförs med bil. Detta arbete kan stärkas ge-
nom att erbjuda möjligheter för fastighetsutvecklare att bygga eller fi-
nansiera alternativ till bilparkering i form av mobilitetstjänster, som ex-
empelvis bilpool. 

I de fall exploatering inte sker i direkt anslutning till kollektivtrafikstråk 
ska planering utgå från att tillgängliga och attraktiva pendelparkeringar 
för bil finns inom rimligt avstånd, så att även människor i dessa områ-
den ska ges realistiska möjligheter att resa med kollektivtrafik. 

Investeringar i transportsystemet bör i första hand göras utifrån en be-
dömning om hur attraktiviteten att resa med olika transportslag påver-
kas, och om det går att utnyttja och optimera befintlig infrastruktur. 
Styrning av färdmedelsval vid resor som görs till och från arbetet/studi-
erna bör prioriteras, då dessa kan ha stor påverkan på vilket färdmedel 
som används till andra typer av ärenden. Detta då många genomför 
flera ärenden under en och samma resa. 
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God tillgänglighet och trygghet i trafikmiljöer är viktigt för att männi-
skor ska kunna förflytta sig till fots och med cykel. De med särskilda be-
hov av att infrastrukturen är tillgänglig bör prioriteras, främst barn, 
äldre och personer med funktionsvariationer. Det är därför viktigt att 
kommunen verkar för detta i planeringsprocesserna och i samarbetet 
med Trafikverket och vägföreningar. Åtgärder som ökar trygghetskäns-
lan är bland annat att gångstråk planeras i befolkade gaturum, god sikt 
och belysning utmed stråk och gångpassager. 

I de stråk där flest reser är det lämpligt att kraftsamla för att föra över 
resor till de mer hållbara transportslagen. Hur resandet och trafiken ut-
vecklas på Tjörn påverkas i högsta grad av hur stat, region och grann-
kommuner planerar sin bebyggelseutveckling och utveckling av trans-
portsystemen. En stor andel av det regionala resandet till och från Tjörn 
görs idag med bil och eftersom Tjörns grannkommuner planerar för till-
växt medför det en ökad transportefterfrågan längs hela Bohusstråket. 
Ett ökat resandeunderlag förväntas ge förutsättningar för utveckling av 
regionala bussförbindelser, bland annat stärkt trafikering med express-
bussar till och från Tjörn. En viktig framtida åtgärd är även utbyggna-
den av Bohusbanan för att möjliggöra tätare tågtrafik. 

2.4 Parkering 
Trafikstrategi 2035: 

• Använd reglering i tid och avgift för att styra användningen av kommu-
nens parkeringsytor. 

• Utveckla pendelparkeringar i strategiska lägen. 
• Möjliggör cykelparkering vid hållplatser och större målpunkter. 
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En del i sammanlänkandet av transportsystemet är att sörja för en bra 
parkeringspolitik både för cykel och motorfordon. Parkering är ett myc-
ket starkt styrmedel som kommunen kan använda för att styra mot ett 
mer hållbart transportsystem. 

 

En strategisk parkeringsplanering med hjälp av tids- och avgiftsstyrning 
av bilparkering är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Den pris-
sättning och annan reglering som väljs påverkar i sin tur hur stor efter-
frågan på parkering blir, och därmed även hur stor trafikalstringen blir. 
Ur miljömässig synvinkel kan det bland annat leda till minskade utsläpp 
och ett mer effektivt markutnyttjande. Ur social synvinkel leder det till 
att tidigare parkeringsytor kan omvandlas till torg och mötesplatser och 
ur ekonomisk synvinkel kan en mer marknadsmässig prissättning bidra 
till att användaren får stå för parkeringsplatsens kostnad och inte ägaren 
av parkeringsytan eller samhället i form av kommunen eller via hyres-
avgifter för exempelvis lokaler och bostäder. 

För att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel måste cyklisten veta var 
parkeringar finns. Det har inte genomförts en inventering av cykelpar-
keringars placering, antal eller standard på Tjörn. Med en ökad kunskap 
om dagens situation kan cykelparkering inkluderas i ett styrande doku-
ment som parkeringsstrategi och parkeringsnorm. Parkering är även ett 
viktigt verktyg för att sörja för en god tillgänglighet genom att säker-
ställa tillräckliga cykelparkeringar vid ny- och ombyggnationer. 

För att skapa attraktiva och hållbara tätorter är det viktigt att inkludera 
parkering i stads- och trafikplaneringen då dess inverkan på ytor, val av 
färdmedel, tillgänglighet och tätortens karaktär kan vara mycket stor. 
Genom att ta fram en uppdaterad parkeringsnorm med strategier för bil-
parkering, där även cykelparkering ingår, kan arbetet med en hållbar 
parkeringssituation åstadkommas. En parkeringsstrategi med norm ska 
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beskriva parkeringstal för bil och cykel samt hur parkering ska anordnas 
vilket medför att det inte vid varje enskilt ärende ska bli en diskussion 
om kommunens hållning i parkeringsfrågan. 

En planeringsprincip, som även kan användas utan ett styrdokument 
kring parkering, är att planera för besökare som den kundgrupp som är 
mest prioriterad sett till avstånd mellan bilparkering och målpunkt, följt 
av boende och därefter verksamma. I kundgruppen ”besökare” ingår 
inte bara personer som är bosatta utanför kommunen och besöker Tjörn 
utan det kan även vara Tjörnbor som använder en parkering till be-
söksändamål. 

2.5 Infrastruktur och trafikering 
Trafikstrategi 2035: 

• Verka för utveckling av transportstråket väg 160. 
• Verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg. 
• Verka för att Södra Bohusbanan utvecklas. 
• Verka för en ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund. 
• Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till hållbara 

transporter.  
• Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert för oskyd-

dade trafikanter att röra sig i gatuvägnätet. 
• Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
• Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon. 
• Uppmuntra alternativa vägar för långsamtgående fordon (LGF). 
• Skapa förutsättningar för laddinfrastruktur och möjlighet till tankning av 

alternativa drivmedel. 
• Verka för att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 

Insatsområdet för infrastruktur och trafikering beskrivs vidare genom 
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik. 

2.5.1 Gångtrafik 
Att förflytta sig till fots har många fördelar, det har ingen miljöpåver-
kan, ger positiva hälsoeffekter och upphov till spontana möten. Fotgäng-
are tar också relativt lite ytanspråk i tätortsmiljön. Transportsystemet på 
Tjörn upplevs delvis som otryggt enligt de medborgarenkäter som har 
genomförts de senaste åren. En av flera anledningar till otrygghet kan 
vara utformningen av gatuutrymmet och frånvaro av människor i rö-
relse. Därmed bör ett särskilt fokus läggas på säkrare infrastruktur för 
oskyddade trafikanter och att verka för en tryggare miljö vid planering 
av gatumiljön. 
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För att göra trafikmiljön i tätorterna på Tjörn till platser man gärna vis-
tas på, behöver miljöerna ses över i syfte att skapa trygghet och trafiksä-
kerhet. Det handlar bland annat om att tillgodose barnens, äldres och 
personer med funktionsvariationer tillgänglighet i tätortsmiljöerna. 
Framförallt innebär den strategiska inriktningen att verka för mindre in-
satser i gatumiljön som förbättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten 
för alla. För attraktiva tätortsmiljöer är det även viktigt att successivt för-
bättra ljudmiljön och minska antalet bullerstörda miljöer i kommunen. 

Gångvägnätet i och mellan tätorterna kan förbättras genom att bland an-
nat sammanlänkas och belysas. Vidare är det viktigt ur ett trafiksäker-
hetsperspektiv att identifiera de gångpassager som är undermåliga och 
sedan åtgärda dem. Underhållet av gångvägnätet är också av stor vikt 
eftersom en stor del av olyckorna i tätorten kan kopplas till halka, grus 
och ojämnheter i beläggningen. Kommunen kan driva detta arbete i 
samverkan med Trafikverket och vägföreningar. 

2.5.2 Cykeltrafik 
Tjörns kommun har ett starkt bilberoende med en befolkning som är 
vana vid att använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte 
varit tillräckligt bra. Med anledning av detta behöver transportmöjlighe-
terna för cykel förbättras där utvecklad cykelinfrastruktur utgör en del 
av lösningen. Cykeln behöver bli ett reellt alternativ till bilen för kortare 
resor. Potentialstudie från Västra Götalandsregionen 2019 visar på stor 
potential för ökad andel cykelresor till och från målpunkter inom tätor-
terna och närliggande områden på Tjörn. Cirka 20 procent som arbetar 
har under 30 minuters cykelresa hemifrån till sin arbetsplats. Vinsterna 
av att investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat 
bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett 
ökat kollektivtrafikresande (om goda kopplingar görs till kollektivtrafi-
ken). 
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För att öka andelen cyklister på Tjörn krävs ett attraktivt cykelvägnät 
med gena och sammanhängande stråk. En möjlighet att underlätta cyk-
ling längs längre sträckor kommer med elcykeln, ett fordon som har ge-
nomgått en snabb utveckling och där det idag finns ett stort utbud av 
modeller i olika prisklasser. Cykling behöver prioriteras högre än idag 
sett till yta och framkomlighet och cykelvägnätet måste koppla samman 
viktiga målpunkter i kommunen, såväl inom som mellan kommunens 
orter. 

2.5.3 Kollektivtrafik 
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, både på land och på vatten, 
på Tjörn behöver fortgå utifrån flera områden tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik. Kommunen ska verka för utvecklad 
kollektivtrafik till havs, med fler personfärjeförbindelser som främjar ar-
betspendling och besökstrafik. Ett exempel är färjeförbindelse mellan 
Tjörn och Kungälvs kommun, som kan synkroniseras med andra befint-
liga färjeförbindelser, få högre turtäthet och matchas mot expressbuss 
mellan Marstrand och Kungälv/Göteborg. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv både för arbetspend-
ling och fritidsresor är det viktigt att arbeta för en trygg kollektivtrafik, 
på fordonet men även i anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknut-
punkter och anslutande gång- och cykelvägar. Eftersom befolkningen är 
relativt utspridd på Tjörn är ett väl utvecklat system av pendelparke-
ringar en möjlig lösning för invånare att i större utsträckning välja resa 
med kollektivtrafik. Strategin gällande detta är medvetandegöra att och 
var pendelparkeringar finns samt att antalet lägen för pendelparke-
ringar och antalet platser på respektive pendelparkeringsplats ska öka. 
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2.5.4 Biltrafik inklusive gods, utryckningsfordon och LGF 
Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste trans-
portmedlet på Tjörn idag. En stor del av dagens bilresor som Tjörnborna 
genomför skulle dock kunna ske med andra transportmedel, framförallt 
resor på korta avstånd. Att minska bilresandet får inte bara positiva ef-
fekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och markutnyttjande, det innebär 
även att de resor som faktiskt måste göras med bil blir mer effektiva och 
pålitliga. 

 

Även om andelen resor med hållbara färdsätt ökar kommer biltrafiken 
även på sikt att utgöra en stor andel av resorna i kommunen. Trafiksä-
kerhet, effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur, förutsättningar 
för nya tekniker (drivmedel, el och automation) samt nya tjänster (till ex-
empel bildelning) behöver beaktas. Att skapa ett hållbart transportsy-
stem handlar både om att använda de resurser som finns på ett mer ef-
fektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. Det är 
viktigt att minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle 
som avses. Tillsammans med ny teknik och klimatsmart samhällsplane-
ring minskar behovet av energi. 

Det övergripande vägnätet på Tjörn innehåller vägar som är viktiga för 
utryckningsfordon varför de behöver vara robusta, det vill säga om en 
olycka eller annan oförutsedd händelse inträffar ska det finns adekvata 
omledningsvägar, för att säkerställa en god tillgänglighet och framkom-
lighet för utryckningsfordon. Vägarna nyttjas även av näringslivet vad 
gäller transport av gods med lätta och tunga lastbilar. Behoven ser myc-
ket olika ut beroende på verksamhet men gemensamt har de att funge-
rande transporter är viktiga för Tjörns konkurrenskraft. Variationen kan 
vara allt från transporter med farligt gods till leveranser av paket till en-
skilda hushåll. För effektiva godstransporter är pålitligheten i restid vik-
tig. 
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Även långsamtgående fordon (LGF) använder vägnätets större vägstråk 
frekvent vilket ökar hastighetsspridningen. Genom att uppmuntra alter-
nativa färdvägar för dessa fordon ökar restidssäkerheten för övriga for-
don på vägnätet. Transportsystemets sårbarhet minskar när kapacitet 
frigörs vilket i första hand handlar om att fler reser med kollektivtrafik, 
går och cyklar. 

Vägens utseende och utformning behöver stämma överens med dess 
funktion och den hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutform-
ning kan mer självförklarande gator åstadkommas där föraren intuitivt 
inser vilken hastighet som gatan är avsedd för. Dessa faktorer har inte 
kommunen direkt rådighet över i dagsläget varför det är viktigt att sam-
verkan med berörda aktörer är god och att kommunen tydliggör sin vil-
jeriktning och sitt ansvar i dessa frågor. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas 
på ett antal parkeringsplatser i strategiska lägen på Tjörn. Laddplatser 
bör uppföras på både gatumark och i parkeringsanläggningar. I nuläget 
finns inget juridiskt stöd för kommuner att reservera särskilda parke-
ringsplatser för bilpoolsbilar eller bilar med en viss typ av drivmedel på 
gatumark men det går däremot på tomtmark eller i parkeringsanlägg-
ningar. 

Eftersom godstransporter på väg sker på samma infrastruktur som 
andra trafikanter är samverkan med näringslivet viktig med hänsyn till 
kommunens ansvarstagande för befolkningens trygghet och säkerhet. 
Gällande gods är det också viktigt att kommunen samverkar internt ge-
nom att samordna sina egna varuleveranser. Det skapar möjligheter till 
mer effektiva transporter som minskar trafikens negativa effekter samt 
att det är ett sätt att få mer kostnadseffektiva lösningar. Andra verktyg 
som kommunen kan arbeta med gällande godstransporter är lokalise-
ring av transportintensiva verksamheter, se över möjligheten att styra 
godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade kör-
vägar. 
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3 Planer och aktiviteter 

Arbetet med trafikstrategin och trafikprogrammet har skett med ut-
gångspunkt i översiktsplan ÖP 2013 och dess inriktning mot lokalisering 
av ny bebyggelse i anslutning till befintliga orter och god kollektivtrafik. 
Ny översiktsplan som är under utarbetande parallellt med färdigstäl-
lande av aktuell trafikstrategi, utformas i linje med innehållet i trafik-
strategin. Översiktsplanen som styrdokument för kommunens fortsatta 
fysiska planering är en viktig del i förverkligandet av trafikstrategin. 

För målstyrning och framdrift av trafikstrategins och trafikprogrammets 
genomförande behövs även konkreta aktiviteter och handlingsplaner för 
olika delar av transportsystemet och dess användning. Handlingspla-
nerna beskriver vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta identifie-
rade utmaningar och bidra till kommunens mål. Som grund för hand-
lingsplanerna kan fördjupade utredningar behövas. Åtgärder i hand-
lingsplaner bör tidsättas, prioriteras samt kostnads- och effektbedömas. I 
planerna fastställs vilka förvaltningar och befattningar som har ansvar 
för respektive åtgärds finansiering, genomförande och uppföljning.  

Nedan listas de aktiviteter och handlingsplaner som föreslås arbetas 
med utifrån detta trafikprogram inom de närmaste åren. För att hand-
lingsplanerna ska ge effekt till målår 2035 behöver implementering av 
åtgärder starta omgående efter programmets antagande, och ske fre-
kvent under kommande år. Det finns även aktiviteter som inte förutsät-
ter handlingsplan, utan som kan implementeras direkt i det löpande ar-
betet på kort sikt. 

3.1 Organisation och samverkan 
• Samverka aktivt med Trafikverket, Västtrafik, VGR och GR i de eta-

blerade forum och nätverk som finns, exempelvis strategiska och 
taktiska möten, dialogmöten, nätverken för infrastruktur och kollek-
tivtrafik. 

• Samverka aktivt med grannkommunerna i de etablerade forum som 
finns, exempelvis KUSTO och Nordvästsvenska initiativet. 

• Initiera ett forum för samverkan med kommunens vägföreningar. 
• Utför en processkartläggning för att identifiera hur de kommunala 

verksamheterna arbetar med trafikfrågor idag. 
• Ta fram en plan för kommunikation och samverkan inför genomfö-

randet av trafikprogrammet. 

3.2 Beteendepåverkan 
• Genomför en resevaneundersökning bland kommunanställda. 
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• Delta i nätverk och projekt för mobility management tillsammans 
med grannkommuner, kommunens stora arbetsgivare och skolor, 
exempelvis Hållbart resande väst. 

• Upprätta en rese- och fordonspolicy för kommunens tjänsteresor och 
interna fordon. 

• Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility mange-
ment-åtgärder för att öka det hållbara resandet till och från arbetet 
bland de anställda och invånarnas arbets- och studiependling och 
fritidsresor. 

3.3 Samhällsplanering 
• Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafikstråk 

och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- och cykel-
bana. 

• Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgänglighet 
till hållplatsområden, exempelvis genom cykelparkeringar vid håll-
platser. 

• Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor tillsam-
mans med vägföreningar. 

• Ta fram riktlinjer för utformning av allmän plats. 

3.4  Parkering 
• Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser i tätor-

terna, vid hållplatser samt vid större målpunkter utanför tätorterna. 
• Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet 

över och utred införande av tids- och avgiftsreglering. 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för pendelparkeringar inom 

Tjörns kommun. 
• Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelparke-

ring. 

3.5 Infrastruktur och trafikering 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för gång- och cykelvägnätet 

inom Tjörns kommun. 
• Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket och 

vägföreningar. 
• Inventera och ta fram en åtgärdsplan för säkra skolvägar inom 

Tjörns kommun. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket och 

vägföreningar, för att minska olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
• Verka för att busstrafik till och från Tjörn är synkroniserad med tå-

gavgångar i Stenungsund. 
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• Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till 
Kungälv utökas till att kunna användas för arbetspendling. 

• Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, markä-
gare etcetera) som vill bygga och driva normal- och snabbladdnings-
stationer i kommunen. 

• Ta fram en gång- och cykelplan. 
• Ta fram en plan för samordning av kommunens egna transporter. 
• Ta fram en plan för ökad robusthet i transportsystemet. 
• Ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. 
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4 Genomförande och uppföljning 

4.1 Kostnadsanalys 
Målsättningarna i trafikstrategin handlar om god resurshushållning och 
långsiktig hållbarhet ur ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. 
Minskad sårbarhet och ökad framkomlighet i trafiksystemet påverkar 
bland annat människors hälsa och säkerhet, hur deras vardagslogistik 
fungerar och hur kommunens näringsliv kan utvecklas – alla aspekter 
med stor samhällsekonomisk betydelse. Strategin är tydligt inriktad på 
så kallade steg 1&2-åtgärder i fyrstegsprincipen, vilka syftar till beteen-
deförändringar och optimering av användningen av befintligt trafiksy-
stem, för att omfattande investeringar i ny infrastruktur ska kunna und-
vikas eller senareläggas. Då kommunen har lågt juridiskt inflytande på 
den fysiska infrastrukturen kommer de flesta investeringsdrivande åt-
gärder behöva ske i samverkan med andra aktörer, och med finansiellt 
stöd från främst VGR. Begränsning av miljö- och klimatpåverkan från 
trafiksystemet har betydelse för fortsatt sunda ekosystem, vilkas olika 
ekosystemtjänster är ovärderliga för såväl dagens Tjörnbor som för 
framtida generationer. 

Genomförande av trafikprogrammet bedöms förutsätta arbetsinsatser av 
tjänstepersoner, projektmedel för utredningar och planering, samt inve-
steringar i fysiska miljöer och infrastruktur. Avgränsning och priorite-
ring av aktiviteter avses ske integrerat med central uppföljnings- och 
budgetprocess, för en effektiv framdrift mot måluppfyllelse. Program-
met avses genomföras i linje med kommunens föreliggande investe-
ringsplan för infrastruktur och i det korta perspektivet inom förvaltning-
ens budgetramar. Precisering av kostnader på längre sikt avses ske i 
fortsatt arbete med handlingsplaner. För typkostnader och generella 
kostnader i dagens prisnivå, se bilaga till projektrapport ”Kostnader för 
vanliga infrastrukturanläggningar”. 

4.2 Gemensamt ansvar för genomförande 
Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och 
långsiktiga trafikplaneringen för Tjörn. För att trafikstrategin ska bli 
framgångsrik och implementerad behöver kommunen integrera genom-
förandet av trafikprogrammets aktiviteter och handlingsplaner i verk-
samhetsplanerna för alla berörda verksamheter. Alla kommunens för-
valtningar och bolag berörs på olika sätt av trafikfrågor, och behöver 
därmed tilldelas sin del av ansvaret för trafikstrategins genomförande. 
Detta föreslås ske som ett led i den kommunala budgetprocessen. 
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Genomförandet av trafikstrategin bygger i vissa delar även på samver-
kan och delat ansvar med aktörer utanför den kommunala organisatio-
nen såsom Trafikverket, Västtrafik, grannkommuner, vägföreningar, 
byggherrar, fastighetsägare och lokalt näringsliv. För att främja trafik-
strategins genomförande kan samverkansformer med externa parter be-
höva utvecklas, vilket föreslås ske inom ramen för kommande arbete 
med handlingsplaner. 

4.3 Uppföljning och utvärdering 
Systematisk uppföljning och utvärdering av trafiksystemets utveckling 
inkluderas i kommunens centrala uppföljningsprocess. I samband med 
uppföljning bör även översyn göras av de åtgärder som genomförts och 
om det finns behov av nya aktiviteter. Styrning mot målsättningarna i 
trafikstrategin föreslås kontrolleras mot indikatorer, vissa med uppfölj-
ning varje år och andra med längre intervall. I tabell nedan listas förslag 
på indikatorer uppdelade på respektive målsättningsområde, nuläge, ut-
veckling sedan senaste mätning samt datakälla som används. Indikato-
rerna är utvalda för att täcka in målsättningarna och med hänsyn till ge-
nomförbarhet. 

Indikator 2018 Utv. Källa 
Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare – årlig uppföljning 

Alla förvaltningar på kommunen ska få 
utbildning i trafikstrategin 

0   

Antal genomförda åtgärder och hand-
lingsplaner som leder mot målsättningar 
i trafikstrategin 

0   

Restidssäkerheten ska öka för utryckningsfordon – årlig uppföljning 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, för 
räddningstjänst ska inte öka pga. fram-
komlighetsstörningar 

13,6  SKRs Öppna jämförelser: trygghet 
och säkerhet. Samtal med rädd-
ningstjänst. 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, för 
ambulans ska inte öka pga. framkomlig-
hetsstörningar 

16,4  SKRs Öppna jämförelser: trygghet 
och säkerhet. Samtal med vården. 

Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka – årlig uppföljning 

Osäkerheten i körtiden för buss över 
fastlandsförbindelsen mellan Myggenäs 
korsväg och Stenungsund ska minska 
(kvalitativ bedömning) 

Oför-
ändrad 

 Kvalitativ bedömning av utveckling 
med hänsyn till effekt av genom-
förda åtgärder. Bedöms enligt 
minskad, oförändrad eller ökad 

Kollektivtrafikens punktlighet. Andel turer 
med start eller slut på Tjörn som är i tid 

78 % 
(år 
2019) 

 Västtrafik 

Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga 
målpunkter samt stora turistmål i kommunen – årlig uppföljning 

Antal tillgänglighetsåtgärdade platser 0  Målpunkter Enligt ”Övergripande 
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Förslag på indikatorer för uppföljning av målstyrning 

För att programdokumentet över tid ska behålla sin relevans och utgöra 
ett stöd i verksamheten, aktualiseras det tillsammans med trafikstrategin 
varje mandatperiod, och revideras vid behov. 

4.4 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog kring trafikstrategin och trafikprogrammet 
är viktigt såväl när den är politiskt antagen som under genomförandefa-
sen, exempelvis i samband med olika åtgärder och projekt. Åtgärder och 
projekt bör i ett tidigt skede samordnas med tydlig och relevant infor-
mation till medborgarna. Många framtida åtgärder kan även behöva en 
egen kommunikations- och dialogprocess för att möjliggöra förankring 
och acceptans. Uppföljning av indikatorer och mål föreslås kommunice-
ras genom kommunens offentliga kanaler som till exempel kommunens 
webbplats men också spridas via annan media. Resultat bör även spri-
das under ordinarie möten som hålls i nämnder, förvaltningar, bolag, 
samarbetsgrupper etc. 

ska öka trafiknäts- och målpunktsanalys” 

Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert – årlig uppföljning 

Antal polisrapporterade trafikolyckor per 
år inom Tjörns kommun ska minska 

85  STRADA 

Antal svårt skadade och avlidna från tra-
fikolyckor   

0 svårt 
ska-
dade 
och 0 
avlidna 

 STRADA 

Upplevd trygghet och säkerhet att vistas 
utomhus på kvällar och nätter ska öka 

7,9  SKL Medborgarundersökning. 
Gradering 1-10 

Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom minskade utsläpp – följs upp en 
gång per mandatperiod 

Totala utsläppet av koldioxidekvivalenter 
från transportsektorn ska minska 

26 140 
(år 
2017) 

 Naturvårdsverket, länsrapport 

Andel fossilbränslefria fordon i kommu-
nens verksamheter 

34 %  Kommunens egen statistik 

Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka – årlig 
uppföljning 

Antalet påstigande på bussar på Tjörn 663 953  Västtrafik 

Andel som går eller cyklar till arbetet/stu-
dierna 

13 %  Nuläge från enkätstudie somma-
ren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 

Andel barn som går eller cyklar till sko-
lan 

28 %  Nuläge från enkätstudie somma-
ren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 
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Begreppsförklaringar 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsyste-
met. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restids-
variationen begränsad.  

Grundläggande hållbar tillgänglighet – Föreligger när det är möjligt att 
på ett trafiksäkert sätt nå målpunkter med hållbara färdmedel som kol-
lektivtrafik och/eller gång- och cykeltrafik.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera 
på en specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden 
mellan de fordon som kör snabbast är stor jämfört med de som kör lång-
sammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är 
ansvarig för att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och 
torg. I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser vilket innebär att vägföreningar är huvudmän för allmänna plat-
ser, förutom de allmänna vägarna som är statliga där Trafikverket är hu-
vudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med håll-
barhet menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, 
ekologiskt och social hållbarhet. När begreppet hållbarhet används ihop 
med resande och färdmedel så syftar det till sådana transporter som är 
oberoende av fossila bränslen, som är yt- och resurseffektiva och som är 
tillgängliga för många olika målgrupper i befolkningen. Idag är kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik ur dessa synpunkter mer hållbara än 
biltrafik. 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera ge-
nom ett system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid kö-
bildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för att på-
verka beteenden inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder 
för att påverka resan innan den har börjat. 

Närhet – Med närhet till god kollektivtrafik och goda gång- och cykel-
förbindelser avses ett avstånd på 500 meter. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det kla-
rar av störningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i 
större omfattning. 
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Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden li-
ten mellan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också 
om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalise-
ring av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge till-
gång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon 
och infrastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de 
om samma infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 

Verka för – I flera avsnitt anges att kommunen ska ”verka för” något. 
Med detta uttryck menas att i frågor där andra parter har beslutsrätt 
men där kommunen har möjlighet att i samråd och dialoger påverka be-
slutet, ska kommunen göra det enligt den viljeriktning som beskrivs i 
trafikstrategin. 
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Förord 

Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa 
ett ramverk för nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infra-
struktur. Med sikte på kommunens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi 
mot ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling, god tillgäng-
lighet inom kommunen och stabila länkar till regionala målpunkter. 

På Tjörn är vi idag starkt beroende av bilen för våra transporter och re-
sor, såväl i arbetspendlingen som på fritiden. Så som vårt ö-samhälle är 
uppbyggt, med stor andel boende på landsbygd och flera orter längst ut 
på vägnätet, är det svårt för många att klara sig utan en eller flera bilar i 
hushållet. Samtidigt vet vi att fossilbränsle skapar koldioxidutsläpp som 
påverkar klimatet negativt, och att även fossilfria bilar med en person i 
varje tar för stor plats på vår enda fastlandsförbindelse. Vi vet också att 
alla personer på Tjörn faktiskt inte har tillgång till bil. För att värna mil-
jön för framtida generationer och samtidigt säkra såväl framkomlighet 
som tillgänglighet för oss alla här och nu, är det därför mycket viktig att 
arbeta för ett minskat bilberoende och ökade möjligheter att välja andra 
färdmedel. 

Det ska finnas förutsättningar att resa på ett säkert, effektivt och pålitligt 
sätt, inte enbart med bil utan även med kollektivtrafik, med cykel och till 
fots. Ibland är en kombination av olika färdmedel den bästa lösningen 
för resan, och då ska detta göras möjligt! 

För att detta ska bli verklighet kommer dock förändring krävas på flera 
punkter som Tjörns kommun inte ensam råder över. Det blir en utma-
nande och lärorik resa där vi behöver sällskap och hjälp av såväl dag- 
och nattbefolkning, helårs- och delårsbefolkning, turister, företagare, yr-
kestrafik, skolbarn, föräldrar, lärare och pensionärer, som av vägföre-
ningar, grannkommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen. 

Hoppas att ni vill följa med oss på färden. Nu är vi På Väg! 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Trafikstrategi 2035 (denna handling, nedan kallad trafikstrategin) är ett 
resultat av det fleråriga projektet På Väg! (nedan kallat projektet) inom 
Tjörns kommun. Projektet har även resulterat i handlingarna Trafikpro-
gram 2035 (nedan kallat trafikprogrammet) och Projektrapport På Väg! 
(nedan kallat projektrapporten) med bilagor.  

Trafikstrategin och trafikprogrammet är styrdokument som innehåller 
politiska mål och riktlinjer för fortsatt utveckling av kommunens trafik-
system. Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunk-
ter och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och material 
som utarbetats under projektets gång. 

1.2 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035 1, 
vilket innebär cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av 
tryggade kommunikationer för en ökande befolkning och ett expande-
rande näringsliv präglar kommunens vision och målformuleringar inför 
framtiden. Förutsättningarna på Tjörn innebär utmaningar för att både 
kunna erbjuda en god tillgänglighet och uppnå en hållbar utveckling. 
Trafikstrategin syftar till att definiera dessa utmaningar samt beskriva 
långsiktiga mål och utvecklingsstrategier för transportsystemet.  

Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och 
långsiktiga trafikplaneringen för Tjörn. Den ska vara vägledande i alla 
kommunens planer och program där trafikfrågor ingår. Den är avsedd 
att användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra en del av 
kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhets-
planer. Trafikstrategin avses även förtydliga kommunens position gäl-
lande trafikfrågor i det lokala och regionala sammanhanget, och främja 
samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, grannkommuner samt kommunens vägföreningar. 

1.3 Avgränsningar 
Trafikstrategin är ett övergripande aktiverande styrdokument som antas 
av kommunfullmäktige2. Den beskriver inriktning mot vad kommunen 
vill och vilken effekt som ska uppnås. Aktiviteter för att möta utma-
ningar och uppnå strategins mål beskrivs närmare i trafikprogrammet. 

 
1 Tjörns kommun, 2015, Vision 2035 - Möjligheternas ö 
2 Tjörns kommun, 2020, Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun. 
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Trafikstrategin omfattar det geografiska området Tjörns kommun, men 
berör även kommunens relationer till omgivande region. Planeringsho-
risont för målsättningarna i trafikstrategin är samma som för kommu-
nens vision, 2035. Trafikstrategin aktualiseras varje mandatperiod. Upp-
följning sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

1.4 Styrande dokument 
Kommunens övergripande målsättningar och strategier för samhällsut-
vecklingen definieras i visionen Möjligheternas ö och i översiktsplanen 
ÖP 2013. Utifrån visionen har strategiska områden formulerats, se figur 
nedan. De strategiska områdena ligger till grund för den kommunala 
budgeten, och är på olika sätt kopplade till trafikfrågor. 

 

ÖP 2013 bygger på strategier med tydlig koppling till trafik och infra-
struktur. Tjörns roll i regionen fokuserar på hur Tjörn kan utvecklas av 
egen kraft som en aktiv del i Göteborgsregionen. Bebyggelsestruktur och 
utveckling pekar mot hållbar fysisk planering med koncentration av be-
byggelseutveckling till kommunens serviceorter och kollektivtrafikstråk. 
Det goda livet behandlar sociala värden och den attraktionskraft som till-
gängliga natur- och kulturvärden har i en storstadsregion. Det robusta 
samhället handlar om samhällets förmåga att stå emot störningar och 
hantera sårbarhet. Parallellt med utarbetandet av trafikstrategin pågår 
arbete med ny kommunomfattande översiktsplan samt med en fördju-
pad översiktsplan för havet. Trafikstrategins planeringsinriktningar ar-
betas in i dessa nya styrdokument. 

I kommunens Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018-2025 lyfts 
kommunens roll som servicegivare inom infrastruktur och kollektivtra-
fik fram som en viktig faktor. I kommunens Naturvårdsprogram beaktas 
tillgänglighet till rekreationsområden och ekologisk hållbarhet. I Tjörns 
kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 framhålls betydelsen av effektiva 
och hållbara kombinationsresor för pendling samt tillgängliggörande av 
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verksamhetsmark med möjlighet till hållbara transporter av människor 
och gods. 

Utöver de kommunala styrdokumenten har flera delregionala, regio-
nala, nationella och globala målsättningar och strategier relevans för 
kommunens trafikplanering. Bland de delregionala dokumenten har 
GR’s Strukturbild för Göteborgsregionen, GR’s Strategisk inriktning 2020-
2023 och Cykelplan för Göteborgsregionen direkt anknytning till kommu-
nens trafikstrategi. Bland de regionala dokumenten är det framförallt Vi-
sion Västra Götaland – Det goda livet, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland, Strategi för ökad 
cykling i Västra Götaland och regionala tilläggsmålen som har relevans för 
kommunens trafikstrategi. Nationellt är det främst miljömålen, transport-
politiska målen, nationell klimatpolitisk handlingsplan samt Nollvisionen som 
är relevanta. Flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 
2030 relaterar till trafikstrategin, däribland jämställdhet, hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt bekämpa klimatförändringen. 

1.5 Övriga utgångspunkter 
Grundläggande för metodiken i strategiarbetet har varit 
fyrstegsprincipen3 enligt Trafikverkets modell, samt TRAST-metodiken4 
(Trafik för en attraktiv stad) utarbetad av Trafikverket, Boverket och Sveri-
ges Kommuner & Regioner. Metoderna beskrivs närmare i projektrap-
porten. 

I projektets inledande skede har nulägesbeskrivning gjorts till grund för 
analys av transportsystemets fysiska, sociala, juridiska, organisatoriska 
och ekonomiska förutsättningar. I samband med detta har komplette-
rande utredningar gjorts i form av resvaneenkät och övergripande tra-
fiknäts- och målpunktsanalys, se bilagor. Under strategiarbetet har invå-
nare och verksamma i kommunen varit delaktiga genom tematiska dia-
logmöten i fokusgrupper. Resultatet av mötena har beaktats i arbetet och 
bidragit till att forma innehållet i trafikstrategi och trafikprogram. Doku-
mentation från dialogen utgör bilagor till projektrapporten. 

Inför färdigställande av trafikstrategi och trafikprogram har en prelimi-
när utgåva av materialet gått på remiss inom kommunen och till berörda 
regionala instanser. Inkomna remissvar har bidragit till slutlig utform-
ning av handlingarna. Remissutgåva och remissammanställning utgör 
bilagor till projektrapporten. 

 
3 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
4 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
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2 Utmaningar i transportsystemet 

I detta avsnitt beskrivs brister och utmaningar i Tjörns transportsystem, 
som kommunen behöver prioritera att åtgärda och arbeta vidare med. I 
projektrapporten med bilagor finns närmare redogörelse för kunskaps-
underlag och bristanalys. 

 

2.1 Sårbarhet i transportsystemet 
• Omledningsvägar för utryckningsfordon saknas, vilket medför att de 

kan få svårigheter att komma fram vid störningar. 
• Hastighetsspridningen är stor på vägnätet, då långsamtgående for-

don (LGF) är vanligt förekommande även där hastighetsgränsen 
överstiger dessa fordons tillåtna maxhastighet. 

• Stora variationer i trafikflöden under sommar- och vintertid. 
• Kommunen ingår i Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde vil-

ket ger stor arbetspendling till och från Tjörns kommun. Det medför 
ojämn trafikbelastning över dygnet, vilket bland annat skapar kapa-
citetsproblem på väg 160 och Tjörnbroarna. 

2.2 Bristande säkerhet och tillgänglighet 
• Avsaknad av säkra gång- och cykelpassager och sammanlänkande 

cykelstråk. 
• Avsaknad av säkra skolvägar. 
• Generellt är tillgängligheten för gång och cykel avsevärt sämre jäm-

fört med bil. 
• En betydande andel av Tjörns befolkning bor i tätortsområdena mel-

lan Skärhamn och Rönnäng, med bara en direktbusslinje mot 
Stenungsund, Tjörn Express. I detta stråk finns motstridiga intressen 
gällande kort restid och att tillgängliggöra landsbygden; restiden blir 
lång för resenärer från tätortsområdena mellan Skärhamn och Rön-
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näng samtidigt som möjligheten till bra kollektivtrafik ökar utanför 
tätortsområdena upp mot Myggenäs korsväg. 

• Bristande möjlighet till lokala resor inom Tjörn med kollektivtrafik. 

2.3 Stort bil- och fossilberoende 
• Stor del av personresorna sker med bil vilket ställer höga krav på 

omställning till ett hållbart resande. 
• Oklart om antalet pendelparkeringar för bil och cykel är tillräckligt. 
• Avsaknad av tillgänglig ladd-infrastruktur och möjlighet till tank-

ning av alternativa drivmedel för allmänheten. 

2.4 Resurser, rådighet och mandat 
• Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region ge-

nom regional infrastrukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kom-
munens investeringsbudget är oftast inte tillräckligt omfattande för 
att rymma självständig finansiering av större infrastrukturåtgärder, 
exempelvis nya vägar. 

• Enskilt huvudmannaskap där vägföreningar eller Trafikverket är 
väghållare för Tjörns vägar och gator, och Västtrafik är huvudman 
för kollektivtrafiken, innebär begränsningar i kommunens möjlighet 
att påverka transportsystemets utformning, användning och utveck-
ling. 

• Behov finns av stärkt stöd och tydligare mandat inom den kommu-
nala organisationen, för systematiskt koncernövergripande arbete 
med hållbara transportlösningar. 
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3 Målsättningar för transportsystemet 
2035 

I detta avsnitt definieras grundläggande viljeinriktningar för utveckling 
av Tjörns transportsystem.  

 

3.1 Effektiv användning och pålitligt transportsy-
stem 

• Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
• Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Sårbarhet i transportsy-
stemet”. De utpekade bristerna påverkar samtliga hållbarhetsaspekter 
negativt. Det är av stor vikt att utryckningsfordons restidssäkerhet och 
kollektivtrafikens framkomlighet ökar för att säkerställa viktig samhälls-
service samt stärka Tjörns roll i den regionala arbetsmarknaden. Kollek-
tivtrafikens framkomlighet är även en dellösning på en effektivare an-
vändning av transportsystemet under perioder med stort resande, så att 
även framkomligheten för nödvändig biltrafik förbättras. 

3.2 Mänskligt och attraktivt 
• Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god kvali-

tet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 

och säkert. 
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Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Bristande säkerhet och 
tillgänglighet”. Brister i säkerhet, trygghet och tillgänglighet är viktiga 
aspekter att åtgärda för att skapa ökad social hållbarhet. Om bristerna 
åtgärdas kan överflyttning av trafikanter till hållbara resval samt social 
frihet och rättvisa främjas. 

3.3 Miljö- och klimatsmart 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Andelen arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Stort bil- och fossilbero-
ende”. Ett stort beroende av fossila bränslen och transportefterfrågan av 
bilåkande motverkar hållbar ekologisk utveckling och påverkar männi-
skors hälsa negativt. För ett effektivare nyttjande av befintlig väginfra-
struktur är det viktigt att fler går, cyklar och åker kollektivt. 

3.4 Effektiv målstyrning 
• Arbete mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska kunna ske pro-

aktivt och systematiskt, för att uppnå effektiv målstyrning. 

Målsättningen är ett svar på utmaningarna ”Resurser, rådighet och man-
dat”. För att kunna styra mot uppsatta mål behövs tydligt mandat och 
avsatta resurser inom hela den kommunala organisationen, för kontinu-
erligt koncernövergripande arbete mot hållbara transportlösningar, så-
väl strategiskt som operativt. Utrymme för kontinuerligt och proaktivt 
arbete ökar kommunens möjligheter att genom samverkan påverka hur 
transportsystemet ska utformas och användas, och borgar för att inve-
steringar som bidrar till måluppfyllelse blir prioriterade. 
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4 Utvecklingsstrategier för transport-
systemet 

På Tjörn görs 7 av 10 arbets- och studiependlingsresor och 6 av 10 fri-
tidsresor med bil.5 Det finns flera skäl till att bil är det klart vanligaste 
färdmedlet. Enligt resvaneenkäten uppges avståndet mellan hem och ar-
betsplats men även till fritidsaktiviteter som en vanlig orsak till att bil är 
det enda alternativet. Med vetskapen att inrikes transporter står för cirka 
30 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp6 är det av stor vikt att 
minska utsläppen från transportsektorn. För att kunna nå miljömålen, 
från kommunal till global nivå, är det nödvändigt att utöver tekniska 
framsteg på fordons- och drivmedelssidan även ändra beteendet hur vi 
väljer att transportera oss. Ungefär en tredjedel av den minskade energi-
användningen som krävs behöver bestå av minskad bilanvändning. Ett 
alternativt mått på förändringen är att andelen bilkilometer i Sverige be-
höver minska med 18 procent till år 2050, jämfört med år 2010. 

 

En sådan utveckling är bara möjlig om attraktiviteten att resa med andra 
färdmedel eller att välja alternativ där resa inte behövs är tillräckligt 
stor. För att öka attraktiviteten i form av tid, bekvämlighet och tillgäng-
lighet är det bland annat viktigt att stärka infrastrukturen för gång, cy-
kel och kollektivtrafik samt tillgängligheten till den. Detta behövs för 
den befintliga infrastrukturen men även tas i beaktande vid nyexploate-
ring. Eftersom Tjörns kommun inte har väghållaransvar är det viktigt 
med nära samverkan och samarbete med Trafikverket och kommunens 
vägföreningar. 

 
5 Enkätundersökning genomförd bland kommuninvånare sommaren 2018. Tjörns kommun. 
6 Enligt Statiska centralbyrån stod inrikes transporter för 32 % av totalt utsläpp för växthusgaser år 
2018. 
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I detta avsnitt anges insatsområden med utvecklingsstrategier genom 
vilka kommunen kan styra mot målsättningarna för transportsystemet.  

 

4.1 Organisation och samverkan 
• Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå håll-

bara transportlösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikver-
ket, Västtrafik, grannkommuner och näringsliv. 

• Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt arbete 
med hållbart resande och hållbara transporter. 

4.2 Beteendepåverkan 
• Arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgärder. 
• Verka för att andelen resor med hållbara färdmedel till och från samt 

inom Tjörn ska öka. 

4.3 Samhällsplanering 
• Lokalisera nyexploatering och utveckling i närheten av kollektivtra-

fikstråk och goda gång- och cykelförbindelser. 
• Verka för trygga och tillgängliga trafikmiljöer och allmänna platser 

för alla. 
• Verka för stärkta lokala och regionala resmöjligheter. 

4.4 Parkering 
• Använd reglering i tid och avgift för att styra användningen av kom-

munens parkeringsytor. 
• Utveckla pendelparkeringar i strategiska lägen. 
• Möjliggör cykelparkering vid hållplatser och större målpunkter. 

4.5 Infrastruktur och trafikering 
• Verka för utveckling av transportstråket väg 160. 
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• Verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göte-
borg. 

• Verka för att Södra Bohusbanan utvecklas. 
• Verka för en ny fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund. 
• Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till håll-

bara transporter.  
• Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert för 

oskyddade trafikanter att röra sig i gatuvägnätet. 
• Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
• Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon. 
• Uppmuntra alternativa vägar för långsamtgående fordon (LGF). 
• Skapa förutsättningar för laddinfrastruktur och möjlighet till tank-

ning av alternativa drivmedel. 
• Verka för att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillförlitligt 

sätt. 
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Begreppsförklaringar 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsyste-
met. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restids-
variationen begränsad.  

Grundläggande hållbar tillgänglighet – Föreligger när det är möjligt att 
på ett trafiksäkert sätt nå målpunkter med hållbara färdmedel som kol-
lektivtrafik och/eller gång- och cykeltrafik.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera 
på en specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden 
mellan de fordon som kör snabbast är stor jämfört med de som kör lång-
sammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är 
ansvarig för att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och 
torg. I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser vilket innebär att vägföreningar är huvudmän för allmänna plat-
ser, förutom de allmänna vägarna som är statliga där Trafikverket är hu-
vudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med håll-
barhet menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, 
ekologiskt och social hållbarhet. När begreppet hållbarhet används ihop 
med resande och färdmedel så syftar det till sådana transporter som är 
oberoende av fossila bränslen, som är yt- och resurseffektiva och som är 
tillgängliga för många olika målgrupper i befolkningen. Idag är kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik ur dessa synpunkter mer hållbara än 
biltrafik. 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera ge-
nom ett system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid kö-
bildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för att på-
verka beteenden inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder 
för att påverka resan innan den har börjat. 

Närhet – Med närhet till god kollektivtrafik och goda gång- och cykel-
förbindelser avses ett avstånd på 500 meter. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det kla-
rar av störningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i 
större omfattning. 
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Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden li-
ten mellan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också 
om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalise-
ring av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge till-
gång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon 
och infrastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de 
om samma infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 

Verka för – I flera avsnitt anges att kommunen ska ”verka för” något. 
Med detta uttryck menas att i frågor där andra parter har beslutsrätt 
men där kommunen har möjlighet att i samråd och dialoger påverka be-
slutet, ska kommunen göra det enligt den viljeriktning som beskrivs i 
trafikstrategin. 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Projektrapport På Väg! (denna handling, nedan kallat projektrapporten) 
är ett resultat av det fleråriga projektet På Väg! (nedan kallat projektet) 
inom Tjörns kommun. Projektet har även resulterat i handlingarna Tra-
fikstrategi 2035 (nedan kallad trafikstrategin) och Trafikprogram 2035 (ne-
dan kallat trafikprogrammet) samt ett antal bilagor till projektrapporten. 
Trafikstrategin och trafikprogrammet antas av kommunfullmäktige som 
styrdokument med politiska mål och riktlinjer för fortsatt utveckling av 
kommunens trafiksystem. Projektrapporten är en beskrivning av projek-
tets utgångspunkter och genomförande. Bilagorna är de kunskapsun-
derlag och material som utarbetats under projektets gång. 

1.2 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035 1, 
vilket innebär cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av 
tryggade kommunikationer för en ökande befolkning och ett expande-
rande näringsliv präglar kommunens vision och målformuleringar inför 
framtiden. Förutsättningarna på Tjörn innebär utmaningar för att både 
kunna erbjuda en god tillgänglighet och uppnå en hållbar utveckling. 
Översiktsplan ÖP13 anger kommunal trafikstrategi som följduppdrag. 
Trafikstrategiprojektet har syftat till att definiera dessa utmaningar samt 
beskriva långsiktiga mål och utvecklingsstrategier för transportsystemet. 
Projektrapporten syftar till att ge en helhetsbild av projektet. 

1.3 Bilagor 
Till projektrapporten hör följande bilagor: 

• Remissredogörelse På Väg Trafikstrategi 201112 
• Remissversion På Väg Trafikstrategi december 2019 
• Konsultrapport På Väg Trafikstrategi, Trivector Traffic 190705 
• Dialograpporter Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Övergripande trafiknätsanalys och målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning av SHIFT-diskussion 181210 
• Enkätfrågor Trafikstrategi Tjörn 2018 
• Remissredogörelse Förstudie Transportstrategi 180105 
• Remissversion Förstudie Transportstrategi 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

 
1 Tjörns kommun, 2015, Vision 2035 - Möjligheternas ö 
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2 Metod och process 

2.1 Fyrstegsprincipen 
I de nationella målen för transportinfrastruktur i Sverige ingår den så 
kallade fyrstegsprincipen 2 som Trafikverket har tagit fram, se figur ne-
dan. Principen är en modell för systematisk prövning i fyra steg av åt-
gärder gällande infrastruktur, med syftet att den mest resurseffektiva 
och ändamålsenliga åtgärden ska kunna identifieras och väljas. Åtgärder 
i steg 1 och 2, vilka bygger på beteendepåverkan och utvecklad eller för-
ändrad användning av befintliga resurser, ska om möjligt väljas före åt-
gärder i steg 3 och 4, vilka medför nya resursuttag. I arbetet med Tjörns 
trafikstrategi har fyrstegsprincipen genomsyrat framtagandet av mål-
sättningar och utvecklingsstrategier, och kommer ligga till grund vid 
framtagande av åtgärder i handlingsplaner. 

 

2.2 TRAST – Trafik för en attraktiv stad 
”Trafik för en attraktiv stad”, eller TRAST, är en handbok och metodik 
som Trafikverket, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och Boverket 
tagit fram till stöd för kommunernas trafikplanering 3. I arbetet med 
Tjörns trafikstrategi har stads-perspektivet i TRAST anpassats något för 
att vara tillämpbart på en landsbygdskommun med mindre tätorter. De 
sju så kallade TRAST-aspekterna syftar till att fånga upp olika perspek-
tiv i trafikplaneringen: 

• Kommunens karaktär – Hur bebyggelse och infrastruktur tillsammans 
med landskap, vatten och mötesplatser m.m. skapar kommunens fy-
siska struktur. 

• Transportsystemet – Hur vägar, gator, spår, gång- och cykelbanor, 
hållplatser och stationer är uppbyggda och hänger samman. I syste-
met kan antalet transporter öka utan att trafiken ökar, till exempel 
genom att fler samåker i bil eller att det sker en överflyttning från 
bilresor till kollektivtrafiken. 

 
2 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
3 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 
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• Trafikens omfattning – De resor och transporter som genomförs i 
transportsystemet. 

• Tillgänglighet – Kan beskrivas med vilken lätthet invånare, besökare 
och verksamheter kan nå något önskvärt i samhället. 

• Trygghet – Människors upplevda trygghet handlar om individuella 
upplevelser och riskkänslighet. 

• Trafiksäkerhet – Utgörs av de risker som trafikanterna utsätts för. Ris-
ken kan i sin tur delas in i sannolikhet och konsekvens. 

• Miljö och hälsa – Vilken påfrestning transportsystemet och de resor 
som görs har på omgivande miljö och människors hälsa. Men även 
vilka positiva hälsoeffekter aktiva transporter kan bidra med. 

TRAST-aspekterna har använts vid formulering av nulägesbeskrivning, 
som samtalsteman i fokusgruppsdialog och som stöd vid utformning av 
utvecklingsstrategierna. Processbeskrivning och kommunexempel i 
TRAST-materialet har utgjort inspiration processen i Tjörns strategiar-
bete. Utifrån nuläge och befintliga mål för trafik har nya specifika mål-
sättningar för trafik- och transportsystemet formulerats. För att kommu-
nens arbete ska styra mot uppställda målsättningar har utvecklingsstra-
tegier tagits fram. För att styrningen ska kunna utvärderas har målindi-
katorer tagits fram. Med syftet att konkretisera utvecklingsstrategierna 
och målsättningarna ska handlingsplaner sedan tas fram. 

2.3 Organisation 
Trafikstrategiarbetet har genomförts med hjälp av trafikkonsult i sam-
verkan med kommunala tjänstepersoner och politiker. Kommunens pro-
jektorganisation har utgjorts av en mindre arbetsgrupp och en större 
projektgrupp av tjänstepersoner, samt en styrgrupp av politiker och 
chefstjänstepersoner. Arbetsgruppen, bestående av översiktsplanerare 
(projektledare), trafikplanerare (biträdande projektledare), trafikingen-
jör, kollektivtrafiksamordnare samt kommunikatör, har tillsammans 
med trafikkonsulten drivit arbetsprocessen och utarbetat handlingarna. 
Projektgruppen, bestående av representanter för kommunens förvalt-
ningar och bolag, har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån 
olika kommunala perspektiv. Styrgruppen, bestående av kommunsty-
relsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef, har som beställare av strategin 
bidragit med styrning och prioritering av strategidokumentets innehåll. 

2.4 Förankring 
Trafikstrategiprojektet påbörjades 2016 med en förstudie med nuläges-
beskrivning och övergripande SWOT-analys av trafiksystemet. Den re-
mitterades till kommunens alla förvaltningar och bolag under 2017. För-
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studie och remissammanställning godkändes i början av 2018 som ut-
gångspunkt för fortsatt arbete med kommunal trafikstrategi. Förstudien 
och remissammanställningen utgör bilagor till projektrapporten. 

Kommunintern förankringsprocess fortsatte med trafikdag i maj 2018 då 
alla tjänstepersoner och politiker i kommunen bjöds in till öppet hus 
med tipspromenad om trafik och resande på Tjörn, projektnamnstäv-
ling, cykelprovning (vikcykel respektive elcykel) och provkörning av en-
kätfrågor till resvaneundersökning. Projektnamnstävlingen resulterade i 
namnet ”På Väg!”, som sedan i form av projektlogotyp har använts i så-
väl intern som extern kommunikation kring projektet. Intern förankring 
på tjänstepersonsnivå har skett vid kvartalsvisa projektgruppsmöten, för 
dialog kring bland annat nulägesbeskrivning och SHIFT-analys (se av-
snitt 4.3). I februari 2019 hölls en andra trafikdag för identifiering och 
prioritering av brister i trafiksystemet, och samtal kring målformule-
ringar och strategier. I april 2019 hölls ett styrgruppsmöte för politisk 
förankring av preliminära strategier.  

 

Regional förankring inleddes vid andra trafikdagen då regionala tjänste-
personer (Trafikverket, Västtrafik) var inbjudna, och följdes upp vid yt-
terligare avstämningsmöten våren 2019 med representanter från grann-
kommunerna Stenungsund, Orust och Kungälv samt från Trafikverket, 
Västtrafik respektive Göteborgsregionen. Även representanter för Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län var in-
bjudna men kunde inte delta vid mötena. 

Under vintern 2019-2020 remitterades preliminärt förslag till trafikstra-
tegi till kommunens förvaltningar och bolag, samt till berörda regionala 
aktörer inklusive grannkommuner. Inkomna remissvar har legat till 
grund för slutlig bearbetning av strategidokumenten inför antagande. 
Remissversion och remissammanställning utgör bilagor till rapporten. 

Extern lokal förankring av strategiarbetet har skett kontinuerligt under 
arbetets gång genom resvaneenkät sommaren 2018 (se avsnitt 4.1), re-
krytering till fokusgrupper sommaren 2018, öppen föreläsning om miljö-
bilar hösten 2018 samt invånardialog 2018–2019, se nästa kapitel. 
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3 Invånardialog 

En viktig del av arbetet med kommunal trafikstrategi har varit att invol-
vera invånare och verksamma i en dialogprocess. Syftet med dialogen 
har varit att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, 
vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och nä-
ringsliv. För att främja bred representativitet i dialoggrupperna har 
kommunen rekryterat deltagare till dialogen genom annonsering på 
kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom rik-
tade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker. 

3.1 Fokusgrupper 
Under 2018–2019 har sex dialogmöten genomförts. Antalet deltagare vid 
respektive möte har varierat från 51 personer vid första mötet till 13 per-
soner vid de sista mötena. Totalt har cirka 70 privatpersoner, företagare, 
föreningsrepresentanter och politiker, samt cirka 20 tjänstepersoner från 
olika sakområden i kommunen, deltagit vid mötena. Åldersspannet har 
legat mellan 25 och 75 år, med tydlig tyngdpunkt över 50 år. Genusför-
delningen har genomgående varit cirka 25 procent kvinnor och 75 pro-
cent män. 

 

3.2 Prioriterade teman 
Vid första dialogmötet vaskade deltagarna fram de trafikfrågor de ansåg 
var viktigast att arbeta med. Högst rankades trafiksäkerhet, gång- och cy-
keltrafik respektive arbetspendling. Utifrån detta resultat formades tre fo-
kusgrupper kring trafikslagsområdena gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik 
och färja respektive biltrafik och parkering. Under kommande fyra möten 
arbetade grupperna tematiskt utifrån TRAST-aspekterna Tjörns karaktär, 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet samt miljö och hälsa. Vid det sjätte 
och sista mötet tog deltagarna del av en preliminär utgåva av trafikstra-
tegin, med redogörelse för hur resultat av fokusgruppernas arbete inklu-
derats i strategin. Sammanställningar från dialogmötena utgör bilagor 
till projektrapporten. 
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Fokusgruppssamtalen har gett ett berikande användarperspektiv till 
kommunens arbete med nulägesbeskrivning, bristanalys och målformu-
leringar. Även om fokusgrupperna haft blandad sammansättning för-
medlar deltagarnas inspel en sammanhållen uppfattning om orsak och 
verkan vad gäller de olika trafikaspekterna, och bekräftar i stor utsträck-
ning de antaganden som gjorts av tjänstepersoner och konsult i arbetet. 
Det skall dock noteras att kommunen inte gör anspråk på att ha nått ut 
till alla berörda målgrupper under dialogen, och att ytterligare använ-
darperspektiv på trafiksystemet kan återstå att belysa i framtida arbete. 

3.3 Barnperspektiv 
Under dialogarbetet har barnperspektivet beaktats och representerats 
genom kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Även föreningsli-
vet på Tjörn, där en stor andel utgörs av barn- och ungdomsverksamhe-
ter, har varit inbjudna till dialogarbetet. Barn och ungas behov bedöms 
dock behöva belysas ytterligare, och dialogen behöver fortsätta även ef-
ter arbetet med trafikstrategin. Under dialogarbetets gång gjordes i sam-
råd med barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor 
kring trafikmiljöer runt skolor, förskolor och skolvägar ska hanteras i en 
särskild dialogprocess i samverkan med skolverksamhet och föräldraråd 
när den pågående utredningen om framtidens skolor i kommunen är be-
slutad. 

 

3.4 Samverkan vägen framåt 
Gällande ny infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik har dialogsamta-
len återkommande berört frågor om ansvarsfördelning mellan kommun, 
vägföreningar och Trafikverk respektive mellan kommunen och Västtra-
fik. Deltagarna uttrycker behov av en tydligare struktur och samverkan 
mellan parterna, för att processerna ska vara begripliga och påverk-
ningsbara, samt för att utvecklingen ska gå framåt. 
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4 Utredningar 

Ett antal utredningar har gjorts i syfte att komplettera och kvalitetssäkra 
den nulägesbild av kommunens transportsystem som tecknades i förstu-
dien 2017.  

4.1 Enkät och analys av resvanor 
Kommunen genomförde en enkätstudie sommaren 2018 gällande kom-
muninvånarnas resvanor samt efterfrågan och önskemål på infrastruk-
tur. De cirka 300 enkätsvaren visar på högt bilanvändande både gällande ar-
betspendling och fritidsresor. Analyser av enkätresultatet redovisas vidare i 
nulägesbeskrivningen. Enkätfrågor utgör bilaga till projektrapporten. 

4.2 Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys 
En övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys genomfördes under 
hösten 2018. Trafiknätsanalysen syftade till att identifiera var det finns 
motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet för olika trafikanter, 
främst i korsningspunkter på övergripande vägstråk för biltrafik. Syftet 
med målpunktsanalysen var att erhålla en nulägesbild över var olika 
målpunkter är belägna i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. 
Resultatet visade att den generella tillgängligheten för bil är mycket god, 
medan den för övriga trafikslag är bristfällig på många platser. Utredningen 
är bilaga till projektrapporten, och återges även delvis i nulägesbeskriv-
ningen. 

4.3 SHIFT 
SHIFT är ett analysverktyg som används för att klarlägga hur kommu-
nen inom olika delar av organisationen arbetar med skiftet över till håll-
bara transporter, samt vilka möjligheter i form av befogenheter, tid och 
resurser som finns för detta. SHIFT-diskussion som genomfördes i pro-
jektgruppen hösten 2018 visade på att det inom kommunen finns en am-
bition och vilja att aktivt arbeta med hållbara transportlösningar, men att 
det i dagsläget saknas tydligt stöd i styrdokument eller avsatta resurser. Att 
kommunen inte är huvudman för allmän plats noteras som en bidra-
gande faktor till att kommunen har svagt inflytande över hur gator och vägar 
används, och därmed även över hållbarhetsaspekter på resande och 
transporter. Sammanställning från diskussionen är bilaga till projektrap-
porten. 
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5 Nulägesbeskrivning 

Nedan beskrivs nuläget för Tjörn och dess transportsystem med ut-
gångspunkt i bland annat TRAST-aspekterna. 

5.1 Kommunens karaktär 
Tjörns kommun är en ö-kommun, norr om Göteborg. Tjörn är Sveriges 
sjunde största ö men kommunen består av mer än 1 500 öar, holmar och 
skär där det på ett mindre antal av dessa finns åretruntboende. Kommu-
nen har knappt 16 000 invånare där befolkningen har pendlat mellan 
14 000 och 16 000 invånare de senaste 30 åren. Skärhamn är kommunens 
centralort och största tätort med cirka 3 500 invånare. Andra för kom-
munen större orter är Höviksnäs, Myggenäs, Rönnäng och Kållekärr. 
Flertalet av kommunens orter ligger vid havet och är gamla fiskebyar 
som har utvecklats över tid till större samhällen. Omlandet på Tjörn be-
står mestadels av åkermark, skog och klippor vid strandlinjen. 

Utpendlingen från kommunen är ungefär 3 gånger större än inpend-
lingen. Tjörnbron är den viktigaste och enda direkta fastlandsförbindel-
sen vilken också är den mest trafikerade vägsträckan på Tjörn. Trafiken 
är markant större på sommaren än på vintern på grund av att befolk-
ningen ökar kraftigt på sommaren då det finns mycket säsongsboende 
på ön samt att många turister besöker kommunen. Den demografiska 
sammansättningen på Tjörn 2017, visar på en åldrande befolkning då 
andelen i åldrarna 25–44 år är 20 procent av den totala befolkningen i 
kommunen medan det i Sverige i genomsnitt är 26 procent. Andelen 65–
79 år är 21 procent på Tjörn medan andelen av Sveriges invånare i 
samma åldersintervall i Sverige utgör 15 procent. 

5.2 Transportsystem 
Tjörns transportsystem består av vägnät för gång, cykel och motorfor-
don samt flertalet farleder. Kommunen har inte huvudmannaskap över 
gator och vägar vilket innebär att Trafikverket och vägföreningar är väg-
hållare på Tjörn. Nedan ges en övergripande beskrivning av respektive 
färdmedels vägnät med fokus på gång-, cykel, kollektivtrafik-, biltrafik- 
och godsvägnätet. 

5.2.1 Gångvägnät 
Gångvägnät består av trottoar, gång- och cykelbanor och gator där gång 
sker i blandtrafik4. I tätortsområdena Skärhamn, Rönnäng, Höviksnäs 

 
4 Blandtrafik innebär att olika färdmedel använder samma gatuutrymme, Ett vanligt exempel på 
detta är en lokalgata utan trottoar. 
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och Kållekärr finns trottoarer eller separerad gång- och cykelväg intill de 
flesta större lokalgatorna. Orterna Myggenäs och Skärhamn kopplas 
samman med separerad gång- och cykelväg längs väg 169/723, mellan 
Skärhamn och Rönnäng längs väg 721 och delar av väg 169. Generellt 
sker gångtrafiken främst i blandtrafik i kommunen. Under hösten 2018 
genomfördes en övergripande trafiknätsanalys med målpunktsanalys 
för större vägstråk, se figur nedan, vilken visade att gångvägnätet inte är 
sammanhängande eller tillgängliggör viktiga målpunkter i orterna inom 
de studerade stråken.5 

 
Utbredning av huvudstråk och sekundära stråk, Översiktsplan 2013 

I kommunens översiktsplan finns förslag på utbyggnation av separerade 
gång- och cykelvägar inom eller i anslutning till tätorterna, till exempel 
utanför Skärhamn, samt sträckor längs väg 160 och 169. Trafikverket 
planerar att bygga ut gång- och cykelväg längs med väg 721, sträckan 
cirkulation väg 721/723 – Industrivägen samt längs med väg 160, sträc-
kan Myggenäs centrum – Sörbyvägen. 6 

 
5 Trivector PM 2018:102. Övergripande trafiknätsanalys av huvudstråk och sekundärt stråk – med 
målpunktsanalys, 2018. 
6 Aktuella projekt, www.tjorn.se 
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5.2.2 Cykelvägnät 
Cykelvägnätet på Tjörn består av cykelvägar, cykelleder samt gator och 
vägar där cykling sker i blandtrafik, se figur nedan. Cykelvägarna är 
planerade för pendlingsresor och är belagda med asfalt. De ligger paral-
lellt med bilvägnätet samt sandas och plogs vintertid. Cykellederna är 
består av ett mer varierat vägnät där underlaget kan bestå av asfalt, små-
grus eller annat underlag. 

 
Cykelvägar och cykelleder på Tjörn 

Den övergripande trafiknätsanalysen visar på brister i cykelstråkens 
sammanhängande samt att det saknas säkra passager för oskyddade tra-
fikanter över vägar med motorfordonstrafik. Vid flertalet korsnings-
punkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter saknas det helt 
markerade passager vilket sänker trafiksäkerheten. 

5.2.3 Kollektivtrafiknät 
Befintlig kollektivtrafik på och till/från Tjörn består av buss- och färjetra-
fik. Västtrafik som är kollektivtrafikhuvudman på Tjörn trafikerar kom-
munen med busstrafik för lokala och regionala resor samt färjetrafik till 
några av de omkringliggande öarna med åretruntboende. Busstrafiken 
använder samma infrastruktur som biltrafiken. För regionala resor är 
tåg från Stenungsund också av betydelse. I figur nedan redovisas kollek-
tivtrafiksystemet 2017. 
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Buss 
Busstrafik utgörs av Tjörn Express mellan Göteborg/Stenungsund och 
Rönnäng, buss 5 mellan Höviksnäs och Stenungsund, Orust Express 
mellan Uddevalla, Orust och Stenungsund, 13 lokalbusslinjer (300-lin-
jerna), 19 skolbusslinjer (900-linjerna) och närbussen. 

Busslinjerna med störst turutbud är Tjörn Express, linje 5 och Orust Ex-
press. Tjörn Express går med halvtimmestrafik till Göteborg morgon och 
eftermiddag på vardagar, och i övrigt en gång i timmen till Stenungsund 
dagtid, kvällstid samt på helger. Linje 5 har halvtimmestrafik vardagar 
och entimmestrafik på helger mellan Höviksnäs och Stenungsund. Orust 
Express går i huvudsak till Stenungsund, men vissa turer på vardagar 
går till Göteborg, med halvtimmestrafik dagtid och entimmestrafik på 
vardagskvällar, samt något glesare på helger. För norra och östra Tjörn 
fungerar buss 5 och Orust Express som anslutningsbussar till tåget i 
Stenungsund, medan Tjörn Express har samma funktion för sydvästra 
delarna av kommunen. 

 
Kollektivtrafiksystem på Tjörn 2017 

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsakligen inom kommunen. 
Tre linjer trafikerar landsbygden utanför kommunens större vägstråk. 
De är anropsstyrda och förbeställs senast en timme innan avgång. Lin-
jernas tidtabeller är samkörda med expresslinjerna vilket gör 300-lin-
jerna till en del av busspendlingssystemet. 
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900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år inför skolstart, för att mot-
svara skolbarnens behov. Dessa linjer går endast på skoldagar, det vill 
säga inte på skollov, röda dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur och 
två till fyra turer på eftermiddagen beroende på skolans sluttider. Till-
kommande turer kan förekomma om någon av 300-linjerna utgår eller 
förändras. Även andra passagerare än skolungdomar kan åka med skol-
linjerna. 

Närbussen är en områdesbaserad trafik som trafikerar olika geografiska 
områden på Tjörn under olika veckodagar. Man beställer närbussen ge-
nom att ringa och boka sin resa (anropsstyrd trafik) dagen före man 
skall resa. Totalt är kommunen uppdelad i 5 områden, två av dessa trafi-
keras två gånger i veckan och övriga tre områden har resmöjligheter en 
gång i veckan. Närbussen är öppen för alla. 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter be-
hovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshin-
der, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Tåg 
Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är viktiga för de regionala 
kollektivtrafikresorna, i synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Ex-
press inte går hela vägen till Göteborg. Västtågen går från Stenungsund 
med halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på vardagar, och med 
entimmestrafik dagtid, kvällar och helger. Befintliga kapacitetsbegräns-
ningar på Bohusbanan gör dock att trafiken är störningskänslig. Pendel-
parkeringarna vid Stenungsunds station och Stora Höga är frekvent an-
vända av Tjörnbor som åker tåg. 

Färja 
Västtrafik trafikerar färjor till Dyrön, Åstol och Härön enligt tidtabell 
med mycket varierande turutbud. Under lågsäsong är färjetrafiken rela-
tivt begränsad och delvis anropsstyrd, medan trafiken sommartid är 
mer omfattande då resenärerna utgörs av en större fritidsboendebefolk-
ning och turister. 

Från Rönnäng trafikerar färja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön (Norra) 
och från Kyrkesund nås Härön. Mellan Rörtången och Rökan i Kungälvs 
kommun nås även södra hamnen på Dyrön, men den färjetrafiken är 
mycket begränsad och trafikeras som anropsstyrd färjetrafik. Utanför 
linjelagda färjeturer är boende och besökare till öarna hänvisade till pri-
vata båtar. 
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Pendelparkering 
Idag finns pendelparkeringar vid Myggenäs korsväg, Höviksnäs entré 
och Kållekärr med totalt 215 platser, se figur nedan. 

 
Pendelparkeringar på Tjörn 2020 

Enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 visar att drygt 
hälften av de svarande har använt pendelparkeringar. En av de största 
anledningarna till att fler skulle använda pendelparkeringar oftare är 
om det fanns fler platser eftersom de ofta är fullbelagda. 

Planer på nya pendelparkeringar 
I översiktsplanen har nya platser identifierats som lämpliga för pendel-
parkeringar, bland annat vid Vallhamn och Hoga. Utredning för ny pen-
delparkering norr om Myggenäs korsväg pågår. 

5.2.4 Biltrafiknät 
Biltrafiknätet på Tjörn består av statliga och enskilda vägar. Tjörnbron är 
kommunens viktigaste och enda direkta fastlandsförbindelse, men det 
finns möjlighet att nå fastlandet indirekt via Orust i form av Skå-
pesundsbron, Nötesundsbron samt färjan vid Svanesund. 

De större vägarna länsväg 160 och länsväg 169 mellan Myggenäs och 
Rönnäng är delvis riksintresse för kommunikation till Vallhamn. Andra 
vägar av större karaktär i kommunen är väg 721 mellan Skärhamn och 
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Aröd och väg 723 från Skärhamn via Kållekärr till väg 169, se figur ne-
dan. Övriga vägar bildar det lokala vägnätet, inom tätorter och på lands-
bygd.  

 
Vägstråk på Tjörn. Rödmarkerade stråk med högst årsdygnstrafikflöde. 

Framkomligheten på vägnätet påverkas av den stora arbetspendlingen 
under vardagsmorgnar och eftermiddagar men är trots det god under 
större delen av året. Det förekommer relativt frekvent att långsamtgå-
ende fordon kör på de större vägstråken, till och från gymnasiet i 
Stenungsund, vilket ger försämrad framkomlighet för andra fordon. Det 
omfattande fritidsboendet och turismen i kommunen bidrar till toppar i 
trafiken vid långhelger och under sommarsäsongen. Vägnätet är sårbart 
för samhällsviktiga funktioner som utryckningsfordon utifrån aspekten 
att om något oförutsett inträffar finns få omledningsalternativ på större 
vägar. 

För den större delen av det övergripande vägnätet är hastighetsbegräns-
ningen 70 km/h, undantag är länsväg 169 och delar av väg 723 där 80 
km/h gäller. In mot orter är 40 och 50 km/h vanligt förekommande och 
inom bostadsområden är 30 km/h vanligast. 

5.2.5 Godstrafiknät 
Godstransporter inom kommunen går huvudsakligen på huvudvägnä-
tet, det vill säga vägarna 160 och 169. Väg 160 är rekommenderad pri-
mär transportväg för farligt gods och väg 169 är rekommenderad sekun-
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där transportväg för farligt gods. Väg 160 öster om Myggenäs och väg 
169 norr om Vallhamnskorset är båda utpekade som regionalt viktiga 
vägar i funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till E6 sker vid Stora 
Högamotet i Stenungsund, för transporter vidare i regionen, övriga Sve-
rige, Europa och världen. Godstransporter på fastlandsförbindelsen be-
gränsas till storlek av dimensionerna på Källösundstunneln på väg 160. 
Väg 160 stängs regelbundet av under korta perioder i samband med 
breda transporter till och från Vallhamn. 

Godstransporter till verksamheter inom kommunens mindre öar är hän-
visade till linjelagd färjetrafik. Sommartid juni till augusti är godstrans-
porter på färjorna tidsbegränsade till ett antal utvalda turer. Inom äldre 
tätorter och samhällen med trånga trafikrum påverkar godstransporter 
med stora fordon aspekter som tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla 
trafikanter. 

5.2.6 Parkering 
Kommunal bilparkering finns på 19 parkeringsytor runt om på kommu-
nen. Det går att parkera bilen på gatan upp till 24 timmar i följd om 
inget annat anges. Det går även att hyra boendeparkering från kommu-
nen på öarna utanför Rönnäng och Kyrkesund. 

Det sker en brist på parkeringsplatser i tätorterna och färjelägena under 
sommartid då ett stort antal sommarboende och turister besöker kom-
munen. Varje år juni–augusti arrenderar kommunen mark vid Astrids 
fisk i Rönnäng för att tillskapa cirka 130 parkeringsplatser, och på så vis 
hanteras parkeringsefterfrågan från sommarboende på Åstol, Dyrön och 
Tjörnekalv. 

Cykelparkering finns främst vid viktiga målpunkter vid centrum i Skär-
hamn, Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs, utanför centrum finns cykel-
parkering vid hållplats i Sundsby och Klädesholmen. Det har inte ge-
nomförts någon inventering av cykelparkeringarna men majoriteten sak-
nar väderskydd. 

5.3 Trafikens omfattning 
Kännedomen om omfattningen av trafiken på Tjörns vägnät är mycket 
varierande där flöden på det statliga vägnätet är väl kartlagt medan öv-
rigt vägnät för motorfordon är relativt okänt. Omfattningen av antalet 
fotgängare och cyklister på enskilda sträckor finns inte sammanställt. På 
Tjörnbron går det i genomsnitt cirka 20 000 fordon per dag. 

Inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersök-
ning 2017 om vardagsresor och helgresor, där nästan 200 invånare på 
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Tjörn deltog. Resultatet visade att 60 procent av alla resor som genom-
fördes av Tjörnborna hade mål på Tjörn och resterande utanför kommu-
nen. Av samtliga resor så genomfördes 8 av 10 med bil och knappt 10 
procent med cykel respektive med kollektivtrafik. Resterande resor gjor-
des till fots. Bland deltagarna var det bara på Orust som bilandelen var 
större och kollektivtrafikandelen mindre, se figur nedan. 

 
Andelen resor som genomförts kollektivt respektive med bil bland deltagarna. 
Källa: Västsvenska paketet 2017 

 
Färdmedelsfördelning för arbetspendling efter postort för bostad på Tjörn. 
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Under sommaren 2018 genomförde kommunen en enkätundersökning 
om resvanor vid pendling, fritidsresor samt hur invånarna använder be-
fintlig infrastruktur både vardagar och under sommartid, ”turistsä-
songen”. Resultatet visade att cirka 7 av 10 pendlingsresorna genomförs 
med bil och drygt 1 av 10 med cykel respektive med kollektivtrafik. I fi-
gur ovan redovisas hur färdmedelsval för arbetspendling varierar i olika 
geografiska områden på Tjörn. För fritidsresorna visade däremot resul-
tatet att bilresor står för 6 av 10 resor medan 2 av 10 görs med cykel. En-
kätundersökningen visade också att de främsta anledningarna till att 
välja bort bilen till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt till större 
evenemang är ”bättre gång- och cykelvägar” samt ”bättre kollektivtra-
fik”. Gällande barns resväg till skolan anger ungefär hälften av de som 
har barn i de åldrarna att trafiksituationen är ”rörig” eller ”inte trafiksä-
ker”. Kring förskolor framgår det att trafiksituationen är bättre då det är 
2 av 10 som anger att trafiksituationen är ”rörig” eller ”inte trafiksäker”. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter inom kommunen visar att 
väg 160 öster om Myggenäs korsväg kör cirka 1 200 lastbilar (inkluderar 
trafik som fortsätter mot Orust); väg 169 norr om Vallhamn cirka 800 
lastbilar (stor andel med destination Vallhamn, Svanviks industriom-
råde, Höviksnäs); väg 169 söder om Vallhamn 200–400 lastbilar (destina-
tioner Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen). 

Längs väg 160 och 169 går uppskattningsvis 40 000 tunga vägtransporter 
per år, bara till och från Vallhamn. Lastbilstransporter på väg 160 be-
gränsas av vikt-, höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron och tun-
neln på Stenungsön. Flera gånger per vecka går även breda transporter 
som kräver broavstängning. En sammanställning över transporterna 
från Tjörns hamnar visar att till och från grindarna på hamnarnas om-
råde går det årligen sammanlagt cirka 60 000 godstransportrörelser. 

5.4 Tillgänglighet och trygghet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla, oavsett 
ålder eller funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen 
såsom gator och torg ska kunna användas av samtliga invånare. Till-
gänglighet handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de 
övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av 
bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till 
olika färdmedel av god kvalitet. Att planera en tillgänglig kommun för 
alla handlar mycket om att sätta sig in andra personers situation. 

5.4.1 Tillgänglighet 
Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning för nästan 
samtliga kommuner i Sverige, så även på Tjörn. På frågan hur medbor-
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garen upplever tillgänglighet i kommunen fick Tjörn samma betygsin-
dex som samtliga kommuner. I jämförelse från 2015 och 2016 har denna 
kategori ökat för Tjörn. 

Hösten 2018 genomfördes en målpunktsanalys för Tjörn, med fokus på 
huvudön, vilken visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika 
färdmedel skiljer sig mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltra-
fik är mycket avhängt om det finns gång- och cykelvägar till målpunk-
terna inom ett område. Gällande kollektivtrafik är det få målpunkter 
som det inte går att resa kollektivt till. Däremot varierar det hur många 
linjer som angör respektive hållplats samt med vilken turtäthet. Gene-
rellt är tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. 

Tillgängligheten till de omkringliggande öar som inte har väganslutning 
är dock beroende av två saker. Dels färjetrafik, dels privata fritidsbåtar. 
Utanför tidtabellagd färjetrafik är boende och besökare på dessa öar 
hänvisade till egen fritidsbåt. Efterfrågan att nå respektive målpunkt 
skiljer mellan sommar och övriga året. Av den anledningen kan mål-
punktsanalysen vara till grund för studie kring vilken tillgänglighet som 
ska eftersträvas under olika tider på året. 

Bilinnehavet på Tjörn uppgår till 600 bilar per 1 000 invånare vilket är 
högt ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Genomsnittet i Sverige är 
480 bilar per 1 000 invånare och bland grannkommunerna är bilinneha-
vet enligt: 

• Tjörn, 601 bilar/1 000 invånare 
• Orust, 623 bilar/1 000 invånare 
• Stenungsund, 540 bilar/1 000 invånare 
• Kungälv, 535 bilar/1 000 invånare 

Utvecklingstrenden, både på Tjörn och nationellt, är att bilinnehavet har 
ökat fram till och 2018. 

5.4.2 Trygghet 
Följande faktorer har betydelse för den upplevda tryggheten i transport-
systemet; hastighet, trafikmängden, problem att gå över gatan, regel-
brott, olycksrädsla, rädsla för att utsättas för brott, siktförhållanden samt 
folkliv/bebyggelsetyp. I en folkhälsoundersökning från SKL 2014 ställ-
des frågan till kommunmedborgare om man avstått från att gå ut ensam 
av otrygghetsskäl. För Tjörn visade svaren på index 15 jämfört med riks-
index 21, vilket indikerar sämre upplevd trygghet på Tjörn än i riket 
som helhet. SCBs medborgarundersökning på Tjörn 2017 med frågan 
”hur ser medborgarna på Tjörns kommun som en plats att bo och leva 
på?” visade index 65 för Tjörn och 57 för samtliga kommuner, medan 
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svar på ”vad kan få medborgarna mer nöjda?” angav trygghet som ett 
område med förbättringspotential. 

5.5 Trafiksäkerhet 
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande 
övergripande resultat för Tjörns kommun. Under år 2014 till och med 
2018 har 261 trafikolyckor inträffat, varav fyra dödsolyckor och 15 all-
varliga olyckor. De dödsolyckorna inträffade vid singel motorfordonso-
lyckor och 11 av 15 allvarliga olyckor inträffade vid singel cykelolyckor. 
Av de 261 trafikolyckorna skedde drygt hälften (135) på statlig väg, res-
terande på enskild eller okänd väg. 

 
Karta över trafikolycksplatser på Tjörn för perioden 2014-2018. 

Genom att se på ett så kallat olyckstal7 framgår det att Tjörn ligger över 
sina grannkommuner i antalet trafikolyckor per 1 000 invånare. Olycks-
talen avser olyckor vid dödsfall samt allvarliga skador som rapporterats 
till sjukhus och samtliga väghållartyper inkluderats.  

Totalt var personbilar involverade i 79 olyckor, fotgängare i 67, cykel i 
65 och moped i 22 olyckor. 

 
7 Olyckstal=antal döda samt allvarliga olyckor/((antalet invånare/10 000)*5) (Femårsvärde) 
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Olyckstal åren 2014-2018 enligt SKL’s modell. 

 

Vanligaste typerna av trafikolyckor registrerade i Tjörns kommun 2014-2018 

Fotgängare i singelolycka på Tjörn beror i de flesta fall på något av föl-
jande: halkat på snö/is, ramlat på trottoarkant, halkat på sten eller ramlat 
på ojämn, gropig beläggning eller brunn som sticker upp. 

Cyklisters singelolyckor beror i de flesta fall på faktorerna: kraftig in-
bromsning, rullgrus, kör ut i vägren, ouppmärksam på vägbula, grop el-
ler ojämnheter i underlaget. 

Motorfordons singelolyckor sker främst av anledningen att motorfordonet 
ska undvika kollision med djur eller andra hinder på vägbanan. Motor-
fordonen har börjat sladda av oklara anledningar samt skett på grund av 
dålig, sikt, vattenplaning, halt väglag, vägarbete som inte varit avspärrat 
från båda riktningar. 

Mopedist singelolyckor beror främst på att mopedist kört ut i vägrenen 
och sladdar eller tappat balansen i cirkulationsplatser, väja för fordon el-
ler halt på grund av lerfläck/isfläck. 

Motorfordon upphinnande olyckor kan oftast relateras till korta avstånd till 
framförvarande fordon, distraktionsmoment, dålig uppmärksamhet el-
ler kraftig inbromsning. 

5.6 Hälsa 
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer. Ett na-
tionellt transportpolitiskt mål är att transportsystemet ska bidra till ökad 
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hälsa. Detta kan ske genom ökad andel resor som bidrar med fysisk akti-
vitet, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik. Ibland även kallat ak-
tiv mobilitet eller aktiva transporter. Fysisk aktivitet minskar risken att 
insjukna i bland annat diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, depression och 
vissa typer av cancer. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört mätningar av Tjörnbornas hälsa 
vid tre tillfällen, 2007, 2011 och 2015 inom olika hälsofaktorer. Resultaten 
visar på relativt stabila värden där andelen som anser sig ha god hälsa 
ligger mellan 70 och 75 procent. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet säger att vuxna rekommenderas 
att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensi-
teten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 
minuter per vecka8.  Genom resan till och från skola, arbete eller andra 
ärenden kan hela eller delar av den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet uppnås om resan görs med aktiv mobilitet. Även resor med 
kollektivtrafik bidrar i viss mån till fysisk aktivitet då de oftast startar 
och/eller slutar med gång eller med cykel. 

SKL undersökte folkhälsan år 20149 i sin öppna jämförelse mellan kom-
muner. Resultatet av undersökningen tabell nedan visar på att Tjörn har 
bättre hälsoindex än nationellt. 

 
Jämförelser avseende folkhälsa mellan Tjörn och grannkommuner, SKL 2014 

 
8 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 
9  SKL 2014. Öppna jämförelser – folkhälsa 

651



 

Sida 26 (31) 
Projektrapport 

5.7 Miljöpåverkan 
Miljöförvaltningen Göteborg har gjort mätningar gällande luftkvalitén 
för Tjörns kommun. Mätningar genomfördes för kväveoxid i Skärhamns 
tätortsområde under år 201210. Värdena som uppmättes låg under mil-
jömålen på 20 µg/m3 för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde medan för 
timmesmedelvärde uppsteg halten till den nedre utvärderingströskeln 
av fyra utvärderingströsklar. Den högre halten visades kring Hamnga-
tan i Skärhamn samt väg 723. Kväveoxidhalterna uppkommer i allmän-
het från vägtrafik från fordons avgasrör, i vissa miljöer kan även andra 
källor ha betydande påverkan så som industriutsläpp och arbetsmaski-
ner. 

Transportsektorn står för knappt en fjärdedel av den totala energiför-
brukningen i Sverige11. Det har minskat under åren 2007–2015 med an-
ledningen att fordon byggs mer bränsleeffektivare, men 2015 skedde en 
ökning igen på grund av antalet nyproducerade fordon. En förändring 
är att andel nyregistrerade fordon som är miljöbilar ökar, 2015 stod 17 
procent av alla nyregistrerade bilar för miljöbilar. Trenden är att biodriv-
medel fortsätter att öka medan det sker en minskning av etanoldrivme-
del. Tjörns kommunala fordonsflotta domineras av fossilberoendefor-
don medan 34 procent är fossiloberoendefordon som är hybridbilar 
el/bensin12. 

5.8 Ekonomiska och juridiska förutsättningar 
Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region genom 
regional infrastrukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kommunens 
investeringsbudget är oftast inte tillräckligt omfattande för att rymma 
självständig finansiering av större infrastrukturåtgärder, exempelvis nya 
vägar. 

I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap där vägföreningar 
är huvudmän för allmänna platser, förutom de statliga vägarna där Tra-
fikverket är huvudman. Kommunen har därmed ingen självständig juri-
disk rådighet över gator och vägar efter planläggningen. Kommunens 
inflytande över gator och vägar baseras på samverkan med vägförening-
arna och Trafikverket. 

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet, vilket innebär att 
de genom Västtrafik förser regionen med kollektivtrafik. Kommunen rå-
der därmed inte själva över basutbudet i kollektivtrafiken på Tjörn. 

 
10 Miljöförvaltningen Göteborg, 2013. Ren regionluft – Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 
2012.  
11 Statens energimyndighet 2017. Energiläget 2017 ISSN 1404-3343 
12 Mail fordonsavdelning på Tjörns kommun 2018-02-21 
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Kommunens inflytande över kollektivtrafikutbudet baseras på samver-
kan med Västtrafik. 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsy-
stemet för alla trafikslag och för byggande, drift och underhåll av stat-
liga vägar.13 

Västra Götalandsregionen (VGR) är kollektivtrafikmyndighet och an-
svarar för kollektivtrafiken i regionen. VGR tar varje mandatperiod fram 
ett trafikförsörjningsprogram som beskriver hur kollektivtrafiken ska ut-
vecklas och vilket fokus satsningar på kollektivtrafiken ska ha. Arbetet 
med trafikförsörjningsprogrammet sker i samråd med berörda intres-
senter, däribland kommunerna inom regionen. 

VGR har även ansvar för att ta fram länsplanen för den regionala trans-
portinfrastrukturen i regionen. Länsplanen innefattar de investeringar 
som planeras för statliga vägar och kollektivtrafikanläggningar inom re-
gionen. 

Västtrafik AB planerar och upphandlar kollektivtrafiken inom regionen 
på uppdrag av VGR. 

Tjörns kommun ansvarar för planläggning av användning för mark och 
vatten inom kommunen. Detta görs genom framtagande av detaljplaner. 
Kommunen ansvar därmed för planeringen av den fysiska utform-
ningen inom planområdet där vägar, gator och övriga anläggningar 
inom allmän plats innefattas. 

Samfällighetsföreningar ansvarar inom Tjörns kommun för drift och 
underhåll av vägar, gator och övriga anläggningar inom allmän plats då 
kommunen tillämpar enskilt huvudmannaskap. 

 
13 Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se. 
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6 Framtid, trender och omvärld 

Dagens samhälle är uppbyggt så att det skapar ett behov av en stor 
mängd transporter. För att kunna ta sig till arbetet, till sina fritidssyssel-
sättningar och för att kunna delta i samhällets olika aktiviteter är för-
flyttning nästan alltid nödvändig. Samtidigt har vi transportpolitiska 
mål som gör att transportsystemet måste effektiviseras t.ex. avseende 
tillgänglighet, miljö och ytanvändning. Därutöver finns det en rad om-
världsfaktorer som är viktiga att beakta i planeringen av transportsyste-
met. Nedanstående stycken är baserade på en trendspaning framtagen 
för Boverket.14 

6.1 Urbaniseringen fortsätter länge 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i västsverige. Urbanisering 
innebär en förflyttning av människor från landsbygden in till tätortsom-
råden. På Tjörn tar det sig uttryck att många arbetspendlar till större or-
ter som till exempel Stenungsund och Göteborg. Det leder till regionför-
storing och glesare landsbygd vilket ställer högre tryck på infrastruktu-
ren både på Tjörn och fastlandsförbindelserna. 

6.2 Befolkningen fortsätter att öka och planar ut 
Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år 
2050. Även i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal 
samt immigration. Befolkningen blir också äldre, i Sverige så även på 
Tjörn vilket delvis förklaras av utflyttning. Detta kommer att ställa stora 
krav på samhället. Den största befolkningsökningen sker i städer, så 
denna trend samvarierar med urbaniseringen, och spär på befolknings-
trycket ytterligare. 

6.3 Naturresurser och miljö blir bristvaror 
Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resur-
ser som har stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande 
brist på naturresurser leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och 
dels till ökad återvinning och resurseffektivitet. Mineralutvinning blir 
mer betydelsefull. När prylar blir dyrare kan detta leda till ett ökat tjäns-
tesamhälle. Det är rimligt att anta att vi i minskande grad tillämpar pri-
vat ägande till förmån för delägande och samnyttjande. I dagsläget finns 
begränsade möjligheter till samnyttjande inom trafikområdet på Tjörn 

 
14 Trivector 2012. Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på 
transport, infrastruktur och bebyggelse. Rapport 2012:69. 
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eftersom bilpool inte finns. Det kan bli en verklighet som även mindre 
kommuner behöver beakta i fortsättningen. 

6.4 Klimatförändringarna kan inte ignoreras 
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan 
idag en realitet. Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer 
att ge konsekvenser för det klimat som vi känner idag. Klimatföränd-
ringarna ställer krav på både kraftiga utsläppsminskningar och anpass-
ning till det förändrade klimatet. Tuffare styrmedel är att vänta och dri-
ver på ökad användning av bioenergi, ny teknik och förändrade beteen-
den. Anpassningsbehovet kan innebära att transportsektorn ska kunna 
tanka med andra drivmedel än fossila bränslen även på Tjörn samt att 
samhället behöver planeras och byggas tätare och mer transportsnålt. 

6.5 Ny teknik förändrar världen igen 
Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar stän-
digt världen och sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla sam-
hällsområden påverkar tekniken ständigt utvecklingen. Det finns stora 
förhoppningar om att ny teknik ska lösa stora samhällsproblem som 
ökande koldioxidutsläpp, energibrist och så vidare. Dock pekar forsk-
ningen på att med ökande välstånd hos allt fler av jordens befolkning 
kommer inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och energipro-
blem. Det kommer också att krävas förändringar i beteende och livsstil. 
Trots att Tjörn är en liten del i det stora pusslet är det avgörande att alla 
bidrar till förändringsarbetet, stora som små. 

6.6 Mer globala, regionala och lokala – allt på 
samma gång 

I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av 
effekter från klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upp-
hov till förflyttning av människor mellan kontinenter, länder och regio-
ner och bidrar till ökad urbanisering. Klyftorna mellan länder och soci-
ala grupper ökar, men å andra sidan leder den ökade migrationen till ett 
allt mer mångkulturellt samhälle. 

Den ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder 
också till att vårt jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt 
mer världsomfattande handeln med råvaror och förfinade produkter le-
der detta till en fortsatt ökad globalisering. I Göteborgsområdet med 
flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt sätt att se på regionen. Vi bor 
i en region lika mycket som på Tjörn. Snabba kollektiva förbindelser gör 
detta möjligt men allt högra krav ställs även på kollektivtrafiken utanför 
de starka pendlingsstråken. 
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Begreppsförklaringar 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsyste-
met. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restids-
variationen begränsad.  

Grundläggande hållbar tillgänglighet – Föreligger när det är möjligt att 
på ett trafiksäkert sätt nå målpunkter med hållbara färdmedel som kol-
lektivtrafik och/eller gång- och cykeltrafik.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera 
på en specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden 
mellan de fordon som kör snabbast är stor jämfört med de som kör lång-
sammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är 
ansvarig för att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och 
torg. I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser vilket innebär att vägföreningar är huvudmän för allmänna plat-
ser, förutom de allmänna vägarna som är statliga där Trafikverket är hu-
vudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med håll-
barhet menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, 
ekologiskt och social hållbarhet. När begreppet hållbarhet används ihop 
med resande och färdmedel så syftar det till sådana transporter som är 
oberoende av fossila bränslen, som är yt- och resurseffektiva och som är 
tillgängliga för många olika målgrupper i befolkningen. Idag är kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik ur dessa synpunkter mer hållbara än 
biltrafik. 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera ge-
nom ett system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid kö-
bildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för att på-
verka beteenden inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder 
för att påverka resan innan den har börjat. 

Närhet – Med närhet till god kollektivtrafik och goda gång- och cykel-
förbindelser avses ett avstånd på 500 meter. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det kla-
rar av störningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i 
större omfattning. 
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Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden li-
ten mellan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också 
om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalise-
ring av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge till-
gång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon 
och infrastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de 
om samma infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 

Verka för – I flera avsnitt anges att kommunen ska ”verka för” något. 
Med detta uttryck menas att i frågor där andra parter har beslutsrätt 
men där kommunen har möjlighet att i samråd och dialoger påverka be-
slutet, ska kommunen göra det enligt den viljeriktning som beskrivs i 
trafikstrategin.
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PÅ VÄG! 
Trafikstrategi för Tjörns kommun, remissversion december 2019 

REMISSREDOGÖRELSE  
Tjörns kommuns förslag till trafikstrategi har varit på regional remiss under perioden 
2019-12-03 till och med 2020-03-03. Remissinstanserna ombads formulera sina re-
missvar utifrån reflektioner kring följande frågor: 

• Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumen-
tets innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet? 

• Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse uti-
från strategidokumentets innehåll? 

Remissvar har inkommit från instanserna i listan nedan. 
Statliga instanser 

1.  Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

2.  Trafikverket 

Regionala instanser 

3.  Västra Götalandsregionen 

4.  Göteborgsregionen 

5.  Stenungsunds kommun 

6.  Orust kommun 

7.  Kungälvs kommun 

Kommunala instanser 

8.  Kommunkansliet 

9.  Kultur- och fritidsnämnden 

10.  Socialnämnden 

11.  Barn- och utbildningsnämnden 

12.  Samhällsbyggnadsnämnden 

13.  Miljöavdelningen 

14.  Tjörns Måltids AB 

15.  Tjörns Bostads AB 

Föreningar 

16.  Tjörns naturskyddsförening 

17.  Myggenäs väg- och samfällighetsförening 

18.  Skärhamns vägförening 

19.  Kållekärrs vägförening 
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SAMMANFATTNING INKOMNA SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden är huvudsakligen positiva till strategiförslaget och till det faktum att 
kommunen tar fram en trafikstrategi. Flera synpunkter rör önskemål om förtydliganden 
av begrepp och målsättningar, samt kompletteringar av referenser och faktauppgifter. 
Överensstämmelse mellan strategin och kommunens pågående översiktsplanering samt 
tydlig organisation och prioritering av åtgärder lyfts fram som viktiga framgångsfak-
torer för genomförandet av strategin. Ytterligare belysning av sakfrågor efterfrågas gäl-
lande barnperspektiv, hälsoaspekter, buller, skyfall, grön infrastruktur och turistiskt per-
spektiv. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR FORTSATT ARBETE 

Bearbetning strategihandling 
Följande bearbetas i strategihandlingen inför antagande: 

• Förtydligande av kommunens rådighet över den fysiska planeringen genom detalj-
planering enligt plan- och bygglagen samt hur ansvar, mandat och roller är fördelade 
mellan olika parter. 

• Komplettering med referenser till regionalt mål Klimat 2030, reviderade regionala 
tilläggsmål till nationella miljökvalitetsmål, nationell klimatpolitisk handlingsplan, 
GR’s Strategisk inriktning 2020-2023 och regional cykelplan samt kommunens na-
turvårdsprogram. 

• Förtydligande avseende hur barnperspektivet belystes under dialogarbetet. 
• Förtydligande att skolvägar kommer att beaktas i samverkan med barn- och utbild-

ningsförvaltningen i det fortsatta arbetet. 
• Förtydliga mål: ” Det ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god 

kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen.”  
• Målet att öka antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ändras till att andelen 

ska öka. 
• Förtydliga att ”Beteendepåverkan” ingår i steg 1 i fyrstegsprincipen. 
• Förtydliga vad ”verka för” innebär. 
• Komplettering med aktiviteter för genomförande av arbetet med översiktsplan. 
• Förtydliga att punktligheten har ökat de senaste åren för tågtrafiken på Bohusbanan. 
• Förtydliga att beteendepåverkan kan ske i samverkan med grannkommuner och 

större arbetsgivare. 
• Förtydliga vikten av det mellankommunala perspektivet med avseende på målpunk-

ter och samverkan kring kollektivtrafik och gc-vägnät. 
• Komplettering med kultur- och fritidsnämnden som samverkanspart. 
• Förtydliga i appendix att det inte längre finns en utpekad pendelparkering i Mygge-

näs centrum. 
• Komplettering med källhänvisning gällande andelen utsläpp från transporter av Sve-

riges totala utsläpp. 
• Bearbetningar för att ansluta till kommunens formella riktlinjer och mall för styrdo-

kument. 
• Förtydliga hur uppföljningen av strategihandlingen ska utföras. 
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Arbete med handlingsplaner för genomförande av trafikstrategin 
Följande avses bearbetas i fortsatt arbete med handlingsplaner: 

• Förtydligande av organisation för strategins genomförande och prioritetsordning för 
åtgärder under fortsatt arbete.  

• Skolvägar kommer att beaktas i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen i 
det fortsatta arbetet. 

• Komplettering med mätbara mål att knyta upp kommande handlingsplaner till. 
• Identifiera behov av fler och större pendelparkeringar inom kommunen. 
• Identifiera framtida behov av särskilda parkeringar för elcyklar och lastcyklar, och 

hur kommunen ska arbeta med denna fråga. 
• Komplettering med åtgärder som exempelvis alternativa kollektivtrafiksträckningar 

inom kommunen, kollektivtrafikkörfält och effektivare bytestider. 
• Definition av vad som menas med ”grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”. 
• Se på möjlighet att kommunens fordonsflotta istället för hybridbilar fasas ut till 

ladd-hybridbilar. 
• Komplettering med perspektiv på hur vi kör bil, t.ex. Eco-drivning. 
• Komplettering med resonemang om alternativa drivmedel i kommunen, utöver el. 
• Komplettering avseende att se på vilka möjligheter till styrning av trafikmängder ge-

nom offentlig upphandling respektive kommun-interna rutiner som finns. 

Arbete med ny översiktsplan 
Följande avses bearbetas inom arbetet med ny översiktsplan: 

• Resonemang kring näringsrelaterade konsekvenser av samhällsplanering, t.ex. till-
gänglighet med avseende på hållbara inköpsresor. 

• Komplettering med turistiskt perspektiv. 
• Komplettering gällande grön infrastruktur, barriäreffekter, risker vid skyfall, buller-

störda miljöer, påverkan på naturmiljöer och tysta områden på land och i hav. 
• Komplettering med hälsoaspekter. 
• Komplettering med vilka särskilda behov som barn har generellt, och se på vilka 

brister som finns i kommunen utifrån det?  
• Förtydliga vad som avses med ”närhet” vid nyexploatering i närheten av kollektiv-

trafikstråk. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
Nedan förtecknas inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
redovisas i kursiv stil. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 

 

1. LÄNSSTYRELSEN 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på Tjörn kommuns strategiska arbete med en långsik-
tigt hållbar trafikstrategi. Det breda arbetssättet med dialog ger ett värdefullt underlag 
utifrån de flesta aspekter, vilket är viktigt eftersom trafikstrukturen berör alla i sam-
hället. 
Strategin listar flera insatsområden som det är aktuellt att skapa utvecklingsstrategier 
inom. Länsstyrelsen tror att det är framgångsrikt att arbeta på detta sätt med flera per-
spektiv, så att kunskap och verktyg från flera olika kunskapsfält kan användas. 
Kommunen anger att konkreta åtgärder och lösningar, för att möta de utmaningar och 
uppnå de mål som pekas ut i trafikstrategin, återstår att utarbeta i efterföljande hand-
lingsplaner. Länsstyrelsen vill framhålla att det är viktigt att det som ska vägleda den fy-
siska planeringen arbetas in i översiktsplanen. 

Kopplingar till samhällsplanering 
I inledningen beskrivs att uppdraget att ta fram trafikstrategin har sin upprinnelse i över-
siktsplaneringen. Trafikstrategin avses vara vägledande i alla kommunens planer och 
program där trafikfrågor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt 
visa hur transportsystemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig 
fysisk planering i kommunen. Länsstyrelsen vill framhålla att det därför är viktigt att det 
som ska vägleda i fysisk planering från trafikstrategin arbetas in i översiktsplanen. På så 
sätt kan kommunen få statens synpunkter enligt plan- och bygglagen och en överens-
kommelse ske mellan stat och kommun. 

Kommentar: Arbete med ny översiktsplan för Tjörns kommun pågår. Trafikstrate-
gin beräknas bli antagen före den nya översiktsplanen. Kommunen avser att utar-
beta översiktsplanen i linje med trafikstrategins inriktningar. 

I strategin konstateras den juridiska förutsättningen kring enskilt huvudmannaskap och 
att kommunen inte har självständig juridisk rådighet över gator och vägar. Det kan i 
sammanhanget vara bra att klargöra vilken rådighet kommunen har över den fysiska 
planeringen enligt plan- och bygglagen, då detta kan ha stor påverkan på just tillgänglig-
het, resor och transporter. Planeringen av bebyggelse kan ingå i steg 1 och 2 i fyrstegs-
principen, som lyfts fram i strategin. 

Kommentar: Kommunens rådighet över den fysiska planeringen enligt plan- och 
bygglagen förtydligas i strategihandlingen. 

Kommunen uttrycker under kapitlet Samhällsplanering tre utvecklingsstrategier: 
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• Kommunens nyexploatering och utveckling ska ske i närheten av kollektivtrafik-
stråk och goda gång- och cykelförbindelser.  

• Trafikmiljöer och allmänna platser ska göras trygga och tillgängliga för alla.  
• De lokala och regionala resmöjligheterna ska utvecklas och stärkas, bland annat 

kombinationsresor med kollektivtrafik. 
Länsstyrelsen välkomnar dessa utvecklingsstrategier och ser fram emot att de appliceras 
i kommunens fysiska planering.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Styrdokument 
Strategin räknar upp några regionala mål och strategier. Länsstyrelsen föreslår att man 
här lägger till Klimat 2030 (länk). Strategin nämner också de miljöpolitiska målen, här 
avses kanske de nationella miljökvalitetsmålen, vilka är de samma på regional nivå i 
Västra Götalands län. Vidare finns i Västra Götaland regionala tilläggsmål som ska visa 
på länets särart och vara mer konkreta. De finns här (länk). Under 2020 påbörjar Läns-
styrelsen en process för att följa upp, utvärdera och eventuellt revidera de regionala till-
äggsmålen. De följdes senast upp 2016. 

Kommentar: Strategihandlingen kompletteras. 

Länsstyrelsen vill påminna om att Sverige sedan 2018-01-01 har en lag som innebär att 
varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål 
som riksdagen har antagit. Målet är nollutsläpp till 2045 för utsläppen från Sverige. Vi-
dare finns ett mål om 70 procent minskade utsläpp till 2030 för inrikes transporter jäm-
fört med 2010. Klimatpolitiska rådet skriver i sin årsrapport för 2019 att det är tveksamt 
om nuvarande transportpolitiska mål och regeringens processer för trafikplanering fullt 
ut lever upp till kraven i den klimatlag som riksdagen antagit. Samtidigt konstateras att 
omställningen av transportsektorn behöver stå på tre ben för att Sveriges transporter ska 
klara klimatmålen 2030 och 2045: 
1. Ett mer transporteffektivt samhälle 
2. Mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster 
3. Förnybara drivmedel 
För alla tre områden krävs stora insatser för att tillsammans växeldra mot en hållbar ut-
veckling. Förnybara drivmedel och energieffektiva fordon räcker inte för att vi ska nå 
klimatmålen, vi måste också skapa ett mer transporteffektivt samhälle. Kommunala tra-
fikstrategier tillsammans med översiktsplaneringen är bra instrument för kommunen att 
bidra till ”ett mer transporteffektivt samhälle”. 
En av utmaningarna som listas är ” Avsaknad av tillgänglig ladd-infrastruktur och möj-
lighet till tankning av alternativa drivmedel för allmänheten.” Ta gärna del av de råd 
och erfarenheter som finns på detta tema i Länsstyrelsens Rapport 2020:03 (Laddinfra-
struktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland). 

Kommentar: Informationen noteras. 
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Barnperspektivet 
I arbetet med strategin har kommunen genomfört dialog med fokusgrupper. Länsstyrel-
sen ser det som ett bra arbetssätt och instämmer i, som det står i strategin, att kommunen 
kan behöva belysa ytterligare användarperspektiv i framtida arbete då man kanske inte 
nått alla berörda målgrupper. Komplettera gärna texten med vilka målgrupper detta 
skulle kunna vara. Det framgår till exempel inte hur man belyst barnperspektivet eller 
barnens perspektiv i dialogarbetet1.  
Detta vore särskilt relevant då Beslut KSAU 2019-11-14 lyfter fram Barnkonventionen 
och att barn- och ungas förutsättningar som trafikanter har varit en central fråga i strate-
giarbetet. 
På några ställen i strategin nämns att barns behov bör prioriteras, vilket är bra. Strategin 
skulle bli ett än bättre stöd i kommunens fortsatta arbete, om det kan kompletteras vad 
som är barns särskilda behov. Detta skulle kunna beskrivas i exempelvis Appendix. 
Vilka är barns behov generellt, och vad är bristerna utifrån det i just Tjörns kommun? 
Till exempel är barn mer känsliga än vuxna för luftföroreningar, på vilka platser i kom-
munen finns risker för barns hälsa? 
1 Med barnperspektiv menas att vuxna bedömer vad som är barns bästa, medan barnens perspektiv inne-
bär att man pratar med barn och att det är deras egna röster som får höras. 

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas avseende barnperspektivet. 

Miljöpåverkan 
Det framgår inte varken i kapitlet om utmaningar eller i Appendix om miljöpåverkan, 
om det finns problem med miljöpåverkan i form av intrång eller barriäreffekter i natur-
miljöer och grön infrastruktur. Även här finns argument för att främja fyrstegsprinci-
pens steg 1- och 2-åtgärder som inte innebär utbyggd eller ny infrastruktur. 
En annan miljöfråga som skulle kunna beskrivas i Appendix för att göra strategin till ett 
än bättre underlag är buller och skyfall.  

Kommentar: Komplettering av strategidokumentet övervägs i fortsatt arbete. 
Grön infrastruktur, buller och skyfall är frågor som avses utredas i arbetet med 
kommunens nya översiktsplan. I strategisk miljöbedömning till översiktsplanen 
avhandlas frågor om miljöpåverkan även avseende trafik och infrastruktur.  

Målsättningar 
Ett av målen i strategin lyder ” Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen.”. Detta skulle 
kunna tolkas som en motsägelse av andra mål som anger att biltrafiken behöver minska 
till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Ett sätt att förtydliga målet kan vara: ” Det 
ska vara en grundläggande hållbar tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga 
målpunkter samt stora turistmål i kommunen.”. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Utvecklingsstrategier 
Det kan gärna förtydligas under ”Beteendepåverkan” att man här arbetar med steg 1 i 
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fyrstegsprincipen. 
Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Avsnittet om Samhällsplanering är välformulerat och Länsstyrelsen delar kommunens 
bild. För att göra strategins slutsatser och exempel på åtgärder inom detta område verk-
ligt vägledande bör dessa inarbetas i kommande översiktsplan. Flera av de mål som 
listas i strategin kan också återkomma i översiktsplanen, liksom användas i miljöbedöm-
ningen till översiktsplanen för att jämföra olika alternativ. 

Kommentar: Arbete med ny översiktsplan för Tjörns kommun pågår. Trafikstrate-
gin beräknas bli antagen före den nya översiktsplanen. Kommunen avser att utar-
beta översiktsplanen i linje med trafikstrategins inriktningar. 

På flera ställen i strategin, främst kopplat till kollektivtrafik, står att kommunen ska 
”verka för”. Det vore bra att skriva något mer konkret om vad ”verka för” innebär. 

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Till avsnittet om ”Infrastruktur och trafikering” hör ganska få exempel på åtgärder, jäm-
fört med frågor som tas upp i texten ovanför. Det vore till exempel intressant att läsa om 
ifall kommunen diskuterat någon åtgärd för att minska antalet bullerstörda miljöer. Det 
vore också bra om en åtgärd kan läggas till, om hur behov av fler och större pendelpar-
keringar kan hanteras i kommande översiktsplan. 
I avsnittet ”Parkering” skulle kommunen gärna få komplettera något om framtida behov 
av parkering för de lite större elcyklarna och lastcyklarna, som man konstaterat är på 
frammarsch. Hur kan detta tas om hand i fysisk planering, och exempelvis lämpliga 
platser identifieras för detta? En uppgift för kommande översiktsplan kan också vara att 
identifiera lämpliga platser för pendelparkeringar. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Genomförande och uppföljning 
I listan över förslag på aktiviteter för genomförande av trafikstrategin ser Länsstyrelsen 
att kommunen gärna kan lägga till arbetet med översiktsplan. På så sätt signalerar kom-
munen än tydligare att fysisk planering är ett viktigt verktyg för att nå målen i strategin. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Kommunen föreslår att strategin aktualitetsprövas i samband med aktualitetsprövning 
av översiktsplanen. Länsstyrelsen önskar här endast upplysa kommunen om att begrepp 
kan komma att ändras. I och med Översiktsplaneutredningens lagrådsremiss är förslaget 
att plan- och bygglagen ska ändras från 1 april 2020, så att bestämmelserna om aktuali-
tetsprövning ersätts med krav på så kallad planeringsstrategi. Läs mer här: (länk). 

Kommentar: Information noteras. 

 

  

664



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

8(46) 

2. TRAFIKVERKET 

Ärendet  
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. Tjörns kommun har tagit 
fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för nödvändigt utvecklingsarbete 
gällande trafik och infrastruktur. Trafikstrategin ska vara vägledande i kommunens pla-
ner och program som inkluderar trafikfrågor, samt visa hur transportsystemet ska ut-
vecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering i kommunen.  

Infrastruktur  
Tjörns kommun är inte egna väghållare utan vägnätet utgörs av enskilda och statliga 
vägar. De största vägarna med statligt väghållarskap är väg 160 och 169. De ingår i 
funktionellt prioriterat vägnät samt är utpekade som rekommenderad transportled för 
farligt gods. Väg 160 utgör den fasta förbindelsen till Tjörn.  

Synpunkter och upplysningar  
Trafikverket ser positivt på att Tjörns kommun tagit fram en trafikstrategi. Trafikverket 
instämmer i Trafikstrategins mål att minska bilberoendet och fokusera på hållbara färd-
medel, men är medveten om de utmaningar som finns på grund av Tjörns geografiska 
och demografiska förutsättningar.  
Trafikverket anser att det är positivt att strategin innehåller förslag på handlingsplaner 
och utredningar. Det kan konkretisera arbetet med att nå visioner och mål.  
Trafikstrategin nämner att det finns ett stort behov av samverkan med lokala och region-
ala trafikaktörer. Trafikverket instämmer i detta, inte minst gällande kollektivtrafiken 
där det är viktigt att alla aktörer har en gemensam dialog om kollektivtrafik, pendelpar-
keringar etc.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Trafikverket noterar att kommunen saknar omledningsvägar för utryckningsfordon på 
vägnätets huvudstråk. Kommunen behöver föra dialog med Trafikverket för att identifi-
era vilka vägar som är viktiga i utpekande av omledningsväg.  

Kommentar: Kommunen välkomnar fortsatt dialog med Trafikverket i fråga om 
omledningsvägar för utryckningsfordon. 

Resonemanget kring näringsrelaterade konsekvenser av trafikplaneringen kan utvecklas 
något. Det saknas t.ex. en analys om delen av tillgängligheten som har med hållbara in-
köpsresor att göra. Det finns underlag i TRAST-handboken och fördjupningen ”En håll-
bar handelspolicy” (Trafikverket, SKL). Ett kortare resonemang gällande detta hade va-
rit bra att ha med i strategin. Trafikverket noterar dock att en näringslivsstrategi är under 
framtagande och förutsätter trafikstrategin och näringslivsstrategin samverkar.  

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande. 
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3. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Västra Götalandsregionen lämnar i sin roll som kollektivtrafikmyndighet här sitt svar på 
Trafikstrategi för Tjörns kommun. Svaret är ett tjänstepersonsvar och avstämt med 
Västtrafik.  
Det är positivt att Tjörns kommun har tagit fram en trafikstrategi som samlar förutsätt-
ningar, utmaningar och sätter upp mål och ambitioner för transportsystemet.  
I remissbrevet finns det både allmänna och specifika frågor kopplade till Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen som organisationer. Västtrafik och Västra Götalandsregionen 
ombeds svara särskilt kring följande nyckelord; kollektivtrafik, hållplatser, pendelparke-
ringar, hållbart resande, regional plan och investeringar. Frågorna behandlas samlat i 
samband med allmänna frågorna.  

Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategido-
kumentets innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet?  
Västra Götalandsregionen arbetar långsiktigt för ökad tillgänglighet i Västra Götaland 
med ambitionen att öka andelen hållbara resor i hela länet. Tjörns förslag till trafikstra-
tegi överensstämmer väl med de här prioriteringarna.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Det är positivt att trafikstrategin förespråkar att nyexploatering ska ske i närheten av 
kollektivtrafikstråk. Här är det viktigt att definiera vad som avses med närhet. Forskning 
och praktik visar på att attraktiviteten för att välja kollektivtrafik är störst upp till cirka 1 
kilometer från hållplatser med väl utbyggd kollektivtrafik.  

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Med tanke på Tjörns kommuns ambition att öka befolkningen skulle målsättningen om 
att öka antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik istället kunna uttryckas som att 
andelen ska öka.  

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Västra Götalandsregionen ser positivt på Tjörns ambitioner om att utveckla kollektivtra-
fiken. En bärande tanke för kollektivtrafikens utveckling är att kraftsamla i ett fåtal 
stråk, i vilka trafikutbudet kan vara ett förstahandsval för främst arbets- och studieresor. 
För Tjörns kommun är det främst Tjörn Express med anslutning till Bohuståget som tra-
fikerar i det utpekade stråket Rönnäng-Skärhamn-Stenungssund-Göteborg. På längre 
sikt, i takt med en utbyggd tågtrafik, planeras Tjörn Express tydligare mata till tåget i 
Stenungssund. I nuläget bedöms inte resurserna och resandeunderlaget motivera en ut-
vecklad färjetrafik mellan Tjörn och Marstrands kommuner.  

Kommentar: Ställningstaganden från VGR noteras. Kommunen värnar dagens di-
rektbusstrafik till och från Göteborg med Tjörn express och ser att en ökad kapa-
citet för tågtrafiken längs med Södra Bohusbanan är en förutsättning för att buss-
trafiken istället primärt ska matas till tågtrafiken via Stenungsund. Kommunen ser 
även att det på längre sikt är viktigt att se på möjligheter för kollektivtrafik i det 
”blå stråket”. Enligt inom Göteborgsregionen GR nyligen antagen fördjupad 
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strukturbild för kustzonen är utveckling av hållbara resmöjligheter längs kusten 
en viktig faktor för såväl levande kustsamhällen året om, som för en hållbar be-
söksnäring. Redan idag finns sommartid möjlighet att via Dyrön resa kollektivt 
mellan Rönnäng på Tjörn och Rökan i Kungälvs kommun. Kommunens avsikt är 
att långsiktigt verka för att denna förbindelse utvecklas. I kommunens pågående 
arbete med fördjupad översiktsplan för havet, FÖP Hav Tjörn Orust, lyfts denna 
möjlighet genom markering av ett reservat för färjeförbindelse mot Kungälv. 
Kungälvs kommun har i FÖP-samrådet gett positiv respons på detta förslag. 

Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyl-
lelse utifrån strategidokumentets innehåll?  
I trafikstrategin uppmärksammas att rådighet och mandat i transport- och trafikfrågor är 
utspridda över flera olika parter. För att åstadkomma en förändring av transportsystemet 
och styra det i en mer hållbar riktning krävs samverkan och samarbete mellan olika ak-
törer. Med en gemensam målbild och genom att samarbeta och finna gränssnitten i rol-
ler och ansvar kan vi tillsammans nå längre än varje part enskilt.  
Västra Götalandsregionen är planupprättare av den regionala planen för transportinfra-
struktur och har ansvaret för utvecklingen av kollektivtrafiken. För att öka andelen håll-
bara resor i en vidare bemärkelse driver också Västra Götalandsregionen Hållbart re-
sande väst tillsammans med flera olika aktörer.  
I regionalt trafikförsörjningsprogram beskrivs den långsiktiga utvecklingen av kollektiv-
trafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafiken utvecklas främst i de utpekade stråken. 
Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen förespråkar en satsning på Bohusbanan 
med ett utökat trafikutbud och en ambition om flera bytesmöjligheter i och med en ny 
station i Brunnsbo i Göteborgs kommun. För närvarande pågår en revidering av trafik-
försörjningsprogram och en konkretisering av Målbild tåg-delmål år 2028.  
Västtrafik har påbörjat ett strategiskt arbete för att se på pendelparkeringar i Västra Göt-
aland. Pendelparkeringar för bil och cykel bedöms öka i betydelse för att underlätta 
kombinationsresor med kollektivtrafik. Det är också en förutsättning när koncentration 
av kollektivtrafiken innebär ett behov för de som inte bor i de utpekade stråken att an-
sluta till kollektivtrafiken.  
Hållbart resande väst arbetar aktivt med olika projekt och kunskapshöjande insatser för 
att öka de hållbara resvalen. Exempel på satsningar som bidrar till ett hållbart resande är 
exempelvis projekten ”På egna ben”, ”Vintercyklist” och ”Cykelvänlig arbetsplats”. Be-
teendeförändringar är en viktig pusselbit i att bidra till ett hållbart transportsystem. 
Behoven av att investera i transportinfrastruktur överstiger med råge tillgängliga medel 
och resurser. I aktuell regional för transportinfrastruktur sker satsningar främst inom 
regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. En mindre 
komplettering av den regionala planen pågår för närvarande. Denna sker inom befintliga 
kostnadsramar.  

Kommentar: Information noteras. 

Övriga synpunkter  
Dokumentet skulle kunna bli tydligare i att redovisa hur ansvar, mandat och roller är 
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fördelat mellan olika parter. Framför allt i de frågor där kommunen har direkt eller indi-
rekt påverkan på frågorna.  

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

I appendix omnämns att tågtrafiken på Bohusbanan är störningskänslig och ofta drabbad 
av förseningar. 2019 års punktlighetssiffror för Bohusbanan visar på att tågen till 92 % 
är i tid. För en pendlare innebär detta att mindre än en avgång per arbetsvecka är förse-
nad.  

Kommentar: Information om punktlighetssiffror för år 2019 noteras, och kommu-
nen konstaterar att punktligheten har ökat under de senaste åren för tågen på Bo-
husbanan. Strategihandlingen förtydligas. 

Avslutning  
Västra Götalandsregionen ser med tillförsikt fram mot fortsatt samverkan för att tillsam-
mans utveckla ett hållbart transportsystem tillsammans med Tjörns kommun.  

 

4. GÖTEBORGSREGIONEN 

Beslut i förbundsstyrelsen 
Föreliggande förslag till remissvar godkänns. 

Sammanfattning av ärendet  
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns kommun date-
rad 2019-12-03 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.  
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina svar utifrån reflektioner 
kring gemensamma mål, målkonflikter samt hur vi ska arbeta för att uppfylla trafikstra-
tegins mål. Utöver de gemensamma frågorna ombeds GR att särskilt beakta följande 
nyckelbegrepp/beröringspunkter: hållbart resande, regional infrastrukturplan samt mel-
lankommunala frågor.  
En samlad bedömning är att förslaget till trafikstrategi för Tjörns kommun i allt väsent-
ligt stödjer intentionerna i GR:s mål- och strategidokument och kan utgöra ett verktyg 
som bidrar till att uppfylla regionala mål.  
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad hanterar ärendet vid sitt sammanträde den 
31 januari.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET (text från tjänsteskrivelse) 

Bakgrund och syfte  
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns kommun date-
rad 2019-12-03 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.  
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina svar utifrån reflektioner 
kring följande frågor:  
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1. Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumentets 
innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet?  
2. Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse utifrån 
strategidokumentets innehåll?  
Utöver dessa frågor är respektive remissinstans ombedd att särskilt beakta tre nyckelbe-
grepp/beröringspunkter i sina reflektioner. För GR:s del är dessa hållbart resande, reg-
ional infrastrukturplan samt mellankommunal samordning.  

Trafikstrategi  
En trafikstrategi är ett långsiktigt dokument som på en övergripande nivå beskriver pro-
blematik och tänkbara lösningar för infrastruktur och transportmedel. En trafikstrategi 
ska vara förankrad i översiktsplanen och får gärna tas fram parallellt. Tjörns kommun 
har en översiktsplan från 2013 som aktualitetsprövades 2016 och 2019. GR såg i sam-
band med aktualitetsprövningen 2019 positivt på framtagandet av en trafikstrategi.  

Bedömning  
GR:s remissvar utgår i huvudsak från de specifika frågor kommunen önskar svar på, se 
ovan. Nedan beskrivs hur trafikstrategin möter upp regionala mål och strategier i GR:s 
mål- och strategidokument Hållbar tillväxt, Strukturbild för Göteborgsregionen samt 
Strategisk inriktning 2020-2023.  

Gemensamma mål  
Tjörn har enligt trafikstrategin ett befolkningsmål om ca 25% ökning av den bofasta be-
folkningen 2020-2035. Det betyder ett invånarantal om 20 000 invånare 2035. Kommu-
nen har idag en positiv befolkningsutveckling på grund av inflyttning. En utvecklad in-
frastruktur i stråken kan bidra till attraktivare restider vilket underlättar pendling till ar-
bete och studier i regionen. En viktig aspekt för att attrahera fler att kunna bosätta sig 
permanent i kommunen och därmed bidra till befolkningsmålen. Trafikstrategin stödjer 
en bebyggelseutveckling i kommunens tätorter och stråk, vilket ligger i linje med GR:s 
mål att ”stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter 
en fortsatt regionförstoring ger”.  
Tjörn är en av många kommuner med säsongsbetonad besöksnäring. En säsongsvariat-
ion i belastningen av transportnätet gör att dessa frågor blir än mer besvärande under 
högsäsong. Förslag till åtgärder görs i strategin inom bland annat mobility management 
vilket kan leda till att kommunen på sikt kan profilera sig som en hållbar destination. 
Både för besöksnäring och rekreation ökar resandemöjligheterna till och från Tjörn med 
en utvecklad kollektivtrafik som anpassas till målgruppernas behov, året om. Detta stöd-
jer det regionala målet att ”stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt 
besöka Göteborgsregionen”. Under 2020 beräknas den regionala cykelplanen för Göte-
borgsregionen färdigställas. Den kan vara ytterligare ett stöd i arbetet för utvecklingen 
mot ett sammanlänkat cykelvägnät på Tjörn. GR bistår gärna om kommunen önskar 
samverka i frågan. 

Kommentar: Information noteras. Kommunen har medverkat i och tagit del av ar-
betet med den regionala cykelplanen. Kommunen ser gärna en samverkan med 
GR i frågan kring föreslagen handlingsplan till trafikstrategin med en gång- och 
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cykelplan för Tjörn. 

Trafikstrategin framhåller vikten av att utveckla infrastrukturen för samtliga trans-
portslag i stråken, vilket underlättar och stärker tillgången till kärnans utbud. GR:s mål 
är att ”skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstads-
områdets möjligheter”.  
Trafikstrategin är ett verktyg för att kunna arbeta långsiktigt mot ett hållbart resande och 
ta ett övergripande ansvar för den infrastrukturella utvecklingen i kommunen. Strategin 
strävar bland annat efter en effektivare kollektivtrafik på Tjörn och i regionen, vilket 
kan bidra till att nå målsättningen om ett 40% resande med kollektivtrafik i regionen 
2025, i linje med det regionala målet att ”utveckla ett långsiktigt hållbart transportsy-
stem med en attraktiv kollektivtrafik”.  
Trafikstrategin går även i samklang med de sex utmaningar som GR i Strategisk inrikt-
ning 2020-2023 pekar ut som viktiga att fokusera på för att möta under de kommande 
åren. En utmaning är att genom fysisk planering skapa förutsättningar för en sömlös rör-
lighet och närhet till kommunikationer. Kommunen beskriver i trafikstrategin vikten av 
förbindelser till övriga regionen vilket är en förutsättning för att få tillgång till en större 
arbetsmarknad och därmed ökad sysselsättningsgrad. En god fysisk planering handlar 
även om trafiksäkerhet. Ett sammanbyggt gång- och cykelvägnät, som dessutom kan 
fungera som anslutning till kollektivtrafiken, är ett sätt att minska olycksrisken för 
oskyddade trafikanter.  

Målkonflikter  
Den samlade bedömningen är att förslaget till trafikstrategi för Tjörns kommun i allt vä-
sentligt stödjer den regionala struktur som anges i GR:s mål- och strategidokument 
Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.  
GR ser utifrån de strategier som finns i Tjörns översiktsplan och som trafikstrategin 
kopplas samman inga väsentliga målkonflikter med de regionala strategidokumenten.  

Kommentar: Positiv respons noteras. 

Hur avser GR använda trafikstrategin för gemensam måluppfyllelse?  
GR ser positivt på att kommunen nu tar fram en trafikstrategi som grund för sitt utveckl-
ingsarbete gällande trafik och infrastruktur. GR ser också att det är angeläget att trafik-
strategin kan bidra till att uppfylla gemensamma regionala mål.  

Nyckelbegrepp/Beröringspunkter  
De nyckelbegrepp/beröringspunkter Tjörn önskar att GR reflekterar över är hållbart re-
sande, regional infrastrukturplan samt mellankommunala frågor. 

Hållbart resande  
Strategin tar ett ambitiöst grepp om frågeställningar som kan leda till ett mer hållbart re-
sande. Tjörn har andra geografiska förutsättningar med en mer spridd befolkning jäm-
fört med mer urbana miljöer och det behöver hanteras på ett sätt som är rimligt utifrån 
premisserna. 
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Regional infrastrukturplan 
Det faktum att hela kommunen är en ö gör att resandemöjligheterna till och från kom-
munen begränsas till två broar, utöver säsongsbetonad färjeförbindelse med Kungälv. 
Att utveckla fler förbindelser för att minska restiden och öka resandemöjligheterna är 
omfattande projekt då de begränsas till bro, tunnel eller mer kollektivtrafik på vatten. 
Andra lösningar som både kan leda till ett mer hållbart resande och förbättrade restider, 
men som inte hämmas av att kommunen är en ö är exempelvis alternativa kollektivtra-
fiksträckningar inom kommunen, kollektivtrafikkörfält och effektivare bytestider.  

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Mellankommunala frågor  
Tjörn som ö har andra förutsättningar att förhålla sig till avseende sitt omland jämfört 
med en fastlandskommun. Det innebär bland annat färre förbindelser med angränsande 
kommuner och vidare. Trafikstrategin nämner flera alternativ utöver befintlig förbin-
delse med Stenungsund (Tjörnbron) och Orust (Skåpesundsbron). GR framhåller vikten 
av att kraftsamla i stråken och förstärka de befintliga förbindelserna.  

Kommentar: De särskilda förutsättningarna för transportsystemet som det inne-
bär att vara en ö-kommun innebär en risk för stor sårbarhet på de förbindelser 
som finns, och kommunen ser därför att det är mycket viktigt att de befintliga för-
bindelserna är robusta. Kommunen arbetar aktivt och i samverkan med grann-
kommuner för att stärka och utveckla främst befintliga transportstråk och förbin-
delser. 

Idén om utveckling av en färjeförbindelse mot Kungälv som nämns i strategin tar 
stöd dels i befintlig möjlighet till båtresa mellan Tjörn och Kungälv via Dyrön, 
och dels i inom GR nyligen antagen fördjupad strukturbild för kustzonen. I GR’s 
fördjupade strukturbild framhålls kollektivtrafik på havet och utveckling av håll-
bara resmöjligheter längs kusten som viktiga faktorer för såväl levande kustsam-
hällen året om, som för en hållbar besöksnäring. Kommunen ser ett främjande av 
utveckling av befintlig färjeförbindelse som ett möjligt led i förverkligandet av 
GR’s strukturbild. I kommunens pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 
havet, FÖP Hav Tjörn Orust, lyfts också denna möjlighet genom markering av ett 
reservat för färjeförbindelse mot Kungälv. Kungälvs kommun har i FÖP-samrådet 
gett positiv respons på detta förslag. 

Innehåll och form  
I arbetet med att ta fram strategin har en ambitiös genomlysning av nuvarande situation 
och behov gjorts med stor samstämmighet kring problematiken. Till sin omfattning upp-
levs strategin fullständig och målstyrd, vilket är helt i linje med de rekommendationer 
Boverket, Trafikverket m.fl. gör och GR kan inte se att något behöver ändras eller läg-
gas till. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 
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5. STENUNGSUNDS KOMMUN 

Remissfrågor 
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina remissvar utifrån reflekt-
ioner kring följande frågor: 
1. Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumentets 
innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet? 
• 3.1 Framkomlighet för kollektivtrafik och blåljus 
• 4.1 Beteendepåverkan mot hållbara färdmedel 
• 4.3 Infrastruktur och trafikering 
• 4.4 Parkering 
• 4.5 Samverkan 
2. Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse utifrån 
strategidokumentets innehåll? 
• Framkomlighet för kollektivtrafik och blåljus. STO kommunerna arbetar tillsam-

mans med Trafikverket och Göteborgsregionen med att utveckla väg 160 med detta 
som målpunkt. I samband med nytt resecentrum i Stenungsund kommer framkom-
ligheten för bussar vara central för att på så sätt göra kollektivtrafikåkande attraktivt. 

• Beteendepåverkan för hållbara färdmedel. Trafikmängden över Tjörnbroarna samt 
den från och till öarna som går genom Stenungsunds tätort är redan idag för stor. 
Göteborgsvägen genom Stenungsund kommer i samband med bygge av nytt rese-
centrum göras om till stadsgatukaraktär och därmed inte möjliggöra en ökande tra-
fikmängd. Detta är kopplat till åtgärder för ökat kollektivtrafiknyttjande utmed såväl 
väg 160 som till och från resecentrum. I detta måste Tjörns kommun samverka med 
motsvarande aktiviteter som får fler att välja cykel eller kollektivtrafiklösningar mot 
fastlandet. Beteendepåverkan via större arbetsgivare bör också inkludera kemiindu-
strierna i Stenungsunds kommun där många anställda bor på Tjörn och där egna bi-
len väljs till stor del för arbetspendling. 

• Infrastruktur och trafikering. Nya resecentrum i Stenungsund planeras för stjärntra-
fik med effektiva byten mellan bussar och tåg. Bussanslutningar till och från Tjörn 
bör samordnas med attraktiva uppsamlingspunkter såsom pendelparkeringar och täta 
bostadskluster. Med elcykel bör även kopplingen till Stenungsund ingå i ert fokus, 
nu nämns bara målpunkter inom kommunen. Cykelvägar utvecklas inom projekt re-
secentrum för att skapa dessa tydliga stråk som bland annat kopplar till Tjörn. 

• Parkering. Utvecklade pendelparkeringar bör nämnas och beskrivas. Detta är en del 
av förutsättningen för de kollektivtrafikåtgärder Stenungsunds kommun driver. An-
passningar för att göra det möjligt och attraktivt att ta bussen till tåget planeras, och 
där det är lämpligt kombinera Bil/Buss/Tåg. Bara omnämnt i appendix. 

• Samverkan. STO samarbetet inom Nordvästsvenska Initiativet samt KUSTO finns 
omnämnt med dess fokusområden. Där fungerar det interkommunala samarbetet väl 
i samverkan med näringsliv och övriga organisationer. 

Övrigt: 

• Saknar några mätbara mål i strategin att knyta upp kommande handlingsplaner till  
Kommentar: Synpunkter och förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 
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6. ORUST KOMMUN 

Kommunstyrelsens beslut  
Yttra sig enligt följande:  
”Orust kommun har ingen erinran mot förslaget men hade gärna sett att förslaget inne-
hållit mer av ett omvärldsperspektiv och särskilt ett samarbete i kollektivtrafikfrågor 
och GC-nätsfrågor (Skåpesund - Säckebäck) med Orust.  
Det kan också behöva kompletteras med ett turistiskt perspektiv i strategin, då turist-
strömmen berör både Tjörn och Orust.  
Målkonflikter kan uppstå om man ser till Västtrafiks möjligheter att tillgodose olika re-
sebehov men vi ser också stora möjligheter till närmare samarbete i alla trafikfrågor.”  

Kommentar: Synpunkter och förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

 

7. KUNGÄLVS KOMMUN 

Tjänsteutlåtande 
Tjörns kommun tar fram sin första Trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för 
nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Trafikstrategin syftar till 
att klarlägga utmaningar för hållbar utveckling, beskriva långsiktiga målsättningar och 
utvecklingsstrategier samt peka ut riktningen för kommunens vidare arbete med priori-
tering och genomförande av konkreta åtgärder för att styra mot målen. Med trafikstrate-
gin vill kommunen förtydliga sin position gällande trafikfrågor i såväl det regionala som 
det lokala sammanhanget, och därmed främja samverkan med Länsstyrelsen, Trafikver-
ket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, grannkommuner samt inte minst med kom-
munens många vägföreningar.  
Förvaltningen ser positivt på satsningarna på en hållbar utveckling och i trafikstrategin 
och har inga synpunkter. Förslag till beslut är att Kungälvs kommun tillstyrker förslaget 
till trafikstrategi och lämnar inga synpunkter.  

Beslut i kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till Tjörns trafikstrategi och lämnar inga syn-
punkter. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 
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8. KOMMUNKANSLIET 

Synpunkter remiss Trafikstrategi 
Trafikstrategin är utskickad på remiss till kommunens nämnder och bolag samt till ett 
antal externa aktörer. Kommunledningskontoret har samordnat inhämtandet av syn-
punkter för kommunkansliets olika avdelningar (kommunledningskontor, kommunikat-
ion, HR, IT, ekonomi, integration, MEX och lokalsamordning) och sedan sammanställt 
dessa i detta dokument.  
Trafikstrategin är enkel att läsa och följa med ett förståeligt språk och en tydlig struktur. 
Ett bra och genomarbetat dokument helt klart. Men det finns en del synpunkter kopplat 
dels till formalia runt styrdokument för Tjörns kommun och dels kring innehållet i stra-
tegidokumentet så som det ser ut nu i remissutförandet. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 

 

Formalia 
Enligt Tjörns kommuns riktlinje för styrdokument finns det en tydlig hierarki för styr-
dokument. Strategin är det mest övergripande styrdokumentet av typen aktiverande styr-
dokument. Aktiverande styrdokument tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå. 
Strategin visar på handlingsriktning och innehåller långsiktiga mål. Strategin talar inte 
om hur målen ska nås utan detta brukar hamna i program eller planer som tas fram uti-
från strategins innehåll och handlingsriktning. Problemet med den trafikstrategin som 
nu lämnats på remiss är att den inte är en strategi – inte enbart i alla fall. Kommunkans-
liet uppfattar att nivån på dokumentet ibland är på en strateginivå men ibland hamnar på 
extrem detaljnivå och därmed mer skulle kategoriseras som program eller handlings-
plan. Detta behöver ses över och renodlas inför antagande av strategin. 
Dokumentet som lämnades på remiss är inte heller skapat i de mallar som finns för styr-
dokument i Tjörns kommun.  

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunkansliets uppfattning 
att remissdokumentet omfattar fler dimensioner än kommunens riktlinjer för stra-
tegidokument påbjuder. Förslaget till trafikstrategi är utformat med utgångspunkt 
i TRAST-metodiken, som är en etablerad praxis för kommunal stads- och trafik-
planering utarbetad av Trafikverket, Boverket och dåvarande SKL. Dokumentet 
är avsett att läsas och användas som ett strategiskt trafik- och stadsplaneringsdo-
kument, och rör ett ämne som spänner över såväl övergripande idémässiga som 
mycket konkreta frågor. I fortsatt arbete inför antagande övervägs bearbetningar 
för att ansluta till kommunens formella riktlinjer och mall för strategidokument, i 
den mån de är förenliga med samhällsbyggnadsförvaltningens behov av ett trafik-
strategidokument enligt branschpraxis. 

Innehåll 
Tidshorisonten för trafikstrategin är 2020-2035. Ett väldigt långt tidsperspektiv på ett 
område där det händer otroligt mycket just nu kopplat till utveckling av drivmedel och 
fordon, digitalisering, delningsekonomi etc. Det är kommunkansliets uppfattning att det 
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satta tidsperspektivet är alldeles för långt och att trafikstrategin inte är tillräckligt nytän-
kande och framåtsyftande för att tidsspannet är lämpligt för dokumentet. Vi tycker oss 
heller inte se tydliga kopplingar mellan den nulägesanalys som gjorts och som finns 
som appendix och det innehåll som beskrivs i strategin.  

Kommentar: Kommunkansliet välkomnas att specificera vilka kopplingar mellan 
nulägesanalys och strategi i remissförslaget de önskar förtydligade. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunkansliets uppfattning att framti-
dens tekniska och ekonomiska lösningar är svåra att överblicka idag. Ett långt 
planeringsperspektiv bedöms vara relevant gällande trafikplanering, då såväl in-
frastrukturutbyggnad som förändringar i levnadsmönster och resebeteenden är 
mycket långsiktiga projekt och företeelser. Trafikstrategin föreslås ses över i sam-
band med översyn av kommunens översiktsplan varje mandatperiod, på det att 
den ska hållas aktuell och motsvara kommunens utvecklingsinriktning över tid.  

Att trafikstrategin är genomarbetar med omfattande genomförda dialoger, benchmar-
king, informations- och kunskapsinhämtning råder det inga tvivel om. Men i strategin 
behöver inte allt detta finnas med. Hur man har arbetat i projektgruppen etc är inte rele-
vant för strategidokumentet. Det politiken ska fatta beslut om är strategin – våra ställ-
ningstaganden och vår handlingsriktning – inte vilka metoder som använts vid framta-
gandet av strategin. Kommunkansliet föreslår därför att stora delar av de inledande 
styckena i dokumentet tas bort. Dessa kan med fördel i stället sammanställas i en pro-
jektrapport vid avslutande av arbetet. Detta skulle också lätta upp strategi-dokumentet 
något eftersom det är väldigt omfattande.  

Kommentar: Se kommentar ovan under avsnittet ”Formalia”. Förslag på uppdel-
ning av dokumentet i strategidel för antagande och rapportdel för bakgrund, un-
derlag och processbeskrivning noteras. 

Att strategi dokumentet inte riktigt håller sig på en strategisk nivå utan också tydligt hal-
kar ner i sådant som istället borde hanteras i program eller handlingsplaner kopplat till 
strategin kan man också tydligt se i det stora antal exempel på åtgärder som föreslås och 
i princip hela 5 ”genomförande och uppföljning”. I detta kapitel föreslås att en rad andra 
styrdokument ska tas fram som en följd av trafikstrategin. Det föreslås även en del ut-
redningsuppdrag. Detta anser vi inte ska vara en del av strategidokumentet utan kan 
möjligtvis läggas som en del i tjänsteutlåtandet vid antagande av trafikstrategin. Innan 
åtgärder och fortsatt arbete med planer kan beslutas och genomföras måste beslut fattas 
om finansiering eftersom mycket av det som föreslås är kostnadsdrivande. 

Kommentar: Se kommentar ovan under avsnittet ”Formalia”. Förslag att flytta 
genomförandefrågor till tjänsteutlåtande noteras. 

I trafikstrategin föreslås olika indikatorer för att följa huruvida Tjörns kommun rör sig 
framåt i önskad riktning. Samtliga indikatorer har ett nollvärde, dvs hur det ser ut just 
nu (eller i alla fall 2018) men det saknas målvärde. Vad är det vi vill uppnå? När är vi i 
mål? För att indikatorerna ska ha någon styrande verkan behöver dessa målvärden tas 
fram och läggas med i strategin. 

Kommentar: Syftet med trafikstrategin är att ta fram en struktur och ett ramverk 
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för kommunens arbete med strategisk trafikplanering. I denna första upplaga av 
trafikstrategi för Tjörns kommun föreslås indikatorer som bedöms vara mätbara 
och intressanta att studera i ett inledande skede av genomförandet av trafikstrate-
gin, för att gradvis kunna mäta förändringar och se om åtgärderna leder mot mål-
sättningarna. Vid aktualitetsprövning får en ny bedömning göras huruvida mål-
värden ska sättas inför nästa fyraårsperiod. Förslag att ta fram målvärden och 
lägga med i strategin noteras. 

Trafikstrategin föreslår också att så kallade trafikbokslut ska inkluderas i kommunens 
ordinarie verksamhetsuppföljningar. Det är oklart vad som menas med detta och vem 
som ansvarar för det vilket bör förtydligas i strategin. Det kommer att påverka hur kom-
munens uppföljningsprocesser sätts upp. 

Kommentar: Synpunkt noteras, strategihandlingen förtydligas. 

Utöver ovanstående mer övergripande synpunkter så finns det också synpunkter på de-
taljnivå. Dessa kommer att överlämnas till projektledare/handläggare för trafikstrategin i 
ett separat dokument. 

Kommentar: Information noteras. 

Ekonomiska ställningstaganden och konsekvenser 
Då många av de strategier och ställningstaganden som görs i strategidokumentet är kost-
nadsdrivande är det viktigt att i samband med antagandet av strategin också fatta beslut 
om hur genomförandet och implementationen av strategin ska finansieras och av vem. 

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunkansliets uppfattning. 

 

9. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande över På Väg! Trafikstrategi 
för Tjörn: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom målsättningarna för transportsystemet 
2035 som lyfts fram i trafikstrategin. 
Följande kommentarer kring mål och målkonflikter vill kultur- och fritidsnämnden sär-
skilt lyfta fram: 
1. Om exploatering och utveckling ska ligga nära kollektivtrafikens huvudstråk, måste 

kollektivtrafiken först utvidgas till att omfatta större delar Tjörn. Flera resmål och 
turistaktörer (bland annat många kreativa näringar) ligger inte nära tätorter eller 
större vägar. 

Kommentar: Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och 
har ansvar och beslutsrätt för kollektivtrafiken i Västra Götaland, se Västra Göta-
landsregionens yttrande över trafikstrategin under punkt 3. 
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I Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen finns kriterier defi-
nierade för vilken lägsta servicenivå som kan förväntas på landsbygd. Om kom-
munen önskar en högre servicenivå än den som ingår i grundutbudet eller vill 
göra lokala anpassningar finns det möjlighet för kommunen att göra detta genom 
s.k. tillköp till ordinarie kollektivtrafik. Tillköp av kollektivtrafik kräver politiska 
beslut och full finansiering från kommunen. 

Närtrafik kallas det komplement till kollektivtrafiken som Västra Götalandsreg-
ionen införde år 2015. Tjörns kommun beslutade att behålla det då befintliga kon-
ceptet med närbuss (KMSU 2015-11-11, § 263). Närbussen trafikerar fem geogra-
fiska områden med ett antal turer dagtid på utvalda vardagar, och resan behöver 
bokas dagen före planerad resdag. 

2. Under större evenemang belastas infrastrukturen hårdare och då krävs tydliga rikt-
linjer för hur framför allt parkeringssituationen ska lösas. Till exempel behöver tids- 
och avgiftsstyrningen av bilparkering anpassas så att besökare kan stanna fler tim-
mar under ett heldagsevenemang. Vidare växer efterfrågan på parkeringsplatser för 
husbilar. 

Kommentar: I det fortsatta arbetet med trafikstrategin är det föreslaget att en 
Parkeringsnorm med strategier för hur kommunen ska arbeta med parkering tas 
fram. Inom arbetet med denna handlingsplan föreslås berörda förvaltningar i 
samverkan ta fram kommunala riktlinjer för parkering under större evenemang. 

Husbilar och dess möjlighet till parkering och uppställningsplats inom kommunen 
handlar inte enbart om trafikrelaterade frågeställningar, varför ett förvaltningsö-
verskridande samarbetsprojekt föreslås som aktivitet för att arbeta vidare med 
denna fråga. 

3. Expresstrafiken bör snarare öka än fortsätta om Tjörn ska kunna stå sig i konkurren-
sen som attraktiv hem- eller besökskommun. 

Kommentar: Se kommentar gällande ansvar och beslutsrätt för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland ovan. 

Se även Västra Götalandsregionens yttrande över trafikstrategin under punkt 3. 

4. Fler samverkansparter och remissinstanser krävs när de olika planerna som följer av 
trafikstrategin tas fram. 

Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden välkomnas att precisera vilka ytterligare 
samverkansparter och remissinstanser som avses. 

På följande sätt avser kultur- och fritidsnämnden bidra till arbetet mot en gemensam 
måluppfyllelse: 
1. Förvaltningen ska aktivt informera boende och besökare om hållbart resande, via 
flera arenor där information lätt når målgrupperna. 
2. Användandet av skyttelbussar vid evenemang kan utvecklas i samverkan med före-
ningslivet. 
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Kommentar: Information noteras. 

Då gång- och cykelvägar inte ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ute-
lämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Kommentar: Verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen berörs på ett 
eller annat sätt av gång- och cykelvägar, vilket återspeglas i yttrandet från kultur- 
och fritidsnämnden. Dessutom är kommunens gång- och cykelleder, som ingår 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, en viktig del i att knyta samman 
gång- och cykelnätet på landsbygd, vilket har relevans för trafikstrategin. 

Barnkonventionen 
Barn och ungas förutsättningar som trafikanter har varit en central fråga i strategiarbe-
tet. Att möjliggöra självständigt och aktivt resande för barn och unga är ett betydande 
motiv bakom målsättningar och strategier för att skapa ett tillgängligt, tryggt och säkert 
gång- och cykelvägnät och en utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommu-
nal trafikstrategi med inriktning mot hållbart resande bedöms medföra positiva konse-
kvenser för barn och unga. 

Sammanfattning 
På Väg! Trafikstrategi för Tjörns kommun ska skapa ett ramverk för nödvändigt ut-
vecklingsarbete inom trafik och infrastruktur. Målet är att skapa ett trafiksystem med 
hållbar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regionala 
målpunkter. Trafikstrategin ska vara vägledande i alla kommunens planer och program 
där trafikfrågor ingår. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att yttra sig över den före-
slagna trafikstrategin utifrån beröringspunkterna tillgänglighet, trygghet, kollektivtrafik, 
turism, kultur, fritid, friluftsliv och föreningsliv. Uppmaningen gäller även att yttra sig 
över driften av gång- och cykelvägar men då dessa inte ingår i kultur- och fritidsnämn-
dens ansvarsområde utelämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Ärendet (text från tjänsteutlåtande) 
På Väg! Trafikstrategi för Tjörns kommun är Tjörns kommuns första trafikstrategi, som 
nu skickas på remiss till bland annat kultur- och fritidsnämnden. 
Remissinstanserna uppmanas att i första hand formulera sina remissvar utifrån reflekt-
ioner kring följande frågor: 
1. Vilka gemensamma mål respektive målkonflikter finns mellan strategidokumentets 
innehåll och inriktningen för remissinstansens verksamhet? 
2. Hur avser remissinstansen arbeta för att bidra till gemensam måluppfyllelse utifrån 
strategidokumentets innehåll? 
Varje remissinstans har också fått specifika nyckelbegrepp och beröringspunkter att be-
akta i sina reflektioner, utöver fria kommentarer kring strategins innehåll och form. Kul-
tur- och fritidsnämndens nyckelbegrepp och beröringspunkter är 

• tillgänglighet 
• trygghet 
• kollektivtrafik 
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• turism 
• kultur 
• fritid 
• friluftsliv 
• föreningsliv 
• drift gång- och cykelvägar*. 
*Då gång- och cykelvägar inte ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ute-
lämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Utgångsläge 
Tjörn är starkt beroende av bilen för transporter och resor och det är för många svårt att 
klara sig utan en eller flera bilar i hushållet. Samtidigt påverkas klimatet negativt av ut-
släppen efter fossila bränslen, och bilar – även de fossilfria – med endast en person tar 
för stor plats på Tjörns enda fastlandsförbindelse, Tjörnbron. Dessutom har alla perso-
ner på Tjörn inte tillgång till bil. För att värna miljön för framtida generationer och sam-
tidigt säkra såväl framkomlighet som tillgänglighet behövs ett minskat bilberoende. 
Trafikstrategin ska vara vägledande i alla kommunens planer och program där trafikfrå-
gor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt visa hur transportsy-
stemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering i 
kommunen. Den är avsedd att användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra 
en del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetsplaner. 
För att klara utmaningarna och nå målen krävs att ytterligare styrdokument upprättas, 
till exempel rese- och transportpolicy, gång- och cykelplan och kollektivtrafikplan med 
mera. (I strategin nämns inte kultur- och fritidsnämnden som samverkanspart när dessa 
dokument tas fram, vilket bör ändras.) 

Kommentar: Strategihandlingen kompletteras. Kultur- och fritidsnämnden välkom-
nas att samverka i fortsatt arbete. 

Kultur- och fritidsnämndens perspektiv 
Kultur- och fritidsnämndens uppmanas yttra sig över nyckelbegreppen och berörings-
punkterna tillgänglighet, trygghet, kollektivtrafik, turism, kultur, fritid, friluftsliv, före-
ningsliv samt drift gång- och cykelvägar. Yttrandet ska göras utifrån frågeställningarna 
kring gemensamma mål och målkonflikter samt hur kultur- och fritidsnämnden avser ar-
beta för att bidra till den gemensamma måluppfyllelsen. 

Tillgänglighet 
För att såväl boende som besökare ska kunna ta del av kultur- och fritidsutbudet måste 
det gå att ta sig till de olika arenorna. Tillgängligheten behöver också vara flexibel, då 
större evenemang kräver ökade möjligheter till parkering vid just det tillfället. Detta är i 
allra högsta grad en hjärtefråga för turismen och det lokala näringslivet, när resmålet 
Tjörn riskerar att väljas bort på grund av dålig trafik- och parkeringstillgänglighet. 

Kommentar: Se tidigare kommentar gällande riktlinjer för parkering vid evene-
mang. 

Vid evenemang har kommunen även möjlighet att köpa till extra trafik eller färd-
bevis genom Västtrafik. 
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Trygghet 
Bristen på ett utbyggt gång- och cykelvägnät såväl som goda parkeringsmöjligheter ut-
gör alltid en fara för boende och besökare på Tjörn. På till exempel Sundsby säteri har 
kultur- och fritidsförvaltningen försökt lösa detta genom att anlägga en separat (skild 
från landsvägen) gångväg mellan den bortre parkeringsplatsen och säteriet. Vid större 
evenemang erbjuder förvaltningen också en gratis skyttelbuss från bland annat 
Kållekärr. I punkt 2.1 lyfts sårbarhet i transport fram med hänvisning till vägnätets hu-
vudstråk. Det är viktigt att det mindre vägnätet finns med i detta arbete då det idag finns 
problem med framkomlighet för utryckningsfordon på besöksintensiva platser, där-
ibland badplatser. Tjörns många småorter och smala vägförbindelser utan vägren inne-
bär också att de som inte har tillgång till bil inte på ett tryggt sätt kan ta sig till och från 
kultur- och fritidsverksamhet på Tjörn. Detta drabbar särskilt barn och unga men även 
äldre, funktionsvarierade och nyanlända. Det behövs övergångsställen där barn och 
unga vistas regelbundet, till exempel mellan Häggvallskolan och ICA Nära. Vidare bör 
gång- och cykelvägar vara belysta. 

Kommentar: I arbetet med trafikstrategin har brister och behov identifierats och 
nödvändigt utvecklingsarbete har föreslagits i form av vidare utredningar, hand-
lingsplaner, policys och strategier. Bland annat föreslås en plan för ett robust 
transportsystem med syfte att minska sårbarheten i kommunens transportsystem 
där bristande framkomlighet är en aspekt, en gång- och cykelplan där åtgärder 
för att öka möjligheten att gå och cykla till målpunkter inom kommunen och en 
parkeringsnorm med strategier och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med 
parkering. Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnas att medverka i det vidare 
arbetet med implementeringen av trafikstrategin. 

Se även tidigare kommentarer gällande riktlinjer för parkering vid evenemang 
och kollektivtrafik på landsbygd. 

En av åtgärderna som föreslås i trafikstrategin är att identifiera osäkra gångpas-
sager inom transportsystemet. Det är idag vanligare att anlägga gångpassager 
istället för övergångsställen, då det visat sig att övergångsställen inger en falsk 
trygghet för gående. Trafikverket placerar till exempel endast ut övergångsställen 
i miljöer där hastigheten kan säkras till 30 km/h.  

Höviksnäsvägen som passerar Häggvallskolan och ICA Nära har Trafikverket 
som väghållare vilket innebär att kommunen inte kan besluta om åtgärder här. En 
dialog pågår dock mellan kommunen och Trafikverket kring trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder för oskyddade trafikanter vid denna punkt. 

Regionala gång- och cykelvägar följer Trafikverkets riktlinjer för belysning, vilket 
innebär att de är belysta inom och i anslutning till tätort. Kommunen har idag 
inga riktlinjer för när en gång- och cykelväg ska utrustas med belysning, men 
även de kommunala gång- och cykelvägarna är belysta inom tätort. I det fortsatta 
arbetet med en gång- och cykelplan för Tjörns kommun föreslås upprättande av 
riktlinjer för belysning ingå. 

Kollektivtrafik 
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Flera av kultur- och fritidsnämndens styrdokument lyfter fram en bra kollektivtrafik 
som en absolut förutsättning till utveckling och ökat utbud. Det räcker inte att öka resor 
till och från tätorterna och Göteborg, utan krävs även en flexibel lokaltrafik runt hela 
kommunen (jämför flexbussen). I den föreslagna trafikstrategin (sid 27) framgår att 
kommunen ska verka för att expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg; 
expresstrafiken bör snarare öka om Tjörn ska kunna stå sig i konkurrensen som attraktiv 
hem- eller besökskommun. 

Kommentar: Se kommentarer gällande ansvar och beslutsrätt för kollektivtrafiken 
och kollektivtrafik på landsbygd i Västra Götaland ovan. 

Se även Västra Götalandsregionens yttrande under punkt 3. 

Turism 
Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018–2025, antagen av fullmäktige i april 
2018, lyfter fram behovet av ett hållbart resande. Omvärldsanalyser visar att den bris-
tande infrastrukturen på Tjörn är en nyckelfråga, då missnöjet hos besökare och boende 
blivit en riskfråga om Tjörn ska kunna nå det övergripande målet att vara ett av Sveriges 
mest attraktiva, hållbara besöksmål. 
Ökad belastning sommartid kräver översyn och justering för att undvika störningar i tra-
fiken. Även under lågsäsong behöver Tjörn kunna nås enkelt, inte minst för att förlänga 
säsongen. Det är därför viktigt att kommunen alltid beaktar turismen när nya styrdoku-
ment tas fram. Strategin lyfter fram krav på en grundläggande tillgänglighet till sam-
hällsviktiga målpunkter och turistmål på Tjörn. Den naturliga frågan blir då vad det är 
som avgör om någonting är ett ”stort turistmål”? Flera resmål och turistaktörer (bland 
annat många kreativa näringar) ligger inte nära tätorter eller större vägar. 

Kommentar: I arbetet med trafikstrategin har brister och behov identifierats och 
nödvändigt utvecklingsarbete har föreslagits i form av vidare utredningar, hand-
lingsplaner, policys och strategier. 

Kommunens karaktär med tätorter och stor landsbygd innebär att det är svårt att 
uppnå en grundläggande tillgänglighet till alla områden. Prioritering av vilka tu-
ristmål där behovet är störst får göras i samverkan i samband med fortsatt arbete. 

Kultur 
I styrdokumentet Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025, som fullmäk-
tige antog i juni 2014, lyfts behovet av god kollektivtrafik fram. Även Biblioteksplan 
2019–2022 för Tjörns kommun, som fullmäktige antog i december 2018, anger att 
biblioteket ska vara ”öppet, flexibelt och lättillgängligt för alla som bor och vistas i 
kommunen”. 

Kommentar: Information noteras. 

Friluftsliv 
Riksdagen beslutade 2012 om tio mål för friluftspolitiken, där målet ”Naturen är till-
gänglig för friluftslivet” innebär att det vid samhällsplanering ska tas hänsyn tas till 
människors behov av friluftsliv. Detta, och övriga mål som riksdagen antagit för frilufts-
politiken, låg till grund för Handlingsplan för friluftsliv för Tjörns kommun 2017–2021 
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som antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och som bör vara ett av styrdoku-
menten som trafikstrategin utgår från. Handlingsplanen hänvisar ofta till en kommande 
”transportstrategi” och lyfter fram ett antal områden, bland annat: 

• Det ska vara lätt att ta sig till frilufts- och utflyktsmål till fots eller med cykel, buss, 
båt eller bil. Ibland saknas bra kommunikationer eller parkeringsplatser och det kan 
upplevas osäkert att cykla till utflyktsmålet. 

• Cykelleder inom tätorter som gör det möjligt att kunna cykla säkert hemifrån är av 
betydelse för alla och särskilt för barn och ungdomar. 

• Kombination av hav, bad, natur, kultur och små vägar skapar goda förutsättningar 
för cykelturism på Tjörn och i grannkommunerna, men det krävs genomtänkt plane-
ring och åtgärder. 

• Parkeringsfrågan berör i större eller mindre omfattning samtliga friluftsaktiviteter 
som behandlas i Handlingsplan för friluftsliv. 

Kommentar: Kommunens karaktär med tätorter och stor landsbygd innebär att 
det är svårt att uppnå en grundläggande tillgänglighet till alla områden. Frå-
gorna hanteras i det fortsatta arbetet med handlingsplaner. 

Fritid och föreningsliv 
Idrottspolitiskt program 2016–2020, som togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige, 
formulerar mål och viljeinriktning för kommunens idrottspolitik, i syfte att stärka och 
utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Programmet lyfter bland annat 
fram kravet på god tillgänglighet till anläggningarna, vilket är en förutsättning om dessa 
ska kunna nyttjas effektivt och ha flexibla öppettider. Behovet av kollektivtrafik och cy-
kelvägar är stort, då anläggningarna ofta ligger en bit ifrån tätorterna. 

Kommentar: Se kommentar gällande ansvar, beslutsrätt och möjligheter för till-
köp för kollektivtrafiken i Västra Götaland ovan. 

Se även Västra Götalandsregionens yttrande under punkt 3. 

En gång- och cykelplan där åtgärder för att öka möjligheten att gå och cykla till 
målpunkter inom kommunen är en av de handlingsplaner som föreslås som fort-
satt arbete för implementering av trafikstrategin. 

Drift gång- och cykelvägar 
Då gång- och cykelvägar inte ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ute-
lämnas den beröringspunkten i yttrandet. 

Kommentar: Verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen berörs på ett 
eller annat sätt av gång- och cykelvägar, vilket återspeglas i yttrandet från kultur- 
och fritidsnämnden. Dessutom är kommunens gång- och cykelleder, som ingår 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, en viktig del i att knyta samman 
gång- och cykelnätet på landsbygd, vilket har relevans för trafikstrategin. 

Fria kommentarer 
Tjörns nuvarande trafiksituation innebär begränsningar för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden, både från ett ekonomiskt och ett socialt perspektiv. Ekonomiskt 
handlar det om minskade turismintäkter, färre besökare och deltagare, publikantal som 
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inte maximeras. Socialt handlar det om att inte kunna ta sig till kultur- och fritidssam-
mankomster och ta del av utbud och arrangemang. Här finns även ett hälsoperspektiv. 
En växande utmaning är behovet av parkeringsplatser för husbilar. Fler samverkanspar-
ter och remissinstanser krävs när de olika planerna som följer av trafikstrategin tas fram. 
Till exempel bör föreningslivet delta när trafik- och infrastrukturfrågor hanteras. När en 
kollektivtrafikplan tas fram bör kommunens samtliga förvaltningar medverka, då frågan 
berör alla på ett eller annat sätt. Kultur- och fritidsnämnden bör också vara en självklar 
samverkanspart när en plan för Mobility Management (sid 35) tas fram. Kultur- och fri-
tidsverksamheten är liksom näringslivet beroende av goda transportlösningar vid flytt-
ning av utrustning med mera och bör vara delaktig i dessa frågor. Kultur- och fritidsför-
valtningen kan vara behjälplig med att aktivt informera boende och besökare om håll-
bart resande, via flera arenor där information lätt når målgrupperna, till exempel biblio-
teken och inte minst Turistbyrån (i samverkan med Kundcenter). 

Kommentar: I arbetet med trafikstrategin har brister och behov identifierats och 
nödvändigt utvecklingsarbete har föreslagits i form av vidare utredningar, hand-
lingsplaner, policys och strategier. 

Se tidigare kommentar kring parkeringsplatser för husbilar. 

Inom trafikstrategin har föreningslivet i kommunen varit inbjudna och represente-
rade i arbetet med fokusgrupper. 

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med övriga berörda förvaltningar 
och bolag inom kommunen, regionala aktörer och föreningar välkomnas att delta 
i kommande arbete med implementeringen av trafikstrategin. 

 

10. SOCIALNÄMNDEN 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till trafikstrategi för Tjörns kommun och det 
fortsatta arbetet med beaktning av de ökande volymerna i hemtjänst, behov av utbygg-
nation av laddstationer etc. 

Barnkonventionen 
Barn- och ungas förutsättningar som trafikanter har varit en central fråga i strategiarbe-
tet. Att möjliggöra självständigt och aktivt resande för barn och unga är ett betydande 
motiv bakom målsättningar och strategier för att skapa ett tillgängligt, tryggt och säkert 
gång- och cykelvägnät och en utvecklad kollektivtrafik. Genomförande av en kommu-
nal trafikstrategi med inriktning mot hållbart resande bedöms medföra positiva konse-
kvenser för barn och unga. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035, vilket innebär 
cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av tryggade kommunikationer 
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för en ökande befolkning och ett expanderande näringsliv präglar kommunens över-
siktsplan, vision och målformuleringar inför framtiden. 
Arbetet med en trafikstrategi har letts och utförts av kommunens planavdelning genom 
plan- och trafikenheterna, med stöd av kommunikationsavdelningen och en trafikkon-
sult. 
Socialnämnden vill i remissvaret återkoppla att man i förslaget inte ser några målkon-
flikter mellan strategidokumentet innehåll och inriktning gentemot socialförvaltnings 
verksamhet. Det måste dock beaktas att antal äldre 80 + under denna tidsperiod kommer 
mer än fördubblas vilket kommer att öka antal personer med behov av hemtjänst. Detta 
kommer att innebära ett ökat behov av transportmedel för att verkställa dessa beslut. 

Kommentar: Information noteras. 

Förvaltningen har flera verksamheter som är samhällsviktiga dit en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet är nödvändiga.  
Vid nyexploatering och utveckling av verksamheter är goda kommunikationer av all-
männa färdmedel viktiga, både ur personalförsörjningssynpunkt och kvalitetsaspekter 
för brukaren.  
Ur såväl trafik som kostnadsperspektiv välkomnar förvaltningen utveckling av samord-
ning av transporter till våra verksamheter.   
För att förvaltningens arbete med övergång från fossila bränslen mot mer miljövänligt 
alternativ är det också viktigt med utbyggnad av laddstationer vid förvaltningens verk-
samhetslokaler. 

Kommentar: Synpunkter noteras. Socialnämnden välkomnas att delta i kom-
mande arbete med implementeringen av trafikstrategin. 

Att minska resandet inom arbetet genom digitala möten såväl internt som externt ligger 
även det i linje med målen i trafikstrategin. 
Någon konkret handlingsplan till en ny trafikstrategi och hur arbetet med en sådan plan 
skulle implementeras är inte planerad men många av de mål som strategin innefattar går 
hand i hand med förvaltningens målarbete. 
Trafikstrategin avses vara vägledande i alla kommunens planer och program där trafik-
frågor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt visa hur transport-
systemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering i 
kommunen. Den är avsedd att användas i tjänstepersonernas dagliga arbete och utgöra 
en del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetsplaner. 

Kommentar: Information noteras. 
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11. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till rapporten ”Trafikstrategi för Tjörns 
kommun”.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
kan påverka barn positivt då det på sikt kan bidra till säkrare skolvägar i kommunen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt remiss angående Trafikstrategi för Tjörns 
kommun. Barn- och utbildningsnämndens remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda 
senast 2020-03-03.  
Under de dialogmöten som hölls under 2018 – 2019, prioriterades de trafikfrågor som 
ansågs viktigast av de medborgare som deltog. Säkra skolvägar blev inte prioriterat, vil-
ket också är märkbart i strategidokumentet.  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter riktar sig till barn mellan 1 - 16 år. Ju 
yngre barnen är, desto mer involveras vårdnadshavarna vid barnens hämtning och läm-
ning.  
En identifierad målkonflikt är att flera av kommunens förskolor och grundskolor för 
yngre barn har förhållandevis stora upptagningsområden och att buss inte alltid anses 
vara ett tillräckligt effektivt transportalternativ. Tjörn är en pendlingskommun och 
många vårdnadshavare väljer därför att kombinera sin arbetspendling med hämtning och 
lämning av sina barn på förskola och skola.   
Vid framtida om- och/eller nybyggnation av någon av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter, är det därför av stor vikt med god planering för hur transport till och från 
förskola och skola ska kunna ske på ett hållbart sätt. Det måste både finnas goda kom-
munikationer med kollektivtrafik till och från förskola och skola, men också förutsätt-
ningar för säker lämning och hämtning för de som väljer att använda bil.  

Kommentar: Under arbetet med trafikstrategin gjordes i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömningen att frågor kring säkra skolvägar, hämta- 
och lämnatrafik samt trafikmiljöer runt skolor och förskolor lämpligast skulle 
hanteras i en särskild dialogprocess, i samverkan med skolverksamhet och föräld-
raråd. Start av dialogprocessen har ännu inte skett i avvaktan på resultat av på-
gående skolstrukturutredning.  

I samband med pågående arbete med ny kommunomfattande översiktsplan görs 
en särskild barnkonsekvensanalys där bland annat frågor om trafik, trygghet och 
tillgänglighet berörs. 

I det fortsatta arbetet med handlingsplaner kommer skolvägar att beaktas i sam-
verkan med barn- och utbildningsförvaltningen. 
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12. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar remissgången och att nämnden har varit delaktig i 
arbetet tidigare och inte har något att tillägga 

Kommentar: Information noteras. 

Sammanfattning 
Information om att Trafikstrategi för Tjörns kommun – På Väg! är på remissrunda. Re-
miss kommer att inkomma till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

13. MILJÖAVDELNINGEN 
Miljöavdelningen har deltagit i framtagandet av trafikstrategin och anser att det är posi-
tivt att få lämna synpunkter på underlaget. 
Miljöavdelningen bedömer att trafikstrategin är mycket överskådligt uppställt med ut-
maningar, målsättningar och utvecklingsstrategier. Miljöavdelningen bedömer även att 
det är tydligt beskrivet hur genomförande och uppföljning ska utföras. Nulägesbeskriv-
ningar enligt TRAST-aspekterna följer därefter på ett intressant sätt. 
Miljöavdelningen bedömer att det är bra att fyrstegsprincipen finns inarbetad i strategin 
eftersom det är ett hållbart sätt att tänka och arbeta på. Helt i linje med strategins mål. 
Översiktligt ser inte miljöavdelningen några målkonflikter mellan vår verksamhet och 
innehållet i trafikstrategin eftersom målen är kopplade till miljöarbete. Det finns dock 
flera delar utifrån miljö- och hälsoaspekter som kan belysas mer. 
Miljöavdelningen har utifrån den miljöstrategiska funktionen en viktig del i att med-
verka i arbetet med åtgärder. 

Kommentar: Miljöavdelningens medverkan i fortsatt arbete välkomnas. 

Styrdokument 
Kommunens naturvårdsprogram kan ha kopplingar till strategin utifrån bland annat re-
kreationsområdens tillgänglighet och ekologiskt hållbarhet. 

Kommentar: Komplettering av strategidokumentet med referens till kommunens 
naturvårdsprogram övervägs i fortsatt arbete. 

Dialog med fokusgrupper 
Det är bra att det framkommit att ansvarsfördelningen mellan olika parter och aktörer 
har ett behov av en tydligare struktur och samverkan. Detta kan komma att behöva 
framhävas ännu mer då det skapar svårigheter även internt i organisationen att nå målen. 
Utmaningar i transportsystemet 
Miljöavdelningen skulle vilja se mer om hälsoaspekter i detta avsnitt. När det blir brister 
i transportsystemet som medför mindre hållbara lösningar kan det medföra en försämrad 

686



 
Trafikstrategi för Tjörns kommun: På Väg! - Remissredogörelse 

 

30(46) 

hälsa. Exempelvis när det blir svårt att välja ett annat transportsätt än bil på grund av 
tidsbrist, brist på kollektivtrafik, risk för säkerheten vid val av cykel som transportmedel 
så medför det att folk rör sig mindre vilket leder till ohälsa. 
Viktigt kan vara att bullerproblematiken belyses under detta avsnitt eftersom det påver-
kar hälsan negativt. 
Även för djurlivet i havet kan det vara väsentligt att beakta bullerfrågan i transportsyste-
met till havs. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Målsättningar 
Under mänskligt och attraktivt står det att det ska vara en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet till samhällsviktiga målpunkter. Det hade varit bra med ett förtydli-
gande för vad som menas med ”grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Utvecklingsstrategier 
Viktigt att ha med att det är bra att underlätta för folk att göra rätt. Det ska löna sig att 
vara välja mer miljö- och hälsovänliga sätt att transportera sig. Dock drivs folk av olika 
saker vilket behöver beaktas. 
Beteendepåverkan 
Punkt två - kommunen ska arbeta för att antalet resor med hållbara färdmedel till och 
från samt inom Tjörn ska öka. Bra att förtydliga om man menar i relation till icke håll-
bara färdmedel Vi får ingen eller låg effekt mot målen i strategin om fler resor kommer 
till. 
Det hade varit intressant att ha med perspektivet hur folk kör bil. Eco- drivning är ett 
sätt. Det vore rimligt att exempelvis arbetsgivaren Tjörns kommun höll utbildning i 
detta för de som kör i tjänsten. 
Gällande exemplet att initiera nätverk och projekt för mobility management tillsammans 
med kommunens stora arbetsgivare, så hade det varit utvecklande att även ha med 
grannkommuner i projektet. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Samhällsplanering 
Miljöavdelningen ser att utvecklingsstrategierna inom samhällsplanering kan medföra 
hållbar utveckling och god tillgänglighet, vilket är bra. 
Vid nyexploatering av bostäder behöver inte bara kollektivtrafiken och gång- och cykel-
förblindelser finnas i närheten utan även service, kultur, och aktiviteter vid knutpunkter. 
Åtminstone så nära att det går att välja ett miljö- och hälsomässigt val av transportme-
del. Viss typ av icke störande verksamheter bör även kunna skapas i nyexploaterade 
områden för att skapa jobbtillfällen. 
Infrastruktur och trafikering 
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Utvecklingsstrategierna är mycket bra under detta område. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken flyter på och blir attraktivt för medborgare att välja 
framför bilen. I bästa fall kan de gå eller cykla till sin hållplats. 
Gångtrafiken måste bli attraktiv! Ljudmiljön benämns under detta stycke. Ett exempel 
på åtgärd bör vara att identifiera bullerostörda miljöer och arbeta för att bevara dem för 
att göra gångtrafiken attraktiv. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Biltrafik, gods m.m. 
Miljöavdelningen anser att det bör ses över om andra alternativa drivmedel kan satsas 
på Tjörn, förutom el. Önskvärt vore om kommunens egen bilflotta bestod av laddhybri-
der istället för de hybrider vi har idag eftersom dessa drar bränsle för att ladda upp el-
funktionen. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Parkering 
Mycket positivt att cykelparkering finns med i strategin vid om- och nybyggnation och 
att ett förslag till inventering av cykelparkeringsplatser vid hållplatser finns med. 
Organisation och samverkan 
Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatanpassning bör finnas med i trafikstra-
tegin som delar att väga in för infrastrukturens robusthet och säkerhet, för att öka trygg-
heten och attraktiviteten och även för en hållbar utveckling. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) behöver högts troligt vägas in i trafikstrategin genom att 
beakta hur MKN kan tillgodoses i strategin. Det bör finnas resonemang med hur vi ska 
uppnå god ekologisk status i våra hav. 

Kommentar: Frågor om grön infrastruktur, ekosystemtjänster, klimatanpassning 
och miljökvalitetsnormer studeras i kommunens pågående arbete med kommun-
omfattande översiktsplan. 

Genomförande och uppföljning 
Under förslag på aktiviteter är det flera aktiviteter som miljöavdelningen bör vara med-
ansvarig i. Det gäller framför allt planerna som har bäring på miljöfrågor. 

Kommentar: Miljöavdelningens medverkan i fortsatt arbete välkomnas. 

Nulägesbeskrivning 
Under A-6 Hälsa bör buller tas hänsyn till. Exempelvis bör tysta områden både på land 
och i vatten inte byggas bort samt användas som ekosystemtjänster och möjligheter till 
grön infrastruktur. Det kanske till och med går att minska bullret genom grön infrastruk-
tur. 

Kommentar: Förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

Avslutningsvis, anser miljöavdelningen att arbetet med trafikstrategin har varit mycket 
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upplyftande och inspirerande samt att strategidokumentet är väl genomarbetat med en 
snygg illustrationsbild på framsidan. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 

 

14. TJÖRNS MÅLTIDS AB 
2.4 Resurser, rådighet och mandat, 3.4 Effektiv målstyrning, Punkt tre ang. systematiskt 
koncernövergripande arbete med hållbara transportlösningar: Här finns mycket att 
vinna, fram för allt den tunga transporten. Här har upphandlingen mycket stor del i 
för att minska tung trafik på ön. För att minska transporter över bron bör inköpen redan 
i beställningsskedet samordnas. Vidare under 4.1 där man lyfter att upphandlingen kan 
styra fordonsflottans bränsle alternativ är viktig men upphandling kan styra även an-
talet transporter som jag skrivet ovan var på upphandlingsförfarandet har en stor vikt i 
trafiken på ön. 
I punkt 4.3 Infrastruktur och trafikering; man på hur man skall skapa utrymme för tung-
trafik på våra vägar, jag anser att vi även måste fokusera på att minska den tunga trafi-
ken och då genom ex bättre beställningsrutiner av varor och samlastningar. 

Kommentar: Strategidokumentet kompletteras avseende möjlighet till styrning av 
trafikmängder genom offentlig upphandling respektive kommun-interna rutiner. 

Framtagande av en rese- och transportpolicy för Tjörns kommun är föreslagen 
som fortsatt arbete, där bl.a. riktlinjer för godstransporter inom kommunala verk-
samheter och bolag är en del att titta vidare på. Tjörns måltids AB välkomnas att 
medverka i det fortsatta arbetet med implementeringen av trafikstrategin. 

 

15. TJÖRNS BOSTADS AB 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till ett koncernövergripande styrdo-
kument för trafik och infrastruktur. 

Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka barn positivt med en väl planerad trafik och infrastruktur. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna remissversionen av På väg!- 
Trafikstrategi för Tjörns Kommun för remiss inom kommunen samt med de aktörer som 
medverkat i strategiarbetet. 
Förordet i förslag till remissversion av trafikstrategin lyder såhär: 
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”Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för 
nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Med sikte på kommu-
nens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi mot ett transportsystem som bidrar till håll-
bar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regionala mål-
punkter.” 
Tjörns Bostads AB har nu handlagt ärendet och ställer sig positiv till ett koncernövergri-
pande styrdokument för trafik och infrastruktur. 

 Kommentar: Information noteras. 

 

16. TJÖRNS NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsen för TNF (Tjörns Naturskyddsförening) vill med anledning av utskickad stra-
tegi och remissfrågorna framföra följande. 
TNF har varit representerat vid flertalet av de fokusgruppsmöten som anordnats. Vi vill 
med erfarenheterna från dessa framföra vår uppskattning av den goda förberedelse och 
ambitiösa uppläggning mötena präglats av. Vi upplevde att där fanns en uppriktig öns-
kan från kommunens sida, att verkligen få en bild av och dessutom ta intryck av hur in-
divider och olika intressegrupper såg på trafiken och dess konsekvenser för Tjörn. 
Efter att nu också ha tagit del av den föreliggande remissen, framgår att utöver med-
borgarmötena har också ett omfattande informations- och förankringsarbete skett. Ingen 
vaken person som kommit i beröring med arbetsgruppens redovisning kan därför ha 
undgått att Tjörn har, för att citera, ”...betydande utmaningar att hantera för att i enlig-
het med kommunövergripande mål både kunna erbjuda en god tillgänglighet och uppnå 
en hållbar utveckling.” 
TNF instämmer i det mesta av den verklighetsbeskrivning som redovisas i remisshand-
lingen. Men när det blir fråga om vision och målformuleringar har vi på flera punkter en 
tydligt avvikande uppfattning. Här finns målkonflikter! Och det är dessa vi koncentrerar 
oss på nedan. 

Hållbarhet 
Till en början finns det anledning att reda ut orden: ”Hållbar” och ”Hållbar utveckling”. 
Ord som har blivit populära att använda i olika planeringssammanhang men utan att 
dessa avsätter några egentliga spår i planers villkor eller vid dess genomförandet. Det 
har hittills ofta varit tomma och därmed ofarliga ord som inte förpliktigat.  
I Trafikstrategin har inledningsvis givits en begreppsförklaring till Hållbarhet: 
”Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med hållbarhet menas i 
detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, ekologiskt och social hållbarhet.” 
Det låter bra, men vi är mycket oroade över vilka intressen som blir företrädda när den 
s.k. sammanvägningen sker.  
Eftersom ekologisk hållbarhet är ett relativt nytt begrepp i planeringssammanhang, vore 
det en styrka för kommunen om bevakningen av just denna hållbarhet sköts av en från 
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kommunen fristående part. Och att denna part har kompetensen och oberoendet att göra 
en strategisk miljöbedömning där hållbarheten i ett projekt granskas. Kommunen måste 
få ett helt nytt förhållningssätt till denna typ av bevakning. Se det som en nödvändig 
förutsättning med en ekologisk hållbarhet för att klara framtida ekonomi och social be-
redskap. Inte som tidigare där t.ex. MKB och liknande ofta betraktats som ”pålagor” el-
ler t.o.m. ett hinder. Utnyttja i stället dessa granskningar till en möjlighet att skapa just 
det hållbara samhälle som denna nu föreliggande remiss anger sig vilja eftersträva. 
Vad beträffar ekonomisk hållbarhet finns det synnerligen delade meningar om vad som 
kan menas. Vissa tror att det enbart handlar om ekonomisk tillväxt. Så har det oftast sett 
ut bakåt i tiden när ekonomi och ekologi var två skilda världar. Vi menar att en ekonomi 
nu måste inbegripa en natur i balans. En balans där även människors välfärd tydligare 
ingår, vilket i sin tur leder till social hållbarhet. Trafikstrategin liksom all övrig plane-
ring skulle bli mera framtidsinriktat om ett sådant tänkande hade fått genomsyra och 
getts en tydlig plats i arbetet. 

Kommentar: I samband med pågående arbete med ny kommunomfattande över-
siktsplan görs strategisk miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, som omfattar bland annat trafik- 
och transportfrågor.  

Klimatpåverkan, trafikstrategi och samhällsplanering 
Vi kommer från ovanstående inledning obönhörligt in på konsekvensen av människors 
pågående förändring av ekosystem och balansen i naturen. Det handlar om klimatpåver-
kan. Just den fråga faktiskt, som kommunen önskar få TNF:s synpunkter på. Och det 
uppskattar vi.  
Vi kan konstatera att Trafikstrategin i olika avsnitt uttalar ordet klimatförändring. Den 
ska bekämpas står det på s. 10. och på s. 17 följer: ”Ett stort beroende av fossila bräns-
len och transportefterfrågan av bilåkande motverkar hållbar ekologisk utveckling och 
påverkar människors hälsa negativt”. Författarna till strategin är alltså helt på det klara 
med sambanden. 
Vi vill koncentrera oss på just frågan om klimatpåverkan, därför att vi anser att den 
såsom bedömningsgrund borde vara överordnad alla kommunala beslut! 
Allvaret i den globala situationen för klimatet har för övrigt även regeringen nyligen på-
pekat. Man har därför tagit ställning för en klimatpolitisk handlingsplan i avsikt att alla 
politiska beslut ska styras av de klimatmål som angetts i denna. Vi är väl medvetna om 
att regeringens beslut kom i ett skede när remisshandlingarna för trafikstrategin var fär-
digskrivna. Det finns därmed all anledning att utifrån denna omständighet omarbeta 
Trafikstrategin så att den bättre ansluter till den nationella klimatpolitiska handlingspla-
nen. 

Kommentar: Strategidokumentet kompletteras avseende information om nationell 
klimatpolitisk handlingsplan. 

Problemet för den trafikstrategi som nu arbetats fram av kommunen, är att ett antal av 
de dokument som styr trafikstrategin verkar för, eller driver mot, en ökad biltrafik. 
Dessa dokument motverkar därmed bekämpandet av klimatförändringen och Trafikstra-
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tegin blir därför inte riktigt trovärdig. Det dokument som fr.a. motverkar är översikts-
planen ÖP-13, som anger en stark befolkningstillväxt – 25% på 15 år. Vi kan inte se an-
nat än att detta leder till ökad pendling, fritidstrafik (såväl på land som vatten) och ökad 
tung trafik. 

Kommentar: Se kommentar ovan gällande pågående ÖP-arbete. 

För att motverka befolkningstillväxtens konsekvenser på miljön anges i strategin bl.a. 
en önskan om bättre kollektivtrafik samt olika lösningar för att förbättra framkomlig-
heten. Detta är fromma förhoppningar. Av texten framgår att man inte har möjlighet att 
styra dessa åtgärder, eftersom andra aktörer sköter både styre och ekonomi. De som 
nämns i texten är bl.a. Västtrafik, Trafikverket och regionen. Lite undergivet kan man 
tycka och brist på vilja att ta ansvar. Eller är det ett sätt att bara köra på i gamla hjul-
spår? (Jämför gärna med den energi som kan uppbådas när viljan finns, t.ex att få till 
stånd en rondell i Myggenäs korsväg) 

Kommentar: ”Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora 
geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser.” (Källa: 
SKR) Kollektivtrafik och utbyggnad av statlig infrastruktur är sådana stora upp-
gifter där kommunen är en del i ett större sammanhang och har därmed inte be-
slutanderätt i dessa frågor. 

Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och har ansvar 
och beslutsrätt för kollektivtrafiken i Västra Götaland, se Västra Götalandsreg-
ionens yttrande över trafikstrategin under punkt 3. 

I Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen finns kriterier defi-
nierade för vilken lägsta servicenivå som kan förväntas på landsbygd. Om kom-
munen önskar en högre servicenivå än den som ingår i grundutbudet eller vill 
göra lokala anpassningar finns det möjlighet för kommunen att göra detta genom 
s.k. tillköp till ordinarie kollektivtrafik. Tillköp av kollektivtrafik kräver politiska 
beslut och full finansiering från kommunen. Just nu föreligger inget politiskt be-
slut om tillköp av kollektivtrafik. 

Verkligheten är ju den att alla invånare och besökare kommer att påverka trafikutveckl-
ingen. Och det är ju ingen nyhet att mänskor då oftast styrs av sina gamla etablerade tra-
fikval och beteenden. Man väljer utifrån ekonomiska förutsättningar, tid och bekvämlig-
het. Idag väljer trafikanterna att använda egna fordon till 95% av sina pendelresor. Det 
finns sannolikt ingen planerare som på allvar kan tro att man kan styra om ett resmöns-
ter som sitter fast i egna dyrköpta fordon och livsstilar på den korta tid som behövs för 
att klara en klimatomställning. Det är ju bråttom! Vi menar att det måste till helt andra 
och kraftfulla åtgärder för att få förändringar till stånd.  

Kommentar: Synpunkt noteras. Enligt den reseenkät som utfördes under 2018 
inom ramarna för arbetet med Trafikstrategin så utförs 7 av 10 arbets- och stu-
diependlingsresor på Tjörn med bil. Naturskyddsföreningen välkomnas att preci-
sera vilka åtgärder som avses. 

Antalet privatresor måste minska ordentligt. Oavsett om energin är el eller fossil. Att 
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fortsätta med nuvarande resebeteende håller inte. Trafikstrategin bör på ett mycket tydli-
gare sätt ta ställning. Det krävs en opartisk utredning, som bör ligga till grund för vad 
Tjörns kommun klarar av för de människor som lever här och nu innan ytterligare, p g a 
ökande befolkning, läggs till. Det går heller inte att köpa sig fri genom att hänvisa till 
framtida tekniska lösningar. Det är ju fortfarande bråttom. Och vägtrafiken är även utan 
växthusgaser orsak till omfattande ohälsa. Partiklar, oljud och psykisk ohälsa. 
Vi anser f ö det vara fullständigt obetänkt att sätta upp ett önskvärt befolkningstal utan 
att ha gjort en konsekvensanalys. Inte enbart med avseende på trafiken utan även beträf-
fande all annan kommunal verksamhet.  

Kommentar: Se kommentar ovan gällande pågående ÖP-arbete. 

Att dessutom tro att man kan bygga bort den skadliga trafiken genom flera filer på mo-
torvägar, fler broar eller tunnlar, fler rondeller är otidsenligt, kostsamt, ohälsosamt och 
ökar trafiken ytterligare. Trivector, som varit kommunens expert för trafikstrategin, vet 
mycket väl från andra sammanhang att man bara flyttar problem till nya platser. I Tjörns 
fall hamnar problemen i Stenungssund, på E6-an och i Göteborg. Byggs det mer vägar 
blir det mer trafik - så plågsamt enkelt är sambandet. Vi är samtidigt fullt införstådda 
med att kommunens invånare behöver bilar för att ta sig till olika målpunkter. Särskilt 
gäller detta med hänsyn till den spridda bebyggelse som har utvecklats på Tjörn. Den 
spridda bebyggelsen bör alltså också hejdas om trafiken ska kunna begränsas.  
Den regionala styrningen av utvecklingen i länet måste ha ett klimatpolitiskt synsätt. 
Man kommer med tvingande nödvändighet att bli varse detta. Ju förr desto bättre. Nuva-
rande sammanslutning av representanter från de olika kommunerna i regionen har ett 
starkt intresse av att hålla varandra goa och trevliga, vilket hittills medfört att kommu-
nerna kan fungera som små hertigdömen. Det önskvärda resultat som uppnås blir att 
kunna planera relativt oberoende av de gemensamma och långsiktigt hållbara intressena. 
Det som skulle kunna gynna kommunerna i den pågående klimatomställningen uteblir 
eftersom en regional styrning i form av t.ex. en Länsstyrelse i stort sett saknas.  
En klok kommun bör framöver vara angelägen om att arbeta i överensstämmelse med 
den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen antagit. Att ligga i framkant av detta 
omställningsarbete måste vara det absolut mest lönsamma för den kommunala ekono-
min och välfärden i stort. 

Kommentar: Se kommentar ovan gällande pågående ÖP-arbete. 

Grön infrastruktur 
Frågor kring grön infrastruktur är i stort nära kopplade till mängden trafik och vägnätets 
utbredning. Tas ytterligare mark i anspråk för trafiksystemet så blir det med nödvändig-
het mindre ytor över för annat, d v s den gröna infrastrukturen beskärs. De synpunkter 
som förts fram ovan när det gäller trafikens klimatpåverkan går samtliga i riktning mot 
en framtida minskad trafik, eftersom det är bråttom med en omställning. En minskad 
trafik gynnar också den gröna infrastrukturen. Det finns dessutom ytterligare möjlig-
heter att förbättra den gröna infrastrukturens funktion genom trafiksystemets utform-
ning. Eftersom vägar delar upp ekosystemen i mindre delar är det för ett stort antal arter 
viktigt att återskapa samband/förbindelser mellan olika delar av ekosystemen. Det hand-
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lar om för deras spridning och förutsättningar för att vidmakthålla livskraftiga populat-
ioner. Detta kan åstadkommas genom tunnlar, trummor, viadukter, broar mm mm. TNF 
anser att dessa element i trafiksystemet inte tagits tillräckligt väl i beaktande i Trafik-
strategin. Relativt små, billiga, åtgärder kan återskapa kopplingar mellan ekosystemde-
lar som avskilts från varandra genom vägdragningar 

Kommentar: I samband med pågående ÖP-arbete görs en komplettering av kom-
munens naturvårdsprogram avseende bland annat grön infrastruktur och eko-
systemtjänster, för att stärka kommunens kunskap och planeringsunderlag i dessa 
frågor. 

Slutsatser 
Vi tillstyrker en kommunal Trafikstrategi. En sådan är helt nödvändig. Den ska dock 
grundas på den verklighet som gäller nu och inte på en förlegad översiktsplan. Det för-
slag som finns behöver omarbetas för att ta hänsyn till regeringens klimatpolitiska hand-
lingsplan och ekologiska hållbarhetsmål. För att strategin ska bli något mer än bara 
önskningar måste den dessutom drivas tydligt från ett och samma håll. Den föreslagna 
ordningen där Trafikstrategin anger ett stort antal olika ansvariga i kommunen för olika 
delmål riskerar tyvärr att tappa fokus från klimathotet. En sammanhållande kraftfull in-
sats är nödvändig. En instans eller kompetens med auktoritet, som driver de mest ange-
lägna och genomförbara frågorna och erhåller tid för detta är enligt vår uppfattning nöd-
vändigt. Klimathotet och ekologisk hållbarhet som förutsättning för social och ekono-
misk hållbarhet kan då få det genomslag som måste till.  
Vi befarar också att Trafikstrategin är alltför detaljerad och omfattande. (Den har m a o 
fått konsultdimensioner). För beslutsfattare och andra hade en komprimering varit väl-
görande. Kanske också mängden av utredningar och förslag i ett första skede borde re-
duceras till det som bara är viktigt och ekonomiskt genomförbart. Risken är annars stor 
att detta omfattande arbete bara blir en hyllvärmare. 
Slutligen. Vi har medvetet valt att inte gå in på ett antal delmoment i trafikstrategin. 
T.ex. gång- och cykelfrågor där det finns mycket att rätta till och förbättra. För detta be-
hövs knappast någon trafikstrategi. Det är bara att gå ut, eller cykla ut, och se sig om 
och rätta till de dåliga lösningar som finns sedan decennier tillbaka.  
Klimatet, säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter samt kollektivtrafik som attra-
herar, är det viktigaste i kortform, vilket tillsammans med överväganden beträffande åt-
gärder till stöd för den gröna infrastrukturen kan vara vägledande för en omarbetning av 
Trafikstrategin. 
Med beaktande av ovanstående kommer TNF med På vår gemensamma Väg!  

Kommentar: Synpunkter och förslag noteras och övervägs i fortsatt arbete. 

 

17. MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Ang. Remiss Trafikstrategi för Tjörns kommun - På Väg!  
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Myggenäs Väg & Samfällighetsförening, nedan benämnt MVSF, lämnar följande syn-
punkter och kommentarer med anledning av remissen.  

Bakgrund och syfte 
Kommunen säger sig vilja främja samverkan med kommunens många vägföreningar. 
MVSF ser fram emot detta. Hittills har samverkan fungerat mycket dåligt. Varje gång 
en ny kommunchef har anställts har Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation TVS 
haft möte med den nye kommunchefen och framfört önskemål om en nära samverkan 
och täta kontakter med de avdelningar inom kommunen, som handlägger sådana ären-
den som berör vägföreningarna. Vid första mötet har kommunchefen varit positiv till 
detta, men sedan har det inte hänt något. 

Kommentar: Kommunen har en löpande dialog med representanter från vägföre-
ningarna gällande gemensamma ärenden och intressen, men ser också att sam-
verkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. I den fokusgruppsdialog som 
skett under arbetet med trafikstrategin har alla de vägföreningar som har anmält 
e-postadress till kommunens föreningsregister blivit särskilt inbjudna. 

4.2 Samhällsplanering 
MVSF instämmer i att gatunätet inklusive gång- och cykelvägar ska vara trygga och 
säkra att använda. MVSF har tillsammans med representanter från kommunen, polis 
m.fl. gjort trygghetsvandringar för trygghetsskapande åtgärder i Myggenäs. 

4.3 infrastruktur och trafikering Gång- och cykeltrafik 
MVSF håller mycket hög standard på gång- och cykelvägsnätet inom Myggenäs och har 
en förstklassig vinterväghållning för att förhindra att olyckor inträffar. Detta gäller även 
bilvägarna. I jämförelse kan nämnas den av kommunen illa skötta gångvägen ut till Al-
möbadet. MVSF och många enskilda myggenäsbor har under tiotals år påpekat att gång-
vägen är mycket ojämn. Det växer rötter genom asfalten och trädgrenar växer ut över 
vägbanan med stor risk för fallolyckor. Rullstolsbundna har stora svårigheter att ta sig 
fram. Detsamma gäller barnvagnar. MVSF befarar att gångvägarna i Myggenäs skulle 
bli i samma skick om kommunen övertog huvudmannaskapet. 

Kommentar: Specifika ärenden hanteras inte inom arbetet med trafikstrategin. 

Kommunen har under våren 2020 rustat upp gångvägen ut till Almöbadet. 

Kollektivtrafik  
I samband med utbyggnaden vid Almö Livs år 2012 försvann pendelparkeringen, som 
låg inom Almö Livs parkeringsområde. På vägskylten ute på väg 160 anges att det finns 
en pendelparkering i Myggenäs. Pendelparkeringsskylten som fanns vid Almö livs togs 
bort 2012. I Förstudien för centrumutveckling i Myggenäs föreslogs en utökad parke-
ring för pendelparkering/personalparkering vid befmtlig personalparkering vid försko-
lan och en pendelparkering vid återvinningscentralen. Den parkering, som Almö livs 
byggt vid återvinningscentralen används som personalparkering. Det finns ingen skylt, 
som anger att det är en pendelparkering. Kommunen har inte informerat MVSF om att 
det skulle finnas en pendelparkering i Myggenäs. 
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Kommentar: Det stämmer att parkeringsytan vid återvinningscentralen inte 
längre är en utpekad pendelparkering. Strategidokumentet uppdateras. 

4.4 Parkering  
MVSF har godkänt att kommunen sätter upp en cykelparkering vid busshållplatsen 
Myggenäs centrum. Tyvärr har den ännu inte kommit på plats.  

Kommentar: Specifika ärenden hanteras inte inom arbetet med trafikstrategin. 

Västtrafik har under våren 2020 uppfört en väderskyddad cykelparkering i anslut-
ning till busshållplats Myggenäs centrum. 

4.5 Organisation och samverkan  
Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation TVS har i många år försökt att få en kon-
struktiv och kontinuerlig dialog med kommunens tjänstemän. Men kommunen har inte 
ställt upp. Förtroendet för kommunen ute i vägföreningarna är därför mycket lågt.  

Kommentar: Kommunen har en löpande dialog med representanter från vägföre-
ningarna gällande gemensamma ärenden och intressen, men ser också att sam-
verkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. I den fokusgruppsdialog som 
skett under arbetet med trafikstrategin har alla de vägföreningar som har anmält 
e-postadress till kommunens föreningsregister blivit särskilt inbjudna.  

Kommunen planerar för att starta upp ett forum för samverkan med kommunens 
vägföreningar, just nu pågår ett arbete med att forma hur detta forum ska se ut. 
Mer information och kallelse kommer att skickas ut till vägföreningarna. 

I remissen föreslås en utredning som studerar lämpligt framtida upplägg för huvudman-
naskap på allmän plats i kommunens tätorter. MVSF motsätter sig å det bestämdaste 
kommunalt huvudmannaskap. Underhållet av vägar, skogs-och grönområden skulle för-
sämras, då kommunen inte skulle avsätta medel i samma storleksordning, som de 
MVSF använder årligen. Kommunen försökte år 2013 genomföra en ändring av huvud-
mannaskapet. Det blev en folkstorm och kommunen fick ta tillbaka förslaget (se 2013-
10-16, SBN S 270). I Va-strategi 2015 var frågan uppe igen. Samtliga vägföreningar i 
Tjörns Vägföreningarnas samarbetsorganisation TVS tillskrev kommunen och fick sva-
ret att ingen ändring avseende huvudmannaskapet ska ske.  

Kommentar: Synpunkt noteras. Då trafikstrategins syfte är att skapa ett ramverk 
för kommunens utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur är det lämpligt 
att en genomlysning av frågan om huvudmannaskap för allmänna platser görs. En 
utredning för vidare fördjupning i frågan är därför föreslagen som fortsatt arbete. 

Som exempel på kommunens oförmåga att ta ansvar för sina åtaganden, kan nämnas 
följande. I mejl 2011, utlovades att kommunen skulle överta ansvaret för det dike, som 
går i skogen nedanför åsen mellan Rådjursvägen och förskolan. Vattnet rinner ner på 
närliggande tomter och ut på t.ex. Lodjursvägen. Vid frostgrader blir vägen isbelagd. 
Trots årliga kontakter med olika tjänstemän, som påstått att "det är på gång" och "är 
högprioriterat" har inget hänt. 

Kommentar: Specifika ärenden hanteras inte inom trafikstrategin. 
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Kommunen utförde rensning av omnämnt dike under 2014. Er synpunkt har läm-
nats till kommunens VA-avdelning som har kontaktat er i ärendet. 

5.1 Gemensamt ansvar för genomförande 
MVSF instämmer i "för att främja trafikstrategins genomförande kan samverkansformer 
med externa parter behöva utvecklas, vilket föreslås ske inom ramen för kommande ar-
bete med handlingsplaner". MVSF ser med tillförsikt på att kommunen närmar sig väg-
föreningarna inte bara i tal utan framförallt i handling.  

Kommentar: Kommunen har under de senaste åren haft en löpande dialog med 
representanter från vägföreningen gällande gemensamma ärenden och intressen, 
men ser också att samverkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. I den 
fokusgruppsdialog som skett under arbetet med trafikstrategin har alla de vägför-
eningar som har anmält e-postadress till kommunens föreningsregister blivit sär-
skilt inbjudna.  

SAMMANFATTNING  
MVSF instämmer i en rad självklarheter såsom trafiksäkerhet och trygghet på olika ty-
per av vägar, god kollektivtrafik, bra kommunikation mellan kommun och vägföre-
ningar. 
MVSF anser att enskilt huvudmannaskapet bevaras. I remissen anges att kommunens 
investeringsbudget inte är tillräckligt omfattande för att rymma självständig finansiering 
av större infrastrukturåtgärder, exempelvis nya vägar. Om kommunen skulle överta hu-
vudmannaskapet för den allmän platsmark, som vägföreningarna idag administrerar, 
skulle invånarna i Myggenäs troligtvis få finna sig i en effektivitetsförsämring och en 
kännbar kostnadsökning. I vart fall om kommunen siktar på att hålla samma standard 
vad gäller belysning, lekplatser, asfaltering, vinterväghållning, gräsklippning, slagslåtter 
och slyröjning som vägföreningarna har. De av MVSF förvaltade ytor omvårdas idag 
effektivt på ett bra sätt, vilket i sin tur främjar invånarna. Idag anmäler invånarna fel el-
ler brister direkt till styrelsen, som ser till att dessa snabbt åtgärdas. Det är inte lika ef-
fektivt att låta personal från kommunen åka ut och se vad som behöver göras.  

Kommentar: Synpunkter noteras. Då trafikstrategins syfte är att skapa ett ram-
verk för kommunens utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur är det 
lämpligt att en genomlysning av frågan om huvudmannaskap för allmänna platser 
görs. En utredning för vidare fördjupning i frågan är därför föreslagen som fort-
satt arbete. 

Kommunen är oavsett frågan kring huvudmannaskap beroende av finansiellt stöd 
från stat och region genom regional transportinfrastrukturplan för större infra-
strukturåtgärder, vilket främst avser åtgärder på det statliga huvudvägnätet utan-
för tätort. Strategihandlingen förtydligas kring detta. 

Kommunen är idag organiserad efter förutsättningarna att väg- och samfällig-
hetsföreningar har huvudmannaskapet för allmän platsmark. En förändring av 
huvudmannaskapet skulle sannolikt få stora konsekvenser inom flera områden, 
bland annat i kommunens organisation. 
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18. SKÄRHAMNS VÄGFÖRENING 
Sid 19: Med vetskapen att inrikes transporter står för 30 procent av Sveriges samlade 
koldioxidutsläpp är det av stor vikt att minska utsläppen från transportsektorn. Varifrån 
kommer denna siffra? Enligt ekonomifakta (naturvårdsverket) stod inrikes trans-
porter för 16,4% 2018. Räknar man in utrikes transporter är dessa 11,3% . 
Vänligen kolla. Att inte ha korrekta siffror i dokumentet förminskar dess trovärdighet. 

Kommentar: Enligt naturvårdsverket svarade utsläpp från transporter för cirka 
en tredjedel av Sveriges totala utsläpp år 2018. Enligt Statiska centralbyrån som 
naturvårdsverket hänvisar till för aktuell statistik stod inrikes transporter för 32 
% och utrikes transporter för 18 % av totalt utsläpp för växthusgaser år 2018. 

Strategidokumentet förtydligas och kompletteras med källhänvisning. 

Sid 21: Upprätta resepolicy för kommunens tjänsteresor och interna fordon. Finns inte 
detta inom kommunen idag? I så fall högst anmärkningsvärt. 
En kommentar från hela styrelsen. Det borde vara högprioriterat med tanke på alla skri-
verier i pressen om missbruk och fusk. Kanske skulle det brytas ur detta dokument och 
påbörjas redan i februari i år. 

Kommentar: Kommunen har idag ingen resepolicy. En kommunövergripande 
rese- och transportpolicy är en av de föreslagna aktiviteterna i genomförandet av 
trafikstrategin. 

I övrigt tycker vi som var med på mötena att dokumentet avspeglar vad som avhandlats. 
Kommentar: Informationen noteras. 

 

19. KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING 
Inledningsvis är det vår uppfattning att rapporten är ett bra dokument som efter vidare-
utveckling kan vara en bra grund för förbättrad samhällsplanering för nyttjarna av trans-
portsystem och infrastruktur. Inte minst viktigt är att rapporten lyfter viktiga trafikstrate-
giska ämnesområden, målsättningar och utvecklingsstrategier. 

Kommentar: Positiv respons noteras. 

När det gäller vägföreningarna och samfällighetsföreningarna som förvaltar vägar, par-
keringsplatser och vägbelysning, mm inom planlagda områden så är vi huvudmän för 
den dominerande väglängden på Tjörn. Det som inte framkommer i rapporten på ett tyd-
ligt sätt är att utformningen av trafiksystem såsom bilvägar och GC-vägar, parkerings-
platser, mm utförs av Tjörns kommun vid upprättandet av detaljplaner. Under detta ar-
bete är samarbetet med vägföreningarna mycket bristfälligt. Det finns många exempel 
på trafikrelaterade brister och fel i detaljplanerna som vägföreningarna sedan får dras 
med. 
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Kommentar: Upprättandet av detaljplaner är en öppen process där sakägare, all-
mänhet och föreningar har möjlighet att delta i medborgardialog, samrådsmöten, 
ta del av planhandlingar och inkomma med synpunkter i planernas samråds- och 
granskningsskeden. Vidare är alltid berörda väg- eller samhällsföreningar re-
missinstans i detaljplanerna. 

Under avsnitt 2.4 anges att enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är väghållare för 
Tjörns vägar och gator innebär begränsningar i kommunens möjlighet att påverka trans-
portsystemets utformning och användning. Detta är ett mycket anmärkningsvärt och fel-
aktigt påstående då det ju är kommunen som vid upprättande av detaljplanerna har rå-
digheten över dessa frågor och utföranden.  

Kommentar: Strategihandlingen förtydligas. 

Det är ett positivt anslag som anges i kapitel 4 "Eftersom Tjörns kommun inte har väg-
hållaransvar är det viktigt med nära samverkan och samarbete med Trafikverket och 
kommunens vägföreningar." Under 4.5 påtalas också behovet av samverkan med väg-
föreningarna, det är bra. Samarbete har vi sök vid flera tillfällen under tjugo års tid med 
skralt resultat från kommunföreträdares sida.  
I sista stycket på sidan 32 tas frågan om huvudmannaskapet för gator och vägar upp. 
Denna frågeställning har ingående avhandlats under 2012 -2013. Både kommunen och 
vägföreningarna lade ner ett omfattande arbete med detta för att komma fram till ett be-
slutsunderlag. Jag bifogar några dokument avseende detta. Ett helt enigt KF avslog för-
slaget att kommunen skulle ta över vägföreningarnas huvudmannaskap.  
Vi ser inga nya förutsättningar som talar för ett kommunalt huvudmannaskap inom de-
taljplanerna. Den närdemokrati och fastighetsägarnas möjlighet till direkt påverkan på 
drift och underhåll av väganläggningarna mm kan aldrig åstadkommas vid en kommu-
nal förvaltning. Det är bättre att utveckla samarbetet mellan kommunen och vägföre-
ningarna.  

Kommentar: Synpunkterna noteras. Kommunen har löpande dialog med repre-
sentanter från vägföreningarna gällande gemensamma ärenden och intressen, 
men ser också att samverkansformerna behöver utvecklas och tydliggöras. 

Då trafikstrategins syfte är att skapa ett ramverk för kommunens utvecklingsar-
bete gällande trafik och infrastruktur är det lämpligt att en genomlysning av frå-
gan om huvudmannaskap för allmänna platser görs. En utredning för vidare för-
djupning i frågan är därför föreslagen som fortsatt arbete. 

 

Bilaga 1, brev från Tjörns vägföreningars samarbetsorganisation 
Brev till: Centerpartiet, Folkpartiet, Kommunalt Alternativ, Kristdemokraterna, Miljö-
partiet, Moderata samlingspartiet, Samhällets bästa, Socialdemokraterna, Sverigede-
mokraterna, Vänsterpartiet.  

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap?  
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Tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av sam-
hällsbyggnads-nämnden utrett frågan om Tjörns kommun ska överta huvudmanna-
skapet för allmän platsmark i Skärhamn, Rönnäng, Bleket, Kyrkesund/Härön, 
Kållekärr, Häggvall, Myggenäs, Almösund samt på Klädesholmen, Dyrön och Åstol. 
Idag är det enskilt huvudmannaskap på dessa orter med vägföreningar, som förvaltare 
av allmän platsmark. Så har det varit i decennier. Något beslut i frågan om att ändra 
till kommunalt huvudmannaskap eller att behålla nuvarande ordning med enskilt hu-
vudmannaskap är ännu inte taget i samhällsbyggnadsnämnden. Koncepttext till beslut 
att kommunen skall ta över huvud-mannaskapet föreligger dock.  
Från TVS -föreningarna har vi framfört att utredningen enligt ovan som redovisats för 
ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden och för oss i TVS är i stora delar osaklig och 
vinklad i syfte att vara ett säljargument för kommunalt huvudmannaskap. Vilket vi anser 
vara allvarligt både ur rättslig och demokratisk synpunkt.  
Vi har tydligt framfört att kommunalt huvudmannaskap av allmän platsmark endast är 
till nackdel för våra medlemmar i vägföreningarna, för övriga vägföreningar och för 
skattebetalarna på Tjörn.  
Med anledning av de uttalanden i frågan om kommunalt huvudmannaskap, som gjordes 
på TVS informationsmöte i Rönnäng den 22 april 2013, där ett flertal politiker från 
olika politiska partier var närvarande och där samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Karl-Erik Persson (M) tydligt uttalade att han driver frågan om kommunalt huvudman-
naskap, begär styrelserna i undertecknade vägföreningar om Ert partis inställning.  
Fråga: Kommer Ert partis nämnd ledamöter att rösta för eller emot att kommunen 
övertar huvud-mannaskapet för allmän platsmark på ovan nämnda orter?  
Styrelserna för undertecknade TVS-vägföreningar emotser snarast Ert partis svar på 
frågan.  
Ert svar kan mailas till TVS sekreterare Stefan Karlsson Myggenäs VSF: stefan@ka-
bobygg.se 

Bilaga 2, tjänsteutlåtande till SBN 2013-09-20, dnr 2012/24 
Remissvar - utredning om allmän platsmark  

Bakgrund  
Tjörns kommun har med ett undantag alltid beslutat om enskild förvaltning av allmän 
platsmark. Samhällsbyggnadsnämnden har i samband med modernisering av detaljpla-
ner låtit utreda om kommunen bör ändra princip. Utredningen rekommenderar att kom-
munen fattar ett tydligt beslut om att övergå till kommunal förvaltning av allmän plats-
mark i tätorterna. I rena fritidshusområden föreslås att allmän platsmark även fortsätt-
ningsvis förvaltas av vägföreningar.  

Ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-17, § 65, att remittera ärendet till parti-
grupperna för yttrande senast 2013-08-01.  
3 st remissvar har inkommit.  
Miljöpartiet, som inkom med yttrande 2013-06-12, anser inte att kommunen ska ta över 
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allmän platmark från vägföreningarna inom de större tätorterna, och vill ha kvar väg-
föreningarna som de är idag. Socialdemokraterna anser inte heller att kommunen ska ta 
över huvudmannaskapet för allmän platsmark. De anser att huvudmannaskapet sköts på 
ett professionellt och kostnadseffektivt sätt för kommuninvånarnas bästa.  
I ett gemensamt yttrande från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokra-
terna och Samhällets bästa ser de ingen anledning att förändra huvudmannaskapet från 
det ansvar vägföreningarna har idag, till att förlägga detta på kommunen. 

Bilaga 3, remissvar från Miljöpartiet 2012/24-247, 2013-06-12 
Miljöpartiet tycker inte att kommunen skall ta över allmän platsmark från vägförening-
arna inom dom större tätorterna.  
Vi vill att man har kvar vägföreningarna som de är idag inom tätorterna. 

Bilaga 4, remissvar från Socialdemokraterna 2012/24-247, 2013-07-23 
Socialdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämnden har begärt återremiss avseende det 
presenterade förslaget att flytta över huvudmannaskapet från enskilt (vägföreningar) till 
kommunalt med följande motiveringar:  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslag till beslut. S och Mp. 
yrkade vid nämndmöte i Samhällsbyggnadsnämnden att utredningen går på återremiss 
för komplettering och att samtliga kända/bedömda/beräknade kostnader tas med enligt 
nedan för att kunna ta ställning som är adekvat:  
Socialdemokraterna anser att slutsatserna i rapporten inte styrkts med en saklig utred-
ning. Det mesta är enskild tjänstemans tyckande utan att vara styrkt med fakta/un-
derlag.  
De största bristerna är bl.a. att det över huvud taget inte finns några uppgifter om vad 
en eventuell övertagandeprocess innebär och vilka engångskostnader som det blir för 
följande: 
- Planändring med anledning av förändrat huvudmannaskap: 
- Gemensamhetsanläggningar upphävs genom Lantmäteriförrättning 
- Aktuella vägföreningar avvecklas 
- Inlösen av tillgångar och egendom 
- Investeringar och avskrivning på dessa 
- Banklån, hur skall dessa hanteras? 
Utredningen saknar totalt underlag som klargör skillnaden mellan förvaltning av all-
mänplatsmark genom enskilt huvudmannaskap respektive kommunalt huvudmannaskap.  
Som bevis på brister i utredningen för att kunna vara ett korrekt beslutsunderlag finns 
bl.a. nedanstående hämtat från utredningsunderlaget:  
Slutsatsen i utredningen under punkt 11 säger följande  
"utredningen har särskilt titta på de elva större föreningarna som finns på Tjörn men 
någon detaljerad utredning om hur det fungerar inom varje särskild förening har inte 
skett.  
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Förutom de elva föreningarna som studerats finns det ytterligare ett trettiotal före-
ningar på Tjörn och dessa föreningars hantering och ansvarsområden är inte utrett vil-
ket är önskvärt för att kunna göra en korrekt bedömning av samtliga konsekvenser en 
ändring av huvudmannaskap kan få".  
Kommunens ansvar är i första hand att sköta skola, vård och omsorg och inte att för-
valta/sköta allmänplatsmark. Skötsel av allmän platsmark i de befintliga detaljplanerna 
är överlämnat till gemensamhetsanläggningar(Vägföreningar) genom befintliga Lant-
mäteriförrättningar.  
Enligt nya PBL skall kommunen vara huvudman för allmän platsmark om inte särskilda 
skäl föreligger. Det finns inget i PBL som anger något om befintliga områden där det 
finns detaljplan och förvaltningen sköts genom enskilt huvudmannaskap.  
Enligt Boverket är följande särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap:  
"Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl 
för annat. Som särskilda skäl har bland annat godtagits en enhetlig förvaltning inom ett 
större område och enskilt huvudmannaskap av tradition har tillämpats inom kommu-
nen".  
Enligt SKL finns det inget i PBL som säger att kommunen skall förvalta allmän plats-
mark i områden där redan befintliga detaljplaner med enskilt huvudmannaskap finns 
och fungerar.  
Framtida skötsel enligt utredningen:  
Uppskattat personalbehov från kommunen 1 projekt/gatuingenjör+ 1 drifttekniker  
Uppskattad kostnad 4,7+,5+,5=5,?Mkr  
Uppskattat personalbehov från TVS 5-8 personer.  
Uppskattad kostnad 5,7+4,0=9,?Mkr 
Ovanstående kostnadsberäkning som utredningen visar innebär att kommunalskatten 
måste höjas med 0, 19 -0,29 öre alternativt innebär det att dessa 9, 7Mkr är pengar som 
får tas från kommunens kärnverksamhet som är skola, vård och omsorg.  
Ideellt arbete i vägföreningarna - det är det som utförs genom bl.a. gräsklippning av 
fotbollsplaner, spolning av isbanor, sköta lekplatser mm förutom den gemenskap som 
det ger i området och möjligheter för nyinflyttade att enkelt och naturligt få kontaktnät i 
närområdet.  
Att kommunen skulle få en bättre vägstandard och bättre skötsel med kommunalt huvud-
mannaskap är gripet ur luften. Utredningen saknar helt belägg för ett sådant påstående. 
Socialdemokraterna ser en stor risk i att det första kommunen kommer att spara på är 
det som inte är kärnverksamhet när pengarna tryter.  
Socialdemokraterna vill understryka värdet av en kontinuerlig dialog och samråd med 
medborgare, brukare, föreningsliv och intresseorganisationer kring verksamheten. På 
samma sätt är en öppen och förtroendefull samverkan med de anställda och de vägföre-
ningar som finns på Tjörn nödvändig  
Föreslagna att-satser kan inte antas, enär det saknas kostnadsanalyser för principbe-
sluten. Det är, enligt Socialdemokraternas mening, inte försvarbart att föreslä kommun-
styrelsen att fatta ett beslut när man inte vet vilka kostnader det kommer att föra med 
sig.  
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För närvarande finns det ingen organisation i kommunen som kan ta över och sköta 
dessa frägor.  
Det finns inget i utredningen som visar att det för kommuninvänarna skulle bli bättre 
med kommunalt huvudmannaskap än dagens enskilda huvudmannaskap, snarare finns 
det bevis pä motsatsförhällandet att det skulle förorsaka merkostnader för samtliga 
kommuninvänare.  
Den kommunala likabehandlingsprincipen försvinner när endast 11 av de större vägför-
eningarna skulle tas över.  
Utredningen brister i saklighet pä ett flertal punkter, utöver de tidigare uppräknade.  
Med hänvisning till ovanstående kommer Socialdemokraterna att rösta mot att kommu-
nen tar över huvudmannaskapet för allmän platsmark och att ta över skötseln av väg-
föreningarna.  
Enligt Socialdemokraterna sköts denna verksamhet i dag på ett professionellt och kost-
nadseffektivt sätt för kommuninnevånarnas bästa genom vägföreningarna. Det bevisas 
tydligt genom den organisation man bildat, Tjörns Vägföreningar Samarbetsorganisat-
ion, TVS för att ytterligare effektivisera verksamheten. 

Bilaga 5, remissvar från politiska majoriteten 2012/24-247, 2013-08-28 
Den politiska majoriteten har tagit del av utredningen gällande huvudmannaskapet för 
allmän platsmark inom detaljplanelagt område i Tjörns kommun.  
Med anledning av detta, ser vi nu ingen anledning av att förändra huvudmannaskapet 
från det ansvar vägföreningarna idag har, till att förlägga detta på kommunen.  
Moderaterna  
Folkpartiet  
Centerpartiet  
Kristdemokraterna  
Samhällets Bästa 
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Trafikstrategin är utarbetad med konsultstöd av Trivector Traffic. Remissversionen 
är huvudsakligen baserad på Trivector Traffics rapport ”På väg – Trafikstrategi, 
Tjörns kommun”, 2019-07-05. 

Figurer och kartor, där annat ej anges: Trivector Traffic 

Illustration framsida: Atle Heidarsson, Tjörns kommun 

Fotografier: Maria Johannessen, Tjörns kommun 
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Förord 
Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk 
för nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Med sikte på kom- 
munens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi mot ett transportsystem som bidrar till 
hållbar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regiona- 
la målpunkter. 

På Tjörn är vi idag starkt beroende av bilen för våra transporter och resor, såväl i ar- 
betspendlingen som på fritiden. Så som vårt ö-samhälle är uppbyggt, med stor andel 
boende på landsbygd och flera orter längst ut på vägnätet, är det svårt för många att 
klara sig utan en eller flera bilar i hushållet. Samtidigt vet vi att fossilbränsle skapar 
koldioxidutsläpp som påverkar klimatet negativt, och att även fossilfria bilar med en 
person i varje tar för stor plats på vår enda fastlandsförbindelse. Vi vet också att alla 
personer på Tjörn faktiskt inte har tillgång till bil. För att värna miljön för framtida 
generationer och samtidigt säkra såväl framkomlighet som tillgänglighet för oss alla 
här och nu, är det därför mycket viktig att arbeta för ett minskat bilberoende och öka- 
de möjligheter att välja andra färdmedel. 

Det ska finnas förutsättningar att resa på ett säkert, effektivt och pålitligt sätt, inte 
enbart med bil utan även med kollektivtrafik, med cykel och till fots. Ibland är en 
kombination av olika färdmedel den bästa lösningen för resan, och då ska detta göras 
möjligt! 

För att detta ska bli verklighet kommer dock förändring krävas på flera punkter som 
Tjörns kommun inte ensam råder över. Det blir en utmanande och lärorik resa där vi 
behöver sällskap och hjälp av såväl dag- och nattbefolkning, helårs- och delårsbe- 
folkning, turister, företagare, yrkestrafik, skolbarn, föräldrar, lärare och pensionärer, 
som av vägföreningar, grannkommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen. 

Hoppas att ni vill följa med oss på färden. Nu är vi På Väg! 
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Begreppsförklaring 
Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsystemet. Vid god 
framkomlighet är förseningarna små eller inga och restidsvariationen begränsad. 

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera på en specifik 
sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden mellan de fordon som kör 
snabbast är stor jämfört med de som kör långsammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är ansvarig för 
att ställa iordning och förvalta dem, till exempel gator och torg. I Tjörns kommun 
tillämpas enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är huvudmän för allmänna plat- 
ser, förutom de nationella vägarna där Trafikverket är huvudman. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med hållbarhet menas i 
detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, ekologiskt och social hållbar- 
het 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera genom ett sys- 
tem eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid köbildning går kapaciteten ned. 

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för påverka beteende 
inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder för att påverka resan innan den 
har börjat. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, det vill säga det klarar av stör- 
ningar utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i större omfattning. 

Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden liten mellan två 
platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de över- 
gripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av bebyggelse och 
planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till olika trafikslag av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon och infrastruk- 
tur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de om samma infrastruktur, 
exempelvis personresor och godstrafik. 
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund och syfte 
Tjörns kommun har befolkningsmålet 20 000 bofasta på Tjörn till 2035, vilket inne- 
bär cirka 25 procents befolkningsökning på 15 år. Behovet av tryggade kommunika- 
tioner för en ökande befolkning och ett expanderande näringsliv präglar kommunens 
översiktsplan, vision och målformuleringar inför framtiden. I gällande översiktsplan 
ÖP 2013 anges kommunal trafikstrategi som ett följduppdrag. I samband med 2016 
års aktualitetsprövning av ÖP 2013 togs uppdraget vidare i form av en förstudie för 
trafikstrategi, som remitterades internt på kommunen under 2017. Förstudien och 
remissammanställningen har sedan legat till grund för arbetet med detta strategidoku- 
ment. 

Som nämns i förordet till denna handling har Tjörn betydande utmaningar att hantera 
för att i enlighet med kommunövergripande mål både kunna erbjuda en god tillgäng- 
lighet och uppnå en hållbar utveckling. Trafikstrategin syftar till att klarlägga dessa 
utmaningar, beskriva långsiktiga målsättningar och utvecklingsstrategier, samt peka 
ut riktningen för kommunens vidare arbete med prioritering och genomförande av 
konkreta åtgärder för att styra mot målen. Med trafikstrategin vill kommunen förtyd- 
liga sin position gällande trafikfrågor i såväl det regionala som det lokala samman- 
hanget, och därmed främja samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Göta- 
landsregionen, Västtrafik, grannkommuner samt inte minst med kommunens många 
vägföreningar. 

Trafikstrategin avses vara vägledande i alla kommunens planer och program där 
trafikfrågor ingår, till exempel utbyggnadsprogram och detaljplaner, samt visa hur 
transportsystemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk 
planering i kommunen. Den är avsedd att användas i tjänstepersonernas dagliga arbe- 
te och utgöra en del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verk- 
samhetsplaner. 

 
 
 
 

Figur 1-1 Trafikstrategin är ett inr ktningsdokument som ligger till grund för olika handlingsplaner som behöver 
uppdateras eller tas fram för Tjörns kommun. 

709



På Väg! - Trafikstrategi för Tjörn - Remissversion 

7 

 

 

 
 

1.2 Arbetssätt 
Organisation 
Trafikstrategiarbetet har genomförts med hjälp av trafikkonsult i samverkan med 
kommunala tjänstepersoner och politiker. Kommunens projektorganisation har ut- 
gjorts av en mindre arbetsgrupp och en större projektgrupp av tjänstepersoner, samt 
en styrgrupp av politiker och chefstjänstepersoner. 

Arbetsgruppen, bestående av översiktsplanerare (projektledare), trafikplanerare (bi- 
trädande projektledare), trafikingenjör, kollektivtrafiksamordnare samt kommunika- 
tör, har tillsammans med konsulten drivit arbetsprocessen och utarbetat strategihand- 
lingen. Projektgruppen, bestående av representanter för kommunens förvaltningar 
och bolag, har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån olika kommunala 
perspektiv. Styrgruppen, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, samhälls- 
byggnadsnämndens presidium samt kommunchef och samhällsbyggnadschef, har 
som beställare av strategin bidragit med styrning och prioritering av strategidoku- 
mentets innehåll. 

 
Förankring 
Kommunintern förankringsprocess inleddes med en trafikdag i maj 2018. Då var alla 
tjänstepersoner och politiker i kommunen inbjudna till ett öppet hus med tipsprome- 
nad om trafik och resande på Tjörn, projektnamnstävling, cykelprovning (vikcykel 
respektive elcykel) och provkörning av enkätfrågor till resvaneundersökning. Pro- 
jektnamnstävlingen resulterade i namnet ”På Väg!”, som sedan i form av projektlo- 
gotyp har använts i såväl intern som extern kommunikation kring projektet. 

Intern förankring på tjänstepersonsnivå har skett vid kvartalsvisa projektgruppsmö- 
ten, för dialog kring bland annat nulägesbeskrivning och SHIFT-analys (se avsnitt 
1.4). I februari 2019 hölls en andra trafikdag för dels identifiering och prioritering av 
brister i trafiksystemet och dels samtal kring målformuleringar och strategier. Trafik- 
dagen genomfördes i två pass med kommunala och regionala tjänstepersoner (Tra- 
fikverket, Västtrafik) på förmiddagen och politisk styrgrupp på eftermiddagen. Ännu 
ett styrgruppsmöte har sedan hållits i april 2019 för politisk förankring av preliminära 
strategier. 

Ytterligare regional förankring av trafikstrategins innehåll har skett under våren 2019 
vid avstämningsmöten med representanter från grannkommunerna Stenungsund, 
Orust och Kungälv samt från Trafikverket, Västtrafik respektive Göteborgsregionen. 
Även representanter för Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Göta- 
lands län har varit inbjudna men inte deltagit vid mötena. 

Lokal förankring av strategiarbetet har skett kontinuerligt under arbetets gång genom 
resvaneenkät sommaren 2018 (se avsnitt 1.4), rekrytering till fokusgrupper somma- 
ren 2018, öppen föreläsning om miljöbilar hösten 2018 samt fokusgruppsdialog vid 
sex kvällsmöten 2018–2019 (se avsnitt 1.3). 
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Produktion 
Trafikstrategins olika delar och inbördes kopplingar beskrivs schematisk nedan i Fi- 
gur 1-2 och speglar i stort sett den process som arbetet följt. Utifrån inledande analys 
av nulägesbeskrivning och befintliga mål för trafik har nya specifika målsättningar 
för trafik- och transportsystemet formulerats. För att kommunens arbete med trafik- 
frågor ska utvecklas mot uppställda målsättningar har utvecklingsstrategier tagits 
fram. För att kunna utvärdera om utfört arbete leder mot målsättningarna har målin- 
dikatorer för trafikstrategin tagits fram. 

Med syftet att konkretisera utvecklingsstrategierna och målsättningarna ska hand- 
lingsplaner sedan tas fram, i en process som påbörjas efter att trafikstrategin är anta- 
gen. 

 
 

Figur 1-2 Schematisk indelning av trafikstrategins olika beståndsdelar. 
 
 
 
 

Figur 1-3 Fyrstegsprincipen 
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1.3 Utgångspunkter 
Avgränsningar 
Trafikstrategin omfattar det geografiska området Tjörns kommun, men berör även 
kommunens relationer till sin omgivande region. Planeringshorisont för målsättning- 
arna i trafikstrategin är samma som för kommunens Vision 2035, Möjligheternas ö. 

Trafikstrategin är ett översiktligt dokument, i enlighet med Tjörns kommuns riktlinjer 
för styrdokument1 på strategisk nivå: 

”Strategin finns längst upp i hierarkin och är det mest översiktliga styrdokument. 
Strategin visar på handlingsriktning och ger vägledning åt verksamheterna. I strate- 
gin finns långsiktiga mål. Strategin behöver inte tala om hur målen ska nås.” 

Konkreta åtgärder och lösningar, för att möta de utmaningar och uppnå de mål som 
pekas ut i trafikstrategin, återstår att utarbeta i efterföljande handlingsplaner. 

 
Juridiska förutsättningar 
I Tjörns kommun tillämpas enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är huvud- 
män för allmänna platser, förutom de statliga vägarna där Trafikverket är huvudman. 
Kommunen har därmed ingen självständig juridisk rådighet över gator och vägar. 
Kommunens inflytande över gator och vägar baseras på samverkan med vägförening- 
arna och Trafikverket. 

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet, vilket innebär att de genom 
Västtrafik förser regionen med kollektivtrafik. Kommunen råder därmed inte själva 
över basutbudet i kollektivtrafiken på Tjörn. Kommunens inflytande över kollektiv- 
trafikutbudet baseras på samverkan med Västtrafik. 

 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region genom regional infra- 
strukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kommunens investeringsbudget är oftast 
inte tillräckligt omfattande för att rymma självständig finansiering av större infra- 
strukturåtgärder, exempelvis nya vägar. 

 
Fyrstegsprincipen 
I de nationella målen för transportinfrastruktur i Sverige ingår den så kallade fyr- 
stegsprincipen som Trafikverket har tagit fram, se figur till vänster. Principen är en 
modell för systematisk prövning i fyra steg av åtgärder gällande infrastruktur, med 
syftet att den mest resurseffektiva och ändamålsenliga åtgärden ska kunna identi- 
fieras och väljas. Åtgärder i steg 1 och 2, vilka bygger på utvecklad eller förändrad 
användning av befintliga resurser, ska om möjligt väljas före åtgärder i steg 3 och 4, 
vilka medför nya resursuttag. I arbetet med Tjörns trafikstrategi har fyrstegsprinci- 
pen genomsyrat framtagandet av målsättningar, utvecklingsstrategier samt åtgärder i 
handlingsplaner. 

 
 
 

1 Tjörns kommun, Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. 
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Styrdokument 
Kommunens övergripande målsättningar och strategier för samhällsutvecklingen de- 
finieras framförallt i den kommunala visionen Möjligheternas ö – hela året och för 
hela livet och i översiktsplanen ÖP 2013. Visionen från 2015 lyder: 

”Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småska- 
lighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är 
våra unika värden.” 

Utifrån visionen har fyra strategiska områden formulerats, se figur nedan. De strate- 
giska områdena ligger till grund för den kommunala budgeten, och är på olika sätt 
kopplade till trafikfrågor. 

ÖP 2013 bygger på övergripande strategier med tydlig koppling till trafik och infra- 
struktur. Tjörns roll i regionen fokuserar på hur Tjörn kan utvecklas av egen kraft 
som en aktiv del i Göteborgsregionen. Bebyggelsestruktur och utveckling pekar mot 
en hållbar fysisk planering, med koncentration av bebyggelseutveckling till kom- 
munens tätorter och huvudstråk. Det goda livet behandlar sociala värden och den 
attraktionskraft som tillgängliga natur- och kulturvärden har i en storstadsregion. Det 
robusta samhället handlar om samhällets förmåga att stå emot störningar och hantera 
sårbarhet. Vid senaste aktualitetsprövning av ÖP 2013, som genomfördes 2016, be- 
fanns strategierna vara aktuella. 

I kommunens Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018-2025 lyfts kom- 
munens roll som servicegivare inom bland annat infrastruktur och kollektivtrafik 
fram som en viktig faktor. 

Utöver de kommunala styrdokumenten har flera regionala, nationella och globa- 
la målsättningar och strategier relevans för kommunens trafikplanering. Bland de 
regionala dokumenten är det framförallt Vision Västra Götaland – Det goda livet, 
Klimatstrategi för Västra Götaland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götaland, Strategi för ökad cykling i Västra Götaland samt GR’s Strukturbild för 
Göteborgsregionen som har relevans för kommunens trafikstrategi. Nationellt är det 
främst de miljöpolitiska målen, transportpolitiska målen samt Nollvisionen som är 
relevanta. Flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 relaterar 
till trafikstrategin, däribland jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infra- 
struktur samt bekämpa klimatförändringen. 
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Dialog med fokusgrupper 
En viktig del av arbetet med kommunal trafikstrategi har varit att involvera befolk- 
ning och verksamma i en dialogprocess. Syftet med dialogen har varit att möjlig- 
göra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för 
vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred representativitet i 
dialoggrupperna har kommunen rekryterat deltagare till dialogen genom annonsering 
på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjud- 
ningar till föreningar, företagare och politiker. 

Under 2018–2019 har sex dialogmöten genomförts. Antalet deltagare vid respektive 
möte har varierat från 51 personer vid första mötet till ca 12 personer vid de sista 
mötena. Totalt har cirka 70 privatpersoner, företagare, föreningsrepresentanter och 
politiker, samt cirka 20 tjänstepersoner från olika sakområden i kommunen, deltagit 
vid mötena. Åldersspannet har legat mellan 25 och 75 år, med tydlig tyngdpunkt över 
50 år. Genusfördelningen har genomgående varit cirka 25 procent kvinnor och 75 
procent män. 

Vid första dialogmötet vaskade deltagarna fram de trafikfrågor de ansåg var vikti- 
gast att arbeta med. Högst rankades trafiksäkerhet, gång- och cykeltrafik respektive 
arbetspendling. Utifrån detta resultat formades tre fokusgrupper kring trafikslagsom- 
rådena gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och färja respektive biltrafik och parke- 
ring. Under kommande fyra möten arbetade grupperna tematiskt utifrån TRAST-as- 
pekterna Tjörns karaktär, trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet samt miljö och 
hälsa. Vid det sjätte och sista mötet tog deltagarna del av en preliminär utgåva av tra- 
fikstrategin, med redogörelse för hur resultat av fokusgruppernas arbete inkluderats i 
strategin. 

Fokusgruppssamtalen har gett ett berikande användarperspektiv till kommunens ar- 
bete med nulägesbeskrivning, bristanalys och målformuleringar. Även om fokusgrup- 
perna haft blandad sammansättning förmedlar deltagarnas inspel en sammanhållen 
uppfattning om orsak och verkan vad gäller de olika trafikaspekterna, och bekräftar 
i stor utsträckning de antaganden som gjorts av tjänstepersoner och konsult i arbetet. 
Det skall dock noteras att kommunen inte gör anspråk på att ha nått ut till alla berör- 
da målgrupper under dialogen, och att ytterligare användarperspektiv på trafiksyste- 
met kan återstå att belysa i framtida arbete. 
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Gällande ny infrastruktur och utvecklad kollektivtrafikering har dialogsamtalen åter- 
kommande berört frågor om ansvarsfördelning mellan kommun, vägföreningar och 
Trafikverk respektive mellan kommunen och Västtrafik. Deltagarna uttrycker behov 
av en tydligare struktur och samverkan mellan parterna, för att processerna ska vara 
begripliga och påverkningsbara, samt för att utvecklingen ska gå framåt. 

Särskilda sammanställningar från genomförda fokusgruppsmöten finns på kommu- 
nens hemsida. 

 
TRAST – Trafik för en attraktiv stad 
”Trafik för en attraktiv stad”, eller TRAST, är en handbok och metodik som Tra- 
fikverket, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och Boverket tagit fram till stöd 
för kommunernas trafikplanering. I arbetet med Tjörns trafikstrategi har stads-per- 
spektivet i TRAST anpassats något för att vara tillämpbart på en landsbygdskommun 
med mindre tätorter. De sju så kallade TRAST-aspekterna syftar till att fånga upp 
olika perspektiv i trafikplaneringen: 

• Kommunens karaktär – Hur bebyggelse och infrastruktur tillsammans med land- 
skap, vatten och mötesplatser m.m. skapar kommunens fysiska struktur. 

• Transportsystemet – Hur vägar, gator, spår, gång- och cykelbanor, hållplatser och 
stationer är uppbyggda och hänger samman. I systemet kan antalet transporter 
öka utan att trafiken ökar, till exempel genom att fler samåker i bil eller att det 
sker en överflyttning från bilresor till kollektivtrafiken. 

• Trafikens omfattning – De resor och transporter som genomförs i transportsyste- 
met. 

• Tillgänglighet – Kan beskrivas med vilken lätthet invånare, besökare och verk- 
samheter kan nå något önskvärt i samhället. 

• Trygghet – Människors upplevda trygghet handlar om individuella upplevelser 
och riskkänslighet. 

• Trafiksäkerhet – Utgörs av de risker som trafikanterna utsätts för. Risken kan i sin 
tur delas in i sannolikhet och konsekvens. 

• Miljö och hälsa – Vilken påfrestning transportsystemet och de resor som görs har 
på omgivande miljö och människors hälsa. Men även vilka positiva hälsoeffekter 
aktiva transporter kan bidra med. 

TRAST-aspekterna har använts vid formulering av nulägesbeskrivning, som samtals- 
teman i fokusgruppsdialog och som stöd vid utformning av utvecklingsstrategierna. 
Processbeskrivning och kommunexempel i TRAST-materialet har utgjort inspiration 
för hur processen har drivits i Tjörns strategiarbete, och för dispositionen i denna 
handling. 
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1.4 Utredningar 
Ett antal utredningar har gjorts i syfte att komplettera och kvalitetssäkra den nuläges- 
bild av kommunens transportsystem som tecknades i förstudien 2017. 

 
Enkät och analys av resvanor 
Kommunen genomförde en enkätstudie sommaren 2018 gällande kommuninvånarnas 
resvanor samt efterfrågan och önskemål på infrastruktur. De cirka 300 enkätsvaren 
visar på högt bilanvändande både gällande arbetspendling och fritidsresor. Analyser 
av enkätresultatet redovisas i vidare i nulägesbeskrivningen, se Appendix A-3. 

 
Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys 
En övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys genomfördes under hösten 2018. 
Trafiknätsanalysen syftade till att identifiera var det finns motstridiga anspråk på 
framkomlighet och säkerhet för olika trafikanter, främst i korsningspunkter på huvud- 
stråk och sekundära stråk för biltrafik. Syftet med målpunktsanalysen var att erhålla 
en nulägesbild över var olika målpunkter är belägna i förhållande till bebyggelse och 
infrastruktur. Resultatet visade att den generella tillgängligheten för bil är mycket 
god, medan den för övriga trafikslag är bristfällig på många platser. Se vidare Ap- 
pendix A-2. 

 
SHIFT 
SHIFT är ett analysverktyg som används för att klarlägga hur kommunen inom olika 
delar av organisationen arbetar med skiftet över till hållbara transporter, samt vilka 
möjligheter i form av befogenheter, tid och resurser som finns för detta. SHIFT-dis- 
kussion som genomfördes i projektgruppen hösten 2018 visade på att det inom kom- 
munen finns en ambition och vilja att aktivt arbeta med hållbara transportlösningar, 
men att det i dagsläget saknas tydligt stöd i styrdokument eller avsatta resurser. Att 
kommunen inte är huvudman för allmän plats noteras som en bidragande faktor till 
att kommunen har svagt inflytande över hur gator och vägar används, och därmed 
även över hållbarhetsaspekter på resande och transporter. 
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2 Utmaningar i transportsystemet 
Nulägesbeskrivning (se Appendix), utredningar (se avsnitt 1.4), fokusgruppsdialog 
(se avsnitt 1.3) samt trafikdag med tjänstepersoner och politiker (se avsnitt 1.2) har 
resulterat i nedanstående slutsatser om brister och utmaningar som Tjörns kommun 
behöver prioritera att åtgärda och arbeta vidare med. I dessa slutsatser tas sedan av- 
stamp mot vilka målsättningar som ska gälla för trafikstrategin (se avsitt 3). 

 
 

2.1 Sårbarhet i transportsystemet 
• Omledningsvägar för utryckningsfordon saknas på vägnätets huvudstråk, vilket 

medför att de kan få svårigheter att komma fram vid mindre störningar. 
• Hastighetsspridningen är stor på vägnätets huvudstråk, främst på grund av att 

långsamtgående fordon (LGF) är vanligt förekommande där hastighetsgränsen 
överstiger dessa fordons tillåtna maxhastighet. 

• Stora variationer i trafikflöden under sommar- och vintertid. 
• Kommunen ingår i Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde vilket ger stor 

arbetspendling till och från Tjörns kommun. Det medför ojämn trafikbelastning 
över dygnet, vilket bland annat skapar kapacitetsproblem på väg 160 och Tjörn- 
broarna. 

 

2.2 Bristande säkerhet och tillgänglighet 
• Avsaknad av säkra gång- och cykelpassager och sammanlänkande cykelstråk. 
• Generellt är tillgängligheten för gång och cykel är avsevärt sämre jämfört med 

bil. 
• En betydande andel av Tjörns befolkning bor i tätortsområdena mellan Skärhamn 

och Rönnäng, med bara en direktbusslinje mot Stenungsund, Tjörn Express. I 
detta stråk finns motstridiga intressen gällande kort restid och att tillgängliggöra 
landsbygden; restiden blir lång för resenärer från tätortsområdena mellan Skär- 
hamn och Rönnäng samtidigt som möjligheten till bra kollektivtrafik ökar utanför 
tätortsområdena upp mot Myggenäs korsväg. 

• Bristande möjlighet till lokala resor inom Tjörn med kollektivtrafik. 
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2.3 Stort bil- och fossilberoende 
• Stor del av personresorna sker med bil vilket ställer höga krav på omställning till 

ett hållbart resande. 
• Oklart om antalet pendelparkeringar för bil och cykel är tillräckligt. 
• Avsaknad av tillgänglig ladd-infrastruktur och möjlighet till tankning av alternati- 

va drivmedel för allmänheten. 
 

2.4 Resurser, rådighet och mandat 
• Kommunen är beroende av finansiellt stöd från stat och region genom regional 

infrastrukturplan för infrastrukturinvesteringar. Kommunens investeringsbudget 
är oftast inte tillräckligt omfattande för att rymma självständig finansiering av 
större infrastrukturåtgärder, exempelvis nya vägar. 

• Enskilt huvudmannaskap där vägföreningar eller Trafikverket är väghållare för 
Tjörns vägar och gator, och Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken, innebär 
begränsningar i kommunens möjlighet att påverka transportsystemets utformning, 
användning och utveckling. 

• Behov finns av stärkt stöd och tydligare mandat inom den kommunala organisa- 
tionen, för systematiskt koncernövergripande arbete med hållbara transportlös- 
ningar. 
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3 Målsättningar för transportsystemet 2035 
I detta avsnitt definieras grundläggande viljeinriktningar för utveckling av Tjörns 
transportsystem i fyra målsättningar, vilka utgör svar på respektive utmaningskatego- 
ri i föregående kapitel 2. Målsättningarna har samma målår som kommunens Vision 
2035, och föreslås omprövas av kommunfullmäktige varje mandatperiod, i samband 
med lagstadgad aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

För varje målsättning ges i kapitel 5, Genomförande och uppföljning, förslag på in- 
dikatorer till målsättningarna som ska följas upp kontinuerligt för att säkerställa att 
transportsystemet utvecklas i önskvärd riktning. 

 
3.1 Effektiv användning och pålitligt transportsystem 
• Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
• Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Sårbarhet i transportsystemet”. De 
utpekade bristerna påverkar samtliga hållbarhetsaspekter negativt. Det är av stor vikt 
att utryckningsfordons restidssäkerhet och kollektivtrafikens framkomlighet ökar för 
att säkerställa viktig samhällsservice samt stärka Tjörns roll i den regionala arbets- 
marknaden. Kollektivtrafikens framkomlighet är även en dellösning på en effektivare 
användning av transportsystemet under perioder med stort resande, så att även fram- 
komligheten för nödvändig biltrafik förbättras. 

 

3.2 Mänskligt och attraktivt 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Bristande säkerhet och tillgänglighet”. 
Brister i säkerhet, trygghet och tillgänglighet är viktiga aspekter att åtgärda för att 
skapa ökad social hållbarhet. Om bristerna åtgärdas kan överflyttning av trafikanter 
till hållbara resval samt social frihet och rättvisa främjas. 
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3.3 Miljö- och klimatsmart 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på utmaningarna i ”Stort bil- och fossilberoende”. Ett 
stort beroende av fossila bränslen och transportefterfrågan av bilåkande motverkar 
hållbar ekologisk utveckling och påverkar människors hälsa negativt. För ett effekti- 
vare nyttjande av befintlig väginfrastruktur är det viktigt att fler går, cyklar och åker 
kollektivt. 

 

3.4 Effektiv målstyrning 
• Arbete mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska kunna ske proaktivt och sys- 

tematiskt, för att uppnå effektiv målstyrning. 

Målsättningen är ett svar på utmaningarna under punkt 2.4 ”Resurser, rådighet och 
mandat”. För att kunna styra mot uppsatta mål behövs tydligt mandat och avsatta 
resurser inom hela den kommunala organisationen, för kontinuerligt koncernöver- 
gripande arbete mot hållbara transportlösningar, såväl strategiskt som operativt. Ut- 
rymme för kontinuerligt och proaktivt arbete ökar kommunens möjligheter att genom 
samverkan påverka hur transportsystemet ska utformas och användas, och borgar för 
att investeringar som bidrar till måluppfyllelse blir prioriterade. 
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4 Utvecklingsstrategier för transportsystemet 
På Tjörn görs 7 av 10 arbets- och studiependlingsresor och 6 av 10 fritidsresor med 
bil.2 Det finns flera skäl till att bil är det klart vanligaste färdmedlet. Enligt enkätun- 
dersökningen som genomfördes sommaren 2018 angavs avståndet mellan hem och 
arbetsplats men även till fritidsaktiviteter som en vanlig orsak till att bil är det enda 
alternativet. Med vetskapen att inrikes transporter står för 30 procent av Sveriges 
samlade koldioxidutsläpp är det av stor vikt att minska utsläppen från transportsek- 
torn. För att kunna nå miljömålen, från kommunal till global nivå, är det nödvändigt 
att utöver tekniska framsteg på fordons- och drivmedelssidan även ändra beteendet 
hur vi väljer att transportera oss. Ungefär en tredjedel av den minskade energian- 
vändningen som krävs behöver bestå av minskad bilanvändning. Ett alternativt mått 
på förändringen är att andelen bilkilometer i Sverige behöver minska med 18 procent 
till år 2050, jämfört med år 2010. 

En sådan utveckling är bara möjlig om attraktiviteten att resa med andra färd-medel 
eller att välja alternativ där resa inte behövs är tillräckligt stor. För att öka attraktivi- 
teten i form av tid, bekvämlighet och tillgänglighet är det bland annat viktigt att stär- 
ka infrastrukturen för gång, cykel och kollektivtrafik samt tillgängligheten till den. 
Detta behövs för den befintliga infrastrukturen men även tas i beaktande vid nyex- 
ploatering. Eftersom Tjörns kommun inte har väghållaransvar är det viktigt med nära 
samverkan och samarbete med Trafikverket och kommunens vägföreningar. 

I detta kapitel redovisas insatsområden innehållande utvecklingsstrategier för trans- 
portsystemet, genom vilka Tjörns kommun kan styra mot målsättningarna i trafikstra- 
tegin. De prioriterade insatsområdena är följande: 

• 
• 
• 
• 
• 

 
 
 
 
 

2 Enkätundersökning genomförd bland kommuninvånare sommaren 2018. Tjörns kommun. 

Beteendepåverkan 
Samhällsplanering 
Infrastruktur och trafikering 
Parkering 
Organisation och samverkan 
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4.1 Beteendepåverkan 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert. 

Mobility management är ett koncept att påverka beteende inom transportområdet och 
fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell trafikplanering. Känneteck- 
nande för dessa åtgärder är att de inte nödvändigtvis kräver stora finansiella investe- 
ringar, men ofta förbättrar effektiviteten av fysisk infrastruktur genom att optimera 
användningen. En vanlig definition av mobility management är mjuka åtgärder för 
att påverka resan innan den börjar. För att påverka invånarna till att välja mer håll- 
bara transporter behöver vi arbeta med beteende- och attitydförändringar genom hela 
planeringsprocessen. 

Kommunen kan påverka transporterna till och från de egna verksamheterna. Det 
gäller både godstransporter till skolor och äldreboenden, men också hur de anställda 
reser till och från arbetsplatsen och i tjänsten. Kommunen bör genomföra en resvane- 
undersökning bland de anställda för att se hur de i dag reser till och från arbetet samt 
inom tjänsten för att kunna ta fram en handlingsplan. Kommunen avser att genom 
styrande upphandlingar fortsätta att minska andelen fordon inom den kommunala 
fordonsflottan som enbart framförs på bensin och diesel med traditionella förbrän- 
ningsmotorer. 

 
 
 
 
 

Tjörns kommun ska arbeta med och uppmuntra till mobility management-åtgär- 
der. 
Kommunen ska arbeta för att antalet resor med hållbara färdmedel till och från 
samt inom Tjörn ska öka. 
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Kommunen ska arbeta tillsammans med och uppmuntra stora arbetsgivare inom 
kommunen för att ställa om till mer hållbara transporter, såväl i nätverks- som pro- 
jektform. Inom ramen för samarbetet diskuteras problem och möjliga lösningar för 
att effektivisera personalens arbetspendling och transporter till och från arbetsplatsen 
samt möjligheter att styra om till mer hållbara färdmedel med mera. 

Tjörnborna bör kontinuerligt få information om möjligheterna till hållbart resande i 
kommunen. Möjliga aktiviteter är bland annat cykeldagar, direktbearbetning av sär- 
skilda bostadsområden med stor andel bilåkande till och från arbetet, prova på-kam- 
panjer och cykelutbildningar för att förändra Tjörnbornas attityder, kunnande och 
beteende. 

Under sommarsäsongen växer Tjörns befolkning kraftigt genom sommarboenden 
samtidigt som turismen är stor vilket medför att befintlig infrastruktur belastas hårda- 
re än under resterande del av året. Mobility management-åtgärder är även ett sätt att 
påverka val av färdmedel vid besök på Tjörn. Genom att tydliggöra hållbart resande 
i kommunens strategiska arbete med turism och inkludera åtgärder för att besökare 
och invånare ska välja andra färdmedel än bil kan kommunen profilera sig mot håll- 
bar turism. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Upprätta resepolicy för kommunens tjänsteresor och interna fordon. 
• Initiera nätverk och projekt för mobility management tillsammans med kommu- 

nens stora arbetsgivare. 
• Genomföra resevaneundersökning bland kommunanställda och upprätta plan som 

uppmuntrar till ökat hållbart resande till och från arbetet. 
• Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility mangement-åtgärder 

som kommunen riktar mot invånarnas arbets- och studiependling. 
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4.2 Samhällsplanering 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
• 

 

Bidrar till målsättningar: 

• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 
ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 

• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert att 
använda 

• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 

Rådigheten över lokalisering vid exploatering är ett av kommunens tydligaste verk- 
tyg för att påverka resandebehov. Genom att exploatering och utveckling sker vid 
kollektivtrafikens huvudstråk ökar tillgängligheten till kollektivtrafik samt att de som 
flyttar in i nya områden ges tillgång till kollektivtrafik redan från dag ett. Att kollek- 
tivtrafikförsörja nya områden är dyrt och för att det ska motiveras krävs en kritisk 
massa i form av kundunderlag vilket inte är säkert att nyexploateringen når upp till. 
Genom att förtäta bebyggelsen inom befintliga områden kan en högre täthet leda till 
ett bättre kollektivtrafikunderlag. Även kundunderlag för lokal samhällsservice ökar, 
vilket kan minska behovet av längre inköps- och serviceresor som idag utförs med 
bil. Detta arbete kan stärkas genom att erbjuda möjligheter för fastighetsutvecklare 
att bygga eller finansiera alternativ till bilparkering i form av mobilitetstjänster, som 
exempelvis bilpool. 

I de fall exploatering inte sker i direkt anslutning till kollektivtrafikens huvudstråk 
ska planering utgå från att tillgängliga och attraktiva pendelparkeringar för bil finns 
inom rimligt avstånd, så att även människor i dessa områden ska ges realistiska möj- 
ligheter att resa med kollektivtrafik. 

 
 
 
 
 

Kommunens nyexploatering och utveckling ska ske i närheten av kollektivtrafik- 
stråk och goda gång- och cykelförbindelser. 
Trafikmiljöer och allmänna platser ska göras trygga och tillgängliga för alla. 
De lokala och regionala resmöjligheterna ska utvecklas och stärkas, bland annat 
kombinationsresor med kollektivtrafik. 
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Investeringar i transportsystemet bör i första hand göras utifrån en bedömning om 
hur attraktiviteten att resa med olika transportslag påverkas, och om det går att ut- 
nyttja och optimera befintlig infrastruktur. Styrning av färdmedelsval vid resor som 
görs till och från arbetet/studierna bör prioriteras, då dessa kan ha stor påverkan på 
vilket färdmedel som används till andra typer av ärenden. Detta då många genomför 
flera ärenden under en och samma resa. 

God tillgänglighet och trygghet i trafikmiljöer är viktigt för att människor ska kunna 
förflytta sig till fots och med cykel. De med särskilda behov av att infrastrukturen är 
tillgänglig bör prioriteras, främst barn, äldre och personer med funktionsvariationer. 
Det är därför viktigt att kommunen verkar för detta i planeringsprocesserna och i 
samarbetet med Trafikverket och vägföreningar. Åtgärder som ökar trygghetskänslan 
är bland annat att gångstråk planeras i befolkade gaturum, god sikt och belysning ut- 
med stråk och gångpassager. 

I de stråk där flest reser är det lämpligt att kraftsamla för att föra över resor till de 
mer hållbara transportslagen. Hur resandet och trafiken utvecklas på Tjörn påverkas 
i högsta grad av hur stat, region och grannkommuner planerar sin bebyggelseutveck- 
ling och utveckling av transportsystemen. En stor andel av det regionala resandet till 
och från Tjörn görs idag med bil och eftersom många av Tjörns grannkommuner pla- 
nerar för tillväxt medför det en ökad transportefterfrågan längs hela Bohusstråket. Ett 
ökat resandeunderlag förväntas ge förutsättningar för utveckling av regionala buss- 
förbindelser, bland annat stärkt trafikering med expressbussar till och från Tjörn. En 
viktig framtida åtgärd är även utbyggnaden av Bohusbanan för att möjliggöra tätare 
tågtrafik. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafikens huvudstråk 
och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- och cykelbana. 

• Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgänglighet till hållplats- 
områden, exempelvis genom cykelparkeringar vid hållplatser. 

• Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor tillsammans med väg- 
föreningar. 

• Verka för att Bohusbanan utvecklas. 
 
 
 

726



På Väg! - Trafikstrategi för Tjörn - Remissversion 

24 

 

 

 
 

4.3 Infrastruktur och trafikering 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
 

• 
• 

 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
• Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert att 

använda. 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 
• Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka. 

Insatsområdet för infrastruktur och trafikering beskrivs vidare genom gångtrafik, 
cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik med exempel på åtgärder inom respektive 
kategori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritera kommunala infrastrukturinvesteringar som bidrar till hållbara transpor- 
ter. 
Sammanlänka gång- och cykelvägnätet så att det blir trafiksäkert att röra sig i ga- 
tuvägnätet. 
Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon och uppmuntra alternativa 
vägar för långsamtgående fordon (LGF) på vägnätets huvudstråk. 
Skapa förutsättningar för att laddinfrastruktur och möjlighet till tankning av alter- 
nativa drivmedel finns för invånare och besökare på Tjörn. 
Möjliggör att godstransporter kan ske på ett effektivt och tillförlitligt sätt som är 
säkert och tryggt för förare och invånare på Tjörn. 
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Gångtrafik 
Att förflytta sig till fots har många fördelar, det har ingen miljöpåverkan, ger positiva 
hälsoeffekter och upphov till spontana möten. Fotgängare tar också relativt lite ytan- 
språk i tätortsmiljön. Transportsystemet på Tjörn upplevs delvis som otryggt enligt 
de medborgarenkäter som har genomförts de senaste åren. En av flera anledningar 
till otrygghet kan vara utformningen av gatuutrymmet och frånvaro av människor i 
rörelse. Därmed bör ett särskilt fokus läggas på säkrare infrastruktur för oskyddade 
trafikanter och att verka för en tryggare miljö vid planering av gatumiljön. 

För att göra trafikmiljön i tätorterna på Tjörn till platser man gärna vistas på, behöver 
miljöerna ses över i syfte att skapa trygghet och trafiksäkerhet. Det handlar bland an- 
nat om att tillgodose barnens, äldres och personer med funktionsvariationer tillgäng- 
lighet i tätortsmiljöerna. Framförallt innebär den strategiska inriktningen att verka för 
mindre insatser i gatumiljön som förbättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten 
för alla. För attraktiva tätortsmiljöer är det även viktigt att successivt förbättra ljud- 
miljön och minska antalet bullerstörda miljöer i kommunen. 

Gångvägnätet i och mellan tätorterna kan förbättras genom att bland annat samman- 
länkas och belysas. Vidare är det viktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att identifiera 
de gångpassager som är undermåliga och sedan åtgärda dem. Underhållet av gång- 
vägnätet är också av stor vikt eftersom en stor del av olyckorna i tätorten kan kopplas 
till halka, grus och ojämnheter i beläggningen. Kommunen kan driva detta arbete i 
samverkan med Trafikverket och vägföreningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket och vägföreningar. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket och vägförening- 

ar, för att minska olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
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Cykeltrafik 
Tjörns kommun har ett starkt bilberoende med en befolkning som är vana vid att 
använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte varit tillräckligt bra. Med 
anledning av detta behöver transportmöjligheterna för cykel förbättras där utvecklad 
cykelinfrastruktur utgör en del av lösningen. Cykeln behöver bli ett reellt alternativ 
till bilen för kortare resor. Potentialstudie från Västra Götalandsregionen 2019 visar 
på stor potential för ökad andel cykelresor till- och från målpunkter inom tätorterna 
och närliggande områden på Tjörn. Cirka 20 procent som arbetar har under 30 minu- 
ters cykelresa hemifrån till sin arbetsplats. Vinsterna av att investera i insatser för en 
ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer, min- 
dre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande (om goda kopplingar görs till 
kollektivtrafiken). 

För att öka andelen cyklister på Tjörn krävs ett attraktivt cykelvägnät med gena och 
sammanhängande stråk. En möjlighet att underlätta cykling längs längre sträckor 
kommer med elcykeln, ett fordon som har genomgått en snabb utveckling och där det 
idag finns ett stort utbud av modeller i olika prisklasser. Cykling behöver prioriteras 
högre än idag sett till yta och framkomlighet och cykelvägnätet måste koppla sam- 
man viktiga målpunkter i kommunen, såväl inom som mellan kommunens orter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Verka för att cykelvägar byggs utmed de vägsträckor där behovet är störst. 
• Identifiera osäkra cykelpassager tillsammans med Trafikverket och vägföreningar. 
• Säkerställ god vinterväghållning tillsammans med Trafikverket och vägförening- 

ar, för att minska olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
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Kollektivtrafik 
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, både på land och på vatten, på Tjörn be- 
höver fortgå utifrån flera områden tillsammans med Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik. Kommunen ska verka för utvecklad kollektivtrafik till havs, med fler 
personfärjeförbindelser som främjar arbetspendling och besökstrafik. Ett exempel är 
färjeförbindelse mellan Tjörn och Kungälvs kommun, som kan synkroniseras med 
andra befintliga färjeförbindelser, få högre turtäthet och matchas mot expressbuss 
mellan Marstrand och Kungälv/Göteborg. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv både för arbetspendling och fri- 
tidsresor är det viktigt att arbeta för en trygg kollektivtrafik, på fordonet men även i 
anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknutpunkter och anslutande gång- och cykel- 
vägar. Eftersom befolkningen är relativt utspridd på Tjörn är ett väl utvecklat system 
av pendelparkeringar en möjlig lösning för invånare att i större utsträckning välja 
resa med kollektivtrafik. Strategin gällande detta är medvetandegöra att och var pen- 
delparkeringar finns samt att antalet lägen för pendelparkeringar och antalet platser 
på respektive pendelparkeringsplats ska öka. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Inventering och åtgärdsplan för pendelparkeringar inom Tjörns kommun. 
• Verka för expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg 
• Verka för att busstrafiken till och från Tjörn ska synkroniseras med tågavgångar i 

Stenungsund. 
• Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till Kungälv utökas 

till att kunna användas för arbetspendling. 
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Biltrafik inklusive gods, utryckningsfordon och LGF 
Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste transportmedlet 
på Tjörn idag. En stor del av dagens bilresor som Tjörnborna genomför skulle dock 
kunna ske med andra transportmedel, framförallt resor på korta avstånd. Att minska 
bilresandet får inte bara positiva effekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och markut- 
nyttjande, det innebär även att de resor som faktiskt måste göras med bil blir mer 
effektiva och pålitliga. 

Även om antalet resor med hållbara färdsätt ökar kommer biltrafiken även på sikt att 
utgöra en stor andel av resorna i kommunen. Trafiksäkerhet, effektivt utnyttjande av 
befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el och automation) 
samt nya tjänster (till exempel bildelning) behöver beaktas. Att skapa ett hållbart 
transportsystem handlar både om att använda de resurser som finns på ett mer ef- 
fektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. Det är viktigt att 
minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle som avses. Tillsammans 
med ny teknik och klimatsmart samhällsplanering minskar behovet av energi. 

Det övergripande vägnätet på Tjörn är indelat i huvud- och sekundärstråk. Dessa 
vägar är viktiga för utryckningsfordon varför de behöver vara robusta, det vill säga 
om en olycka eller annan oförutsedd händelse inträffar ska det finns adekvata om- 
ledningsvägar, för att säkerställa en god tillgänglighet och framkomlighet för utryck- 
ningsfordon. Vägarna nyttjas även av näringslivet vad gäller transport av gods med 
lätta och tunga lastbilar. Behoven ser mycket olika ut beroende på verksamhet men 
gemensamt har de att fungerande transporter är viktiga för Tjörns konkurrenskraft. 
Variationen kan vara allt från transporter med farligt gods till leveranser av paket till 
enskilda hushåll. För effektiva godstransporter är pålitligheten i restid viktig. Även 
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långsamtgående fordon (LGF) använder vägnätets huvudstråk frekvent vilket ökar 
hastighetsspridningen. Genom att uppmuntra alternativa färdvägar för dessa fordon 
ökar restidssäkerheten för övriga fordon vägnätet. Transportsystemets sårbarhet 
minskar när kapacitet frigörs vilket i första hand handlar om att fler reser med kollek- 
tivtrafik, går och cyklar. 

Vägens utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion och 
den hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutformning kan mer självförklarande 
gator åstadkommas där föraren intuitivt inser vilken hastighet som gatan är avsedd 
för. Dessa faktorer har inte kommunen direkt rådighet över i dagsläget varför det är 
viktigt att samverkan med berörda aktörer är god och att kommunen tydliggör sin 
viljeriktning och sitt ansvar i dessa frågor. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas på ett antal 
parkeringsplatser i strategiska lägen på Tjörn. Laddplatser bör uppföras på både gatu- 
mark och i parkeringsanläggningar. I nuläget finns inget juridiskt stöd för kommuner 
att reservera särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar eller bilar med en viss typ 
av drivmedel på gatumark men det går däremot på tomtmark eller i parkeringsan- 
läggningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Ta fram handlingsplan för att öka robusthet i transportsystemet genom till ex- 
empel omledningsvägar och ökad tillgänglighet för tyngre fordonstransporter på 
delar av det enskilda vägnätet. 

• Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, markägare etcetera) 
som vill bygga och driva normal- och snabbladdningsstationer i kommunen. 
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4.4 Parkering 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare. 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 

En del i sammanlänkandet av transportsystemet är att sörja för en bra parkeringspo- 
litik både för cykel och motorfordon. Parkering är ett mycket starkt styrmedel som 
kommunen kan använda för att styra mot ett mer hållbart transportsystem. 

För att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel måste cyklisten veta var parkeringar 
finns. Det har inte genomförts en inventering av cykelparkeringars placering, antal 
eller standard på Tjörn. Med en ökad kunskap om dagens situation kan cykelparke- 
ring inkluderas i ett styrande dokument som parkeringsstrategi och parkeringsnorm. 
Parkering är även ett viktigt verktyg för att sörja för en god tillgänglighet genom att 
säkerställa tillräckliga cykelparkeringar vid ny- och ombyggnationer. 

En strategisk parkeringsplanering med hjälp av tids- och avgiftsstyrning av bilpar- 
kering är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Den prissättning och annan reg- 
lering som väljs påverkar i sin tur hur stor efterfrågan på parkering blir, och därmed 

 
 
 
 
 
 
 

Utveckla förutsättningarna för besökare, boende och verksamma att parkera sin 
cykel i tätorterna, vid hållplatser samt vid större målpunkter utanför tätorterna. 
Använd reglering i tid och i avgift som ett verktyg för att tillgängliggöra bilpar- 
kering för prioriterade kundgrupper. 
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även hur stor trafikalstringen blir. Ur miljömässig synvinkel kan det bland annat leda 
till minskade utsläpp och ett mer effektivt markutnyttjande. Ur social synvinkel leder 
det till att tidigare parkeringsytor kan omvandlas till torg och mötesplatser och ur 
ekonomisk synvinkel kan en mer marknadsmässig prissättning bidra till att använ- 
daren får stå för parkeringsplatsens kostnad och inte ägaren av parkeringsytan eller 
samhället i form av kommunen eller via hyresavgifter för exempelvis lokaler och 
bostäder. 

För att skapa attraktiva och hållbara tätorter är det viktigt att inkludera parkering i 
stads- och trafikplaneringen då dess inverkan på ytor, val av färdmedel, tillgänglighet 
och tätortens karaktär kan vara mycket stor. Genom att ta fram en uppdaterad parke- 
ringsnorm med strategier för bilparkering, där även cykelparkering ingår, kan arbetet 
med en hållbar parkeringssituation åstadkommas. En parkeringsstrategi med norm 
ska beskriva parkeringstal för bil och cykel samt hur parkering ska anordnas vilket 
medför att det inte vid varje enskilt ärende ska bli en diskussion om kommunens 
hållning i parkeringsfrågan. 

En planeringsprincip, som även kan användas utan ett styrdokument kring parkering, 
är att planera för besökare som den kundgrupp som är mest prioriterad sett till av- 
stånd mellan bilparkering och målpunkt, följt av boende och därefter verksamma. I 
kundgruppen ”besökare” ingår inte bara personer som är bosatta utanför kommunen 
och besöker Tjörn utan det kan även vara Tjörnbor som använder en parkering till 
besöksändamål. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser vid hållplatser. 
• Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet över och utred 

införande av tids- och avgiftsreglering. 
• Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelparkering. 
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4.5 Organisation och samverkan 
Utvecklingsstrategier: 

• 
 
 

• 
 

• 
 

Bidrar till målsättningar: 

• Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare. 
• Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsvikti- 

ga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
• Restidssäkerheten för kollektivtrafik och utryckningsfordon ska öka. 
• Transportsystemet ska utvecklas i miljömässigt hållbar riktning. 

Eftersom Tjörn är en ö-kommun med mycket in- och utpendling, besökstrafik och 
godstrafik, samt att kommunen inte har huvudmannaskap över väginfrastrukturen, 
finns stort behov av samverkan med både lokala och regionala trafikaktörer. För att 
kommunens strategiska inriktningar för trafiksystemet ska kunna få genomslag be- 
hövs legitimitet för inriktningarna hos övriga berörda aktörer, och att en konstruktiv 
och kontinuerlig dialog förs mellan berörda parter. För att kunna arbeta aktivt med 
förverkligande av målsättningar gällande trafiksystemet behöver kommunen även en 
fungerande intern samverkan och organisation kring trafikfrågorna. 

Kommunen har etablerade regionala samarbetsforum för infrastrukturfrågor i form 
av Nordvästsvenska Initiativet, där Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med 
lokala näringslivsaktörer verkar för stärkta fastlandsförbindelser, samt KUSTO-sam- 
arbetet där STO-kommunerna samt Kungälv och Uddevalla gemensamt verkar för 
bland annat stärkt kapacitet på södra Bohusbanan. Kommunen har regelbunden di- 
alog med Trafikverket om såväl strategiska som operativa infrastrukturfrågor, samt 
med Göteborgsregionen GR genom deras etablerade kommunnätverk. Via GR har 
kommunen även utbyte med Västra Götalandsregionen i samband med deras upprät- 
tande av regional infrastrukturplan. 

På de gator och vägar på Tjörn som inte har statligt huvudmannaskap, tillämpas av 
tradition enskilt huvudmannaskap med vägförening som väghållare. Detta innebär att 
kommunen idag har svagt inflytande över hur gator och vägar används. Kommunen 
kan juridiskt påverka gator och vägar genom att i nya detaljplaner införa kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats, eller genom att med avtal ställa krav på vägfören- 
ingar i fall kommunen ger dem ekonomiska bidrag. Övriga påverkansmöjligheter ba- 
seras idag på samarbete och förtroende mellan kommun och enskilda vägföreningar. 
För att kommunen i framtiden ska ha tillräckligt inflytande över trafiksystemet för att 
kunna styra mot uppställda mål, behövs utveckling av samverkan med vägförening- 
arna, alternativt ett ställningstagande för att börja tillämpa kommunalt huvudman- 
naskap i nya detaljplaner. För att utröna vilken lösning som är lämpligast behöver 
för- och nackdelar med alternativa upplägg klarläggas, konsekvensbeskrivas och ut- 
värderas, förslagsvis i dialog med vägföreningarna. 

Bedriv systematisk samverkan med andra aktörer för att uppnå hållbara transport- 
lösningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikverket, Västtrafik, grannkom- 
muner och näringsliv. 
Klarlägg och utvärdera konsekvenser av bibehållen eller förändrad tillämpning av 
enskilt huvudmannaskap på allmän plats i tätorterna. 
Stärk hela den kommunala organisationen för systematiskt arbete med hållbart 
resande och hållbara transporter. 
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Eftersom godstransporter på väg sker på samma infrastruktur som andra trafikanter 
är samverkan med näringslivet viktig med hänsyn till kommunens ansvarstagande 
för befolkningens trygghet och säkerhet. Gällande gods är det också viktigt att kom- 
munen samverkar internt genom att samordna sina egna varuleveranser. Det skapar 
möjligheter till mer effektiva transporter som minskar trafikens negativa effekter samt 
att det är ett sätt att få mer kostnadseffektiva lösningar. En näringslivsstrategi är un- 
der framtagande och det är av stor vikt att den tar trafikstrategins målsättningar och 
strategier i beaktning. Andra verktyg som kommunen kan arbeta med gällande god- 
stransporter är lokalisering av transportintensiva verksamheter, se över möjligheten 
att styra godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade körvägar. 

Kommunen är Tjörns största arbetsgivare varför kommunens interna klimatarbete 
gällande hållbara transporter kan få stort genomslag. Det är därför av stor vikt att 
stärka organisationen, dess interna kommunikationsvägar samt samordna och budge- 
tera för arbetet med hållbart resande och hållbara transporter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

• Utredning som studerar lämpligt framtida upplägg för huvudmannaskap på all- 
män plats i kommunens tätorter. 

• Ansvarig för implementering av trafikstrategin identifierar forum för hur trafik- 
strategin ska genomföras där Trafikverket och vägföreningar är parter utifrån 
väghållaransvar. 

• Samverkan med näringslivet för att skapa pålitliga restider genom styrning av 
godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade körvägar. 

• Plan för att samordna kommunens egna transporter. 
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5 Genomförande och uppföljning 
 

5.1 Gemensamt ansvar för genomförande 
Trafikstrategin ska ses som ett ramverk kring den övergripande och långsiktiga trafik- 
planeringen för Tjörn. För att trafikstrategin ska bli framgångsrik och implementerad 
behöver kommunen integrera genomförandet av trafikstrategin i verksamhetsplaner- 
na för alla berörda verksamheter. Alla kommunens förvaltningar och bolag berörs på 
olika sätt av trafikfrågor, och behöver därmed tilldelas sin del av ansvaret för trafik- 
strategins genomförande. Detta föreslås ske som ett led i den kommunala budgetpro- 
cessen. 

Genomförandet av trafikstrategin bygger i vissa delar även på samverkan och de- 
lat ansvar med aktörer utanför den kommunala organisationen såsom Trafikverket, 
Västtrafik, grannkommuner, vägföreningar, byggherrar, fastighetsägare och lokalt 
näringsliv. För att främja trafikstrategins genomförande kan samverkansformer med 
externa parter behöva utvecklas, vilket föreslås ske inom ramen för kommande arbete 
med handlingsplaner. 

 

5.2 Handlingsplaner och åtgärder 
För målstyrning och framdrift av trafikstrategins genomförande behövs konkreta 
handlingsplaner för olika delar av transportsystemet och dess användning. Hand- 
lingsplanerna beskriver vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta identifierade 
utmaningar och bidra till kommunens mål. Som grund för handlingsplanerna kan 
fördjupade utredningar behövas. Åtgärder i handlingsplaner bör tidsättas, prioriteras 
samt kostnads- och effektbedömas. I planerna bör även fastställas vilka förvaltningar 
och befattningar som har ansvar för respektive åtgärds finansiering, genomförande 
och uppföljning. 

På nästa sida listas de handlingsplaner som föreslås tas fram utifrån denna trafik- 
strategi inom de närmaste åren, samt vilka kommunala verksamheter som behöver 
medverka i arbetet. För att handlingsplanerna ska ge effekt till målåret 2035 behöver 
implementering av åtgärder starta omgående efter strategins antagande, och ske frek- 
vent under kommande år. 

Det finns även åtgärder som inte förutsätter handlingsplan, utan som kan implemen- 
teras direkt i det löpande arbetet på kort sikt. 
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Förslag på aktiviteter Ansvar (huvudansvar fetstil) 

Policys och strategier 

Rese- och transportpolicy för Tjörns kommun 
Riktlinjer för tjänsteresor, fordon och godstransporter inom 
kommunala verksamheter och bolag. 

 
KS, Kommunledning 

Parkeringsnorm med strategier 
Framtagande av parkeringsnorm, och strategier för hur kommunen 
ska arbeta med parkering. 

 
Plan, Trafik 

Planer 
Kommunikations- och samverkansplan 
Plan för hur kommunikation och samverkan ska ske för att främja 
trafikstrategins genomförande internt inom kommunala verksam- 
heter och bolag, ut mot våra kunder och externt med Trafikverket, 
Västtrafik, grannkommuner, vägföreningar, byggherrar, fastighetsä- 
gare och lokalt näringsliv. 

 
 

Planchef, Kommunikation 

Mobility Management-plan 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta för att öka andelen hållbara 
resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik genom beteende- 
påverkan. 

 
Trafik, Folkhälsa, Skola, 
Näringsliv, Energirådgivare, 
Kommunikation, TBAB 

 
Gång- och cykelplan 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta med gång- och cykelplane- 
ring för att ge förutsättningar till en ökad andel hållbara resor. 

 
Trafik, Folkhälsa, Skola, Kultur- 
och fritid, TBAB 

Plan för förnybara drivmedel och elfordon 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta med etablering av publik 
infrastruktur för att främja förnybara drivmedel och elfordon. 

 
Trafik, Näringsliv, Mark- och 
exploatering 

Kollektivtrafikplan 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta för att kollektivtrafik och 
kombinationsresor ska bli ett attraktivt alternativ och för att ge för- 
utsättningar till en ökad andel hållbara resor. 

 
 
Trafik, Mark- och exploatering 

Plan för ett robust transportsystem 
Plan för hur Tjörns kommun ska arbeta med brister och behov i 
huvudvägnätet för att minska sårbarheten i kommunens transport- 
system. 

 
 
Trafik, KS, SBRF 

Riktlinjer för utformning av allmän plats 
Riktlinjer för utformning av anläggningar inom allmän plats i Tjörns 
kommun. 

 
Plan, Trafik 

Utredningar 

Processkartläggning 
Identifiera hur kommunala verksamheter och bolag arbetar med 
trafikfrågor idag och hur trafikstrategin ska implementeras i det 
dagliga arbetet. 

 
 
Plan, Trafik, mfl 

Huvudmannaskap i tätorter 
Utreda huvudmannaskap för allmän platsmark inom Tjörns kom- 
mun. 

 
Mark- och exploatering, Plan, 
Trafik 

 

Tabell 5-1 Förslag på aktiviteter och ansvarsfördelning för genomförande av trafikstrategin. 
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5.1 Trafikbokslut – uppföljning och utvärdering 
För att systematisera uppföljning och utvärdera i vilken riktning Tjörn går föreslås 
att ett trafikbokslut inkluderas i kommunens ordinarie verksamhetsuppföljningar. 
Det bör ingå en kortfattad genomgång av genomförda åtgärder och vilka handlings- 
planer som har startats. I samband med trafikbokslutet bör även översyn göras av 
de åtgärder som genomförts och om det finns behov av nya åtgärder. Dessutom bör 
styrning mot målsättningarna i trafikstrategin kontrolleras mot indikatorer, vissa med 
uppföljning varje år och andra med längre intervall. På nästa sida listas förslag på 
indikatorer uppdelade på respektive målsättningsområde, nuläge, utveckling sedan 
senaste mätning samt datakälla som används. Indikatorerna är utvalda för att täcka in 
målsättningarna och med hänsyn till genomförbarhet. 

För att strategidokumentet över tid ska behålla sin relevans och utgöra ett stöd i verk- 
samheten, föreslås att dokumentet aktualitetsprövas i kommunfullmäktige i samband 
med återkommande prövning av kommunens översiktsplan, och vid behov revideras. 

 

5.2 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog kring trafikstrategin är viktigt dels när den är politiskt 
antagen men också under genomförandefasen, exempelvis i samband med olika åt- 
gärder och projekt. Åtgärder och projekt bör i ett tidigt skede samordnas med tydlig 
och relevant information till medborgarna. Många framtida åtgärder kan även behöva 
en egen kommunikations- och dialogprocess för att möjliggöra förankring och accep- 
tans. 

Uppföljning av indikatorer och mål föreslås kommuniceras genom kommunens of- 
fentliga kanaler som till exempel kommunens webbplats men också spridas via annan 
media. Resultat bör även spridas under ordinarie möten som hålls i nämnder, förvalt- 
ningar, bolag, samarbetsgrupper etc. 
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Indikator 2018 Utveckling Källa 
Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare – årlig uppföljning 
Alla förvaltningar på kommunen ska få 
utbildning i trafikstrategin 

0  Trafikbokslut 

Antal genomförda åtgärder och 
handlingsplaner som leder mot 
målsättningar i trafikstrategin 

0  Trafikbokslut 

Restidssäkerheten ska öka för utryckningsfordon – årlig uppföljning 
Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, 
för räddningstjänst ska inte öka pga. 
framkomlighetsstörningar 

13,6  SKLs Öppna jämförelser: 
trygghet och säkerhet. Samtal 
med räddningstjänst. 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 
112-anrop och första resurs på plats, 
för ambulans ska inte öka pga. 
framkomlighetsstörningar 

16,4  SKLs Öppna jämförelser: 
trygghet och säkerhet. Samtal 
med vården. 

Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka – årlig uppföljning 
Osäkerheten i körtiden för buss över 
fastlandsförbindelsen mellan Myggenäs 
korsväg och Stenungsund ska minska 
(kvalitativ bedömning) 

Oförändrad  Kvalitativ bedömning av 
utveckling med hänsyn till 
effekt av genomförda åtgärder. 
Bedöms enligt minskad, 
oförändrad eller ökad 

Kollektivtrafikens punktlighet. Andel turer 
med start eller slut på Tjörn som är i tid 

78 % (år 2019)  Västtrafik 

Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora 
turistmål i kommunen – årlig uppföljning 
Antal tillgänglighetsåtgärdade platser ska 
öka 

0  Målpunkter Enligt ”Övergripande 
trafiknäts- och målpunktsanalys” 

Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert – årlig uppföljning 
Antal polisrapporterade trafikolyckor per 
år inom Tjörns kommun ska minska 

85  STRADA 

Antal svårt skadade och avlidna från 
trafikolyckor 

0 svårt 
skadade och 0 
avlidna 

 STRADA 

Upplevd trygghet och säkerhet att vistas 
utomhus på kvällar och nätter ska öka 

7,9  SKL Medborgarundersökning. 
Gradering 1-10 

Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom minskade utsläpp – följs upp en gång per 
mandatperiod 
Totala utsläppet av koldioxidekvivalenter 
från transportsektorn ska minska 

26 140 (år 
2017) 

 Naturvårdsverket, länsrapport 

Andel fossilbränslefria fordon i 
kommunens verksamheter 

34 %  Kommunens egna statistik 

 Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka – årlig uppföljning  
Antalet påstigande på bussar på Tjörn 663 953  Västtrafik 
Andel som går eller cyklar till arbetet/ 
studierna 

13 %  Nuläge från enkätstudie 
sommaren 2018. Framtida 
värden från Enkätstudie/ 
Resvaneundersökning 

Andel barn som går eller cyklar till skolan 28 %  Nuläge från enkätstudie 
sommaren 2018. Framtida 
värden från Enkätstudie/ 
Resvaneundersökning 

Tabell 5-2 Förslag på indikatorer för uppfö jning av trafikstrategins genomförande. 
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Appendix: Nulägesbeskrivning – utifrån 
TRAST-aspekterna 
I följande appendix ges en mer ingående beskrivning av nuläget med utgångspunkt 
i TRAST-aspekterna för att ta hänsyn till olika aspekter som är viktiga för transport- 
systemet. 

 

A-1 Kommunens karaktär 
Tjörns kommun är en ö-kommun, norr om Göteborg. Tjörn är Sveriges sjunde största 
ö men kommunen består av mer än 1 500 öar, holmar och skär där det på ett mindre 
antal av dessa finns åretruntboende. Kommunen har knappt 16 000 invånare där be- 
folkningen har pendlat mellan 14 000 och 16 000 invånare de senaste 30 åren. Skär- 
hamn är kommunens centralort och största tätort med cirka 3 500 invånare. Andra för 
kommunen större orter är Höviksnäs, Myggenäs, Rönnäng och Kållekärr.3 Flertalet 
av kommunens orter ligger vid havet och är gamla fiskebyar som har utvecklats över 
tid till större samhällen. Omlandet på Tjörn består mestadels av åkermark, skog och 
klippor vid strandlinjen. 

Utpendlingen från kommunen är ungefär 3 gånger större än inpendlingen. Tjörnbron 
är den viktigaste och enda direkta fastlandsförbindelsen vilken också är den mest 
trafikerade vägsträckan på Tjörn. Trafiken är markant större på sommaren än på 
vintern på grund av att befolkningen ökar kraftigt på sommaren då det finns mycket 
säsongsboende på ön samt att många turister besöker kommunen. Den demografiska 
sammansättningen på Tjörn, från 2017, visar på en åldrande befolkning då andelen i 
åldrarna 25–44 år är 20 procent av den totala befolkningen i kommunen medan det i 
Sverige i genomsnitt är 26 procent. Andelen 65–79 år är 21 procent på Tjörn medan 
andelen av Sveriges invånare i samma åldersintervall i Sverige utgör 15 procent. 

 

A-2 Transportsystem 
Tjörns transportsystem består av vägnät för gång, cykel och motorfordon samt fler- 
talet farleder. Kommunen har inte huvudmannaskap över gator och vägar vilket 
innebär att Trafikverket och vägföreningar är väghållare på Tjörn. Nedan ges en över- 
gripande beskrivning av respektive färdmedels vägnät med fokus på gång-, cykel, 
kollektivtrafik-, biltrafik- och godsvägnätet. 

 
Gångvägnät 
Gångvägnät består av trottoar, gång- och cykelbanor och gator där gång sker i bland- 
trafik4. I tätortsområdena Skärhamn, Rönnäng, Höviksnäs och Kållekärr finns trot- 
toarer eller separerad gång- och cykelväg intill de flesta större lokalgatorna. Orterna 
Myggenäs och Skärhamn kopplas samman med separerad gång- och cykelväg längs 
väg 169/723, mellan Skärhamn och Rönnäng längs väg 721 och delar av väg 169. 

 
 

3 Befolkningsutveckling, www.tjorn.se 
4 Blandtrafik innebär att olika färdmedel använder samma gatuutrymme, Ett vanligt exempel 
på detta är en lokalgata utan trottoar. 
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Generellt sker gångtrafiken främst i blandtrafik i kommunen. Under hösten 2018 
genomfördes en övergripande trafiknätsanalys med målpunktsanalys för huvudstrå- 
ket och de sekundära stråken, se figur A-1, vilken visade att gångvägnätet inte är 
sammanhängande eller tillgängliggör viktiga målpunkter i orterna inom de studerade 
stråken.5 

 
Nya förslag och planer 

I kommunens översiktsplan finns förslag på utbyggnation av separerade gång- och 
cykelvägar inom eller i anslutning till tätorterna, till exempel utanför Skärhamn, samt 
sträckor längs väg 160 och 169. Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykel- 
väg längs med väg 721, sträckan cirkulation väg 721/723 – Industrivägen samt längs 
med väg 160, sträckan Myggenäs centrum – Sörbyvägen. 6 

 

Figur A–1 Utbredning av huvudstråk och sekundära stråk, Översiktsplan 2013 Tjörns kommun 
 
 
 
 

5 Trivector PM 2018:102. Övergripande trafiknätsanalys av huvudstråk och sekundärt stråk – 
med målpunktsanalys, 2018. 
6 Aktuella projekt, www.tjorn.se 
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Cykelvägnät 
Cykelvägnätet på Tjörn består av cykelvägar, cykelleder samt gator och vägar där 
cykling sker i blandtrafik, se figur A-2. Cykelvägarna är planerade för pendlingsresor 
och är belagda med asfalt. De ligger parallellt med bilvägnätet samt sandas och plogs 
vintertid. Cykellederna är består av ett mer varierat vägnät där underlaget kan bestå 
av asfalt, smågrus eller annat underlag. 

Den övergripande trafiknätsanalysen visar på brister i cykelstråkens sammanhängan- 
de samt att det saknas säkra passager för oskyddade trafikanter över vägar med mo- 
torfordonstrafik. Vid flertalet korsningspunkter mellan motorfordon och oskyddade 
trafikanter saknas det helt markerade passager vilket sänker trafiksäkerheten. 

 
Kollektivtrafiknät 
Befintlig kollektivtrafik på och till/från Tjörn består av buss- och färjetrafik. Väst- 
trafik som är kollektivtrafikhuvudman på Tjörn trafikerar kommunen med busstrafik 
för lokala och regionala resor samt färjetrafik till några av de omkringliggande öarna 
med åretruntboende. Busstrafiken använder samma infrastruktur som biltrafiken. För 
regionala resor är tåg från Stenungsund också av betydelse. I figur A-3 redovisas da- 
gens kollektivtrafiksystem. 

 
 

Figur A–2 Cykelvägar och cykelleder på Tjörn. 
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Buss 

Busstrafik utgörs av Tjörn Express mellan Göteborg/Stenungsund och Rönnäng, buss 
5 mellan Höviksnäs och Stenungsund, Orust Express mellan Uddevalla, Orust och 
Stenungsund, 13 lokalbusslinjer (300-linjerna), 19 skolbusslinjer (900-linjerna) och 
närbussen. 

Busslinjerna med störst turutbud är Tjörn Express, linje 5 och Orust Express. Tjörn 
Express går med halvtimmestrafik till Göteborg morgon och eftermiddag på varda- 
gar, och i övrigt en gång i timmen till Stenungsund dagtid, kvällstid samt på helger. 
Linje 5 har halvtimmestrafik vardagar och entimmestrafik på helger mellan Hövik- 
snäs och Stenungsund. Orust Express går i huvudsak till Stenungsund, men vissa tu- 
rer på vardagar går till Göteborg, med halvtimmestrafik dagtid och entimmestrafik på 
vardagskvällar, samt något glesare på helger. För norra och östra Tjörn fungerar buss 
5 och Orust Express som anslutningsbussar till tåget i Stenungsund, medan Tjörn Ex- 
press har samma funktion för sydvästra delarna av kommunen. 

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsakligen inom kommunen. Tre linjer tra- 
fikerar landsbygden utanför kommunens huvudstråk. De är anropsstyrda och förbe- 
ställs senast en timme innan avgång. Linjernas tidtabeller är samkörda med express- 
linjerna vilket gör 300-linjerna till en del av busspendlingssystemet. 

 

Figur A-3 Tjörns kollektivtrafiksystem. Källa: Tjörns kommun, Remiss Förstudie Trans-portstrategi 170524. 
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900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år inför skolstart, för att motsvara skolbar- 
nens behov. Dessa linjer går endast på skoldagar, det vill säga inte på skollov, röda 
dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur och två till fyra turer på eftermiddagen 
beroende på skolans sluttider. Tillkommande turer kan förekomma om någon av 
300-linjerna utgår eller förändras. Även andra passagerare än skolungdomar kan åka 
med skollinjerna. 

Närbussen är en områdesbaserad trafik som trafikerar olika geografiska områden på 
Tjörn under olika veckodagar. Man beställer närbussen genom att ringa och boka 
sin resa (anropstyrdtrafik) dagen före man skall resa. Totalt är kommunen uppdelad 
i 5 områden, två av dessa trafikeras två gånger i veckan och övriga tre områden har 
resmöjligheter en gång i veckan. Närbussen är öppen för alla. 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning  
är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfäl- 
ligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän- 
na kommunikationsmedel. 

 
Tåg 

Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är viktiga för de regionala kollektivtrafik- 
resorna, i synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Express inte går hela vägen till 
Göteborg. Västtågen går från Stenungsund med halvtimmestrafik morgon och efter- 
middag på vardagar, och med entimmestrafik dagtid, kvällar och helger. Befintliga 
kapacitetsbegränsningar på Bohusbanan gör dock att trafiken är störningskänslig och 
tågen är ofta försenade. Pendelparkeringen vid Stenungsuds station och Stora Höga 
är frekvent använda av Tjörnbor som åker tåg. 

 
Färja 

Västtrafik trafikerar färjor till Dyrön, Åstol och Härön enligt tidtabell med mycket 
varierande turutbud. Under lågsäsong är färjetrafiken relativt begränsad och delvis 
anropsstyrd, medan trafiken sommartid är mer omfattande då resenärerna utgörs av 
en större fritidsboendebefolkning och turister. 

Från Rönnäng trafikerar färja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön (Norra) och från Kyr- 
kesund nås Härön. Mellan Rörtången och Rökan i Kungälvs kommun nås även södra 
hamnen på Dyrön, men den färjetrafiken är mycket begränsad och sker trafikeras som 
anropsstyrd färjetrafik. Utanför linjelagda färjeturer är boende och besökare till öarna 
hänvisade till privata båtar. 
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Pendelparkering 

I dagsläget finns pendelparkeringar vid Myggenäs korsväg, Myggenäs centrum, 
Häggvall och Kållekärr med totalt cirka 170 platser, se figur A-4 och tabell A-1. 

Enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 visar att drygt hälften har 
använt pendelparkeringar. En av de största anledningarna till att fler skulle använda 
pendelparkeringar oftare är om det fanns fler platser eftersom de ofta är fullbelagda. 

 
Planer på nya pendelparkeringar 

I översiktsplanen har nya platser identifierats som lämpliga för pendelparkeringar, 
bland annat på Mjörn, vid Vallhamn, Kuballe och Hoga. De senaste åren har pendel- 
parkeringen i Myggenäs korsväg byggts ut, en utökning i Kållekärr är beslutad och 
utredning för ny pendelparkering norr om Myggenäs korsväg pågår. 

 
 

Figur A-4 Placering av dagens pendelparkeringar på Tjörn. 
 

Tabell A–1 Pendelparkeringar på Tjörn, Källa: Västtrafik 
 

Pendelparkering Antal tillgänglig platser 

Myggenäs korsväg 82 

Myggenäs centrum 14 

Häggvall 20 

Kållekärr 57 
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Biltrafiknät 
Biltrafiknätet på Tjörn består av statliga och enskilda vägar. Tjörnbron är kommu- 
nens viktigaste och enda direkta fastlandsförbindelse, men det finns möjlighet att nå 
fastlandet indirekt via Orust i form av Skåpesundsbron, Nötesundsbron samt färjan 
vid Svanesund. 

Länsväg 160 utgör tillsammans med länsväg 169 mellan Myggenäs och Rönnäng, 
huvudvägnätet på Tjörn och är delvis riksintresse för kommunikation till Vallhamn. 
Andra vägar av större karaktär i kommunen är väg 721 mellan Skärhamn och Aröd 
och väg 723 från Skärhamn via Kållekärr till väg 169, se figur A-5. 

Det sekundära vägnätet (till Kyrkesund) är en del av det övergripande vägnätet med- 
an övriga vägar bildar det lokala vägnätet, inom tätorter som på landsbygden. 

Framkomligheten på vägnätet påverkas av den stora arbetspendlingen under var- 
dagsmorgnar och eftermiddagar men är trots det god under större delen av året. Det 
förekommer relativt frekvent att långsamtgående fordon kör på vägnätets huvudstråk, 
till och från gymnasiet i Stenungsund, vilket ger försämrad framkomlighet för andra 
fordon. Det omfattande fritidsboendet och turismen i kommunen bidrar till toppar i 
trafiken vid långhelger och under sommarsäsongen. Huvudstråket är sårbart för sam- 
hällsviktiga funktioner som utryckningsfordon utifrån aspekten att om något oförut- 
sett inträffar finns få omledningsalternativ på det övergripande vägnätet. 

 

Figur A–5 Huvudstråket (heldragen) och sekundärt (streckad) stråk för bil på Tjörn samt vägsträckorna med högst 
ÅDT-flöde (rödmarkerat). Källa: Översiktsplan 2013. 
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För den större delen av det övergripande vägnätet är hastighetsbegränsningen 70 
km/h, undantag är länsväg 169 och delar av väg 723 där 80 km/h gäller. In mot orter 
är 40 och 50 km/h vanligt förekommande och inom bostadsområden är 30 km/h van- 
ligast. 

 
Godstrafiknät 
Godstransporter inom kommunen går huvudsakligen på huvudvägnätet, det vill säga 
vägarna 160 och 169. Väg 160 är rekommenderad primär transportväg för farligt 
gods och väg 169 är rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Väg 160 
öster om Myggenäs och väg 169 norr om Vallhamnskorset är båda utpekade som 
regionalt viktiga vägar i funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till E6 sker vid 
Stora Högamotet i Stenungsund, för transporter vidare i regionen, övriga Sverige, 
Europa och världen. Godstransporter på fastlandsförbindelsen begränsas till storlek 
av dimensionerna på Stenungsötunneln på väg 160. Väg 160 stängs regelbundet av 
under korta perioder i samband med breda transporter till och från Vallhamn. 

Godstransporter till verksamheter inom kommunens mindre öar är hänvisade till 
linjelagd färjetrafik. Sommartid juni till augusti är godstransporter på färjorna tids- 
begränsade till ett antal utvalda turer. Inom äldre tätorter och samhällen med trånga 
trafikrum påverkar godstransporter med stora fordon aspekter som tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikanter. 

 
Parkering 
Kommunal bilparkering finns på 19 parkeringsytor runt om på kommunen. Det går 
att parkera bilen på gatan upp till 24 timmar i följd om inget annat anges. Det går 
även att hyra boendeparkering från kommunen på öarna utanför Rönnäng och Kyr- 
kesund. 

Det sker en brist på parkeringsplatser i tätorterna och färjelägena under sommartid då 
ett stort antal sommarboende och turister besöker kommunen. Varje år juni–augusti 
arrenderar kommunen mark vid Astrids fisk i Rönnäng för att tillskapa cirka 130 par- 
keringsplatser, och på så vis hanteras parkeringsefterfrågan från sommarboende på 
Åstol, Dyrön och Tjörnekalv. 

Cykelparkering finns främst vid viktiga målpunkter vid centrum i Skärhamn, Kål- 
lekärr och Höviksnäs, utanför centrum finns cykelparkering vid hållplats i Sundsby 
och Klädesholmen. Det har inte genomförts någon inventering av cykelparkeringarna 
men majoriteten saknar väderskydd. 

Det planeras för nya väderskyddade cykelparkeringar i Skärhamn och Myggenäs i 
hållplatsnära lägen. 
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A-3 Trafikens omfattning 
Kännedomen om omfattningen av trafiken på Tjörns vägnät är mycket varierande där 
flöden på det statliga vägnätet är väl kartlagt medan övrigt vägnät för motorfordon är 
relativt okänt. Omfattningen av antalet fotgängare och cyklister på enskilda sträckor 
finns inte sammanställt. På Tjörnbron går det i genomsnitt cirka 20 000 fordon per 
dag. 

Inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersökning 2017 om 
vardagsresor och helgresor, där nästan 200 invånare på Tjörn deltog. Resultatet vi- 
sade att 60 procent av alla resor som genomfördes av Tjörnborna hade mål på Tjörn 
och resterande utanför kommunen. Av samtliga resor så genomfördes 8 av 10 med 
bil och knappt 10 procent med cykel respektive med kollektivtrafik. Resterande resor 
gjordes till fots. Bland deltagarna var det bara på Orust som bilandelen var större och 
kollektivtrafikandelen mindre, se figur A-6. 

Under sommaren 2018 genomförde kommunen en enkätundersökning om resvanor 
vid pendling, fritidsresor samt hur invånarna använder befintlig infrastruktur både 
vardagar och under sommartid, ”turistsäsongen”. Resultatet visade att cirka 7 av 10 
pendlingsresorna genomförs med bil och drygt 1 av 10 med cykel respektive med 
kollektivtrafik. I figur A-7 redovisas hur färdmedelsval för arbetspendling varierar i 
olika geografiska områden på Tjörn. För fritidsresorna visade däremot resultatet att 
bilresor står för 6 av 10 resor medan 2 av 10 görs med cykel. 

Enkätundersökningen visade också att de främsta anledningarna till att välja bort 
bilen till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt till större evenemang är ”bättre 
gång- och cykelvägar” samt ”bättre kollektivtrafik”. Gällande barns resväg till skolan 
anger ungefär hälften av de som har barn i de åldrarna att trafiksituationen är ”rörig” 
eller ”inte trafiksäker”. Kring förskolor framgår det att trafiksituationen är bättre då 
det är 2 av 10 som anger att trafiksituationen är ”rörig” eller ”inte trafiksäker”. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter inom kommunen visar att väg 160 öster 
om korsvägen kör cirka 1 200 lastbilar (inkluderar trafik som fortsätter mot Orust); 
väg 169 norr om Vallhamn cirka 800 lastbilar (stor andel med destination Vallhamn, 
Svanviks industriområde, Höviksnäs); väg 169 söder om Vallhamn 200–400 lastbilar 
(destinationer Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen). 

Längs väg 160 och 169 går uppskattningsvis 40 000 tunga vägtransporter per år, bara 
till och från Vallhamn. Lastbilstransporter på väg 160 begränsas av vikt-, höjd- och 
breddbegränsningarna för Tjörnbron och tunneln på Stenungsön. Flera gånger per 
vecka går även breda transporter som kräver broavstängning. 

En sammanställning över transporterna från Tjörns hamnar visar att till och från grin- 
darna på hamnarnas område går det årligen sammanlagt cirka 60 000 godstransport- 
rörelser. 
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Figur A-6 Andelen resor som genomförs med kollektivtrafik respektive bil bland delta-garna. 
Källa: Västsvenska paketet, 2017. 

 
 

Figur A-7 Färdmedelsfördelning för arbetspendling beroende på vilken postort bosta-den ligger i för boende på 
Tjörn. 
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A-4 Tillgänglighet och trygghet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla, oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen såsom gator och torg ska 
kunna användas av samtliga invånare. Tillgänglighet handlar om att skapa hinderfria 
miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel 
lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till 
olika färdmedel av god kvalitet. Att planera en tillgänglig kommun för alla handlar 
mycket om att sätta sig in andra personers situation. 

 
Tillgänglighet 
Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning för nästan samtliga kom- 
muner i Sverige, så även på Tjörn. På frågan hur medborgaren upplever tillgänglighet 
i kommunen Tjörn samma betygsindex som samtliga kommuner. I jämförelse från 
2015 och 2016 har denna kategori ökat för Tjörn. 

Hösten 2018 genomfördes en målpunktsanalys för Tjörn, med fokus på huvudön, 
vilken visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika färdmedel skiljer sig 
mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket avhängt om det finns 
gång- och cykelvägar till målpunkterna inom ett område. Gällande kollektivtrafik är 
det få målpunkter som det inte går att resa kollektivt till. Däremot varierar det hur 
många linjer som angör respektive hållplats samt med vilken turtäthet. Generellt är 
tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. 

Tillgängligheten till de omkringliggande öar som inte har väganslutning är dock 
beroende av två saker. Dels färjetrafik, dels privata fritidsbåtar. Utanför tidtabellagd 
färjetrafik är boende och besökare på dessa öar hänvisade till egen fritidsbåt. 

Efterfrågan att nå respektive målpunkt skiljer mellan sommar och övriga året. Av den 
anledningen kan målpunktsanalysen vara till grund för studie kring vilken tillgäng- 
lighet som ska eftersträvas under olika tider på året. 

Bilinnehavet på Tjörn uppgår till 600 bilar per 1 000 invånare vilket är högt ur ett 
regionalt och nationellt perspektiv. Genomsnittet i Sverige är 480 bilar per 1 000 in- 
vånare och bland grannkommunerna är bilinnehavet enligt: 

• Tjörn, 601 bilar/1 000 invånare 
• Orust, 623 bilar/1 000 invånare 
• Stenungsund, 540 bilar/1 000 invånare 
• Kungälv, 535 bilar/1 000 invånare 

Utvecklingstrenden, både på Tjörn och nationellt, är att bilinnehavet har ökat fram 
till och 2018. 

 
Trygghet 
Följande faktorer har betydelse för den upplevda tryggheten i transportsystemet; has- 
tighet, trafikmängden, problem att gå över gatan, regelbrott, olycksrädsla, rädsla för 
att utsättas för brott, siktförhållanden samt folkliv/bebyggelsetyp. 

I en folkhälsoundersökning från SKL 2014 ställdes frågan till kommunmedborgare 
om man avstått från att gå ut ensam av otrygghetsskäl. För Tjörn visade svaren på 
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index 15 jämfört med riksindex 21, vilket indikerar sämre upplevd trygghet på Tjörn 
än i riket som helhet. SCBs medborgarundersökning på Tjörn 2017 med frågan ”hur 
ser medborgarna på Tjörns kommun som en plats att bo och leva på?” visade index 
65 för Tjörn och 57 för samtliga kommuner, medan svar på ”vad kan få medborgarna 
mer nöjda?” angav trygghet som ett område med förbättringspotential. 

 

A-5 Trafiksäkerhet 
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande övergripande 
resultat för Tjörn kommun. Under år 2014 till och med 2018 har 261 trafikolyckor 
inträffat, varav fyra dödsolyckor och 15 allvarliga olyckor. De dödsolyckorna inträf- 
fade vid singel motorfordonsolyckor och 11 av 15 allvarliga olyckor inträffade vid 
singel cykelolyckor. Av de 261 trafikolyckorna skedde drygt hälften (135) på statlig 
väg, resterande på enskild eller okänd väg. 

Genom att se på ett så kallat olyckstal7 framgår det att Tjörn ligger över sina grann- 
kommuner i antalet trafikolyckor per 1 000 invånare. Olyckstalen avser olyckor vid 
dödsfall samt allvarliga skador som rapporterats till sjukhus och samtliga väghållar- 
typer inkluderats. 

 
Tabell A-2 Olyckstal åren 2014-2018 framtagen av 
SKL:s modell. 

 

Kommun Olyckstal 2014-2018 
(polis + sjukvård) 
Statistik 

Tjörn 2,4 
Orust 2,2 
Stenungsund 2,2 
Kungälv 1,4 

Totalt var personbilar involverade i 79 
olyckor, fotgängare i 67, cykel i 65 och 
moped i 22 olyckor. 

Fotgängare i singelolycka på Tjörn beror 
i de flesta fall på något av följande: halkat 
på snö/is, ramlat på trottoarkant, halkat på 
sten eller ramlat på ojämn, gropig belägg- 
ning eller brunn som sticker upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur A-8 De vanligaste typerna av olyckor som har registrerats i Tjörns kommun 2014-2018. 
 
 
 

7 Olyckstal=antal döda samt allvarliga olyckor/((antalet invånare/10 000)*5) (Femårsvärde) 
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Cyklisters singelolyckor beror i de flesta fall på faktorerna: kraftig inbromsning, rull- 
grus, kör ut i vägren, ouppmärksam på vägbula, grop eller ojämnheter i underlaget. 

Motorfordons singelolyckor sker främst av anledningen att motorfordonet ska und- 
vika kollision med djur eller andra hinder på vägbanan. Motorfordonen har börjat 
sladda av oklara anledningar samt skett på grund av dålig, sikt, vattenplaning, halt 
väglag, vägarbete som inte varit avspärrat från båda riktningar. 

Mopedist singelolyckor beror främst på att mopedist kört ut i vägrenen och sladdar 
eller tappat balansen i cirkulationsplatser, väja för fordon eller halt på grund av ler- 
fläck/isfläck. 

Motorfordon upphinnande olyckor kan oftast relateras till korta avstånd till framför- 
varande fordon, distraktionsmoment, dålig uppmärksamhet eller kraftig inbromsning. 

 
 
 

Figur A-9 Karta över olycksplatserna för perioden 2014-2018. 
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A-6 Hälsa 
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer. Ett nationellt trans- 
portpolitiskt mål är att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa. Detta kan ske 
genom ökad andel resor som bidrar med fysisk aktivitet, det vill säga gång, cykel 
och kollektivtrafik. Ibland även kallat aktiv mobilitet eller aktiva transporter. Fysisk 
aktivitet minskar risken att insjukna i bland annat diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, 
depression och vissa typer av cancer. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört mätningar av Tjörnbornas hälsa vid tre tillfäl- 
len, 2007, 2011 och 2015 inom olika hälsofaktorer. Resultaten visar på relativt stabila 
värden där andelen som anser sig ha god hälsa ligger mellan 70 och 75 procent. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet säger att vuxna rekommenderas att vara fy- 
siskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst 
måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka8. Genom 
resan till och från skola, arbete eller andra ärenden kan hela eller delar av den rekom- 
menderade mängden fysisk aktivitet uppnås om resan görs med aktiv mobilitet. Även 
resor med kollektivtrafik bidrar i viss mån till fysisk aktivitet då de oftast startar och/ 
eller slutar med gång eller med cykel. 

SKL undersökte folkhälsan år 20149 i sin öppna jämförelse mellan kommuner. Resul- 
tatet av undersökningen redovisas i tabell 3, det visar på att Tjörn har bättre hälsoin- 
dex än nationellt. 

 
 
 

Tabell A-3 Olyckstal åren 2014-2018 framtagen av SKL:s modell. 
 

Faktor Index 
Tjörn 

Index 
nationellt 

Index 
Orust 

Index 
Stenungsund 

Index 
Kungälv 

Min och max 
av resultat i 
undersökningen 

Högt 
index 
är… 

Om man har 
en stillasittande 
fritid 

13 13 13 13 13 7/33 Negativt 

Fysisk aktivitet 
minst en 
halvtimme om 
dagen 

66 66 67 65 68 50/73 Positivt 

Fetma 14 14 15 14 11 6/25 Negativt 

Fallskador 
bland äldre 

2324 2637 2052 2663 2539 1343/4086 Negativt 

Insjuknande 
hjärtinfarkt 

254 266 234 236 237 117/506 Negativt 

 
 
 
 

8 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 
9 SKL 2014. Öppna jämförelser – folkhälsa 
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A-7 Miljöpåverkan 
Miljöförvaltningen Göteborg har gjort mätningar gällande luftkvalitén för Tjörns 
kommun. Mätningar genomfördes för kväveoxid i Skärhamns tätortsområde under 
år 201210. Värdena som uppmättes låg under miljömålen på 20 µg/m3 för årsmedel- 
värde, dygnsmedelvärde medan för timmesmedelvärde uppsteg halten till den nedre 
utvärderingströskeln av fyra utvärderingströsklar. Den högre halten visades kring 
Hamngatan i Skärhamn samt väg 723. Kväveoxidhalterna uppkommer i allmänhet 
från vägtrafik från fordons avgasrör, i vissa miljöer kan även andra källor ha betydan- 
de påverkan så som industriutsläpp och arbetsmaskiner. 

Transportsektorn står för knappt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen i 
Sverige11. Det har minskat under åren 2007–2015 med anledningen att fordon byggs 
mer bränsleeffektivare, men 2015 skedde en ökning igen på grund av antalet nypro- 
ducerade fordon. En förändring är att andel nyregistrerade fordon som är miljöbilar 
ökar, 2015 stod 17 procent av alla nyregistrerade bilar för miljöbilar. Trenden är att 
biodrivmedel fortsätter att öka medan det sker en minskning av etanoldrivmedel. 
Tjörns kommunala fordonsflotta domineras av fossilberoendefordon medan 34 pro- 
cent är fossiloberoendefordon som är hybridbilar el/bensin12. 

 

A-8 Trafiken i framtiden, trender och omvärld 
Dagens samhälle är uppbyggt så att det skapar ett behov av en stor mängd transpor- 
ter. För att kunna ta sig till arbetet, till sina fritidssysselsättningar och för att kunna 
delta i samhällets olika aktiviteter är förflyttning nästan alltid nödvändig. Samtidigt 
har vi transportpolitiska mål som gör att transportsystemet måste effektiviseras t.ex. 
avseende tillgänglighet, miljö och ytanvändning. 

Därutöver finns det en rad omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta i planeringen 
av transportsystemet. Nedanstående stycken är baserade på en trendspaning framta- 
gen för Boverket.13 

 
Urbaniseringen fortsätter länge 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i västsverige. Urbanisering innebär en 
förflyttning av människor från landsbygden in till tätortsområden. På Tjörn tar det 
sig uttryck att många arbetspendlar till större orter som till exempel Stenungsund och 
Göteborg. Det leder till regionförstoring och glesare landsbygd vilket ställer högre 
tryck på infrastrukturen både på Tjörn och fastlandsförbindelserna. 

 
Befolkningen fortsätter att öka och planar ut 
Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år 2050. Även 
i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal samt immigration. 
Befolkningen blir också äldre, i Sverige så även på Tjörn vilket delvis förklaras av 
utflyttning. Detta kommer att ställa stora krav på samhället. Den största befolkning- 

 
10 Miljöförvaltningen Göteborg, 2013. Ren regionluft – Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns 
kommun 2012. 
11 Statens energimyndighet 2017. Energiläget 2017 ISSN 1404-3343 
12 Mail fordonsavdelning på Tjörns kommun 2018-02-21 
13 Trivector 2012. Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus 
på transport, infrastruktur och bebyggelse. Rapport 2012:69. 

755



På Väg! - Trafikstrategi för Tjörn - Remissversion 

53 

 

 

 
 

sökningen sker i städer, så denna trend samvarierar med urbaniseringen, och spär på 
befolkningstrycket ytterligare. 

 
Naturresurser och miljö blir bristvaror 
Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resurser som har 
stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande brist på naturresurser 
leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och dels till ökad återvinning och re- 
surseffektivitet. Mineralutvinning blir mer betydelsefull. När prylar blir dyrare kan 
detta leda till ett ökat tjänstesamhälle. Det är rimligt att anta att vi i minskande grad 
tillämpar privat ägande till förmån för delägande och samnyttjande. I dagsläget finns 
begränsade möjligheter till samnyttjande inom trafikområdet på Tjörn eftersom bil- 
pool inte finns. Det kan bli en verklighet som även mindre kommuner behöver beakta 
i fortsättningen. 

 
Klimatförändringarna kan inte ignoreras 
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan idag en realitet. 
Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer att ge konsekvenser för det 
klimat som vi känner idag. Klimatförändringarna ställer krav på både kraftiga ut- 
släppsminskningar och anpassning till det förändrade klimatet. Tuffare styrmedel är 
att vänta och driver på ökad användning av bioenergi, ny teknik och förändrade be- 
teenden. Anpassningsbehovet kan innebära att transportsektorn ska kunna tanka med 
andra drivmedel än fossila bränslen även på Tjörn samt att samhället behöver plane- 
ras och byggas tätare och mer transportsnålt. 

 
Ny teknik förändrar världen igen 
Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar ständigt världen och 
sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla samhällsområden påverkar tekniken 
ständigt utvecklingen. Det finns stora förhoppningar om att ny teknik ska lösa stora 
samhällsproblem som ökande koldioxidutsläpp, energibrist och så vidare. Dock pekar 
forskningen på att med ökande välstånd hos allt fler av jordens befolkning kommer 
inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och energiproblem. Det kommer också 
att krävas förändringar i beteende och livsstil. Trots att Tjörn är en liten del i det stora 
pusslet är det avgörande att alla bidrar till förändringsarbetet, stora som små. 

 
Vi blir mer globala, regionala och lokala – allt på samma gång 
I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av effekter från 
klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upphov till förflyttning av 
människor mellan kontinenter, länder och regioner och bidrar till ökad urbanisering. 
Klyftorna mellan länder och sociala grupper ökar, men å andra sidan leder den ökade 
migrationen till ett allt mer mångkulturellt samhälle. 

Den ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder också till att vårt 
jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt mer världsomfattande handeln 
med råvaror och förfinade produkter leder detta till en fortsatt ökad globalisering. I 
Göteborgsområdet med flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt sätt att se på re- 
gionen. Vi bor i en region lika mycket som på Tjörn. Snabba kollektiva förbindelser 
gör detta möjligt men allt högra krav ställs även på kollektivtrafiken utanför de starka 
pendlingsstråken. 
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Förord 

Tjörns kommun har för första gången tagit fram en trafikstrategi med syfte att 
skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och infra-
strukturfrågor. 

Trafikstrategin beskriver kommunens inriktning i form av långsiktiga målsätt-
ningar för 2035 och utvecklingsstrategier baserat på den kunskap som finns om 
nuläge och aktuella behov. Trafikstrategins målsättningar ska vara vägledande 
för hela den kommunala verksamheten och användas i kommunikation och sam-
arbete med andra aktörer på såväl lokal som regional och nationell nivå. 

Med trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett transportsystem som 
bidrar till en god tillgänglighet och en hållbar utveckling i hela kommunen. På 
Tjörn ska det finnas goda förutsättningar att resa med kollektivtrafik, med cykel 
och till fots på ett effektivt och pålitligt sätt. Satsningar på samtliga färdsätt ska 
bidra till att nå målsättningarna. 

Att förbättra möjligheten att resa på olika sätt både inom kommunen och till reg-
ionala målpunkter är centralt i strategin. Transportsystemets utveckling ska bidra 
till kommunens vision 2035. 
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Begreppsförklaring 

Framkomlighet – Handlar om våra förflyttningar genom transportsystemet. Vid 
god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restidsvariationen be-
gränsad.  

Hastighetsspridning – Den hastighet som fordon framförs i kan variera på en 
specifik sträcka. En stor hastighetsspridning innebär att skillnaden mellan de for-
don som kör snabbast är stor jämfört med de som kör långsammast. 

Huvudmannaskap – Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är ansvarig 
för att ställa iordning och förvalta dem, t.ex. gator och torg. Vad gäller gator, som 
inte är nationella vägar, har Tjörns kommun valt att överlåta dem till vägföre-
ningar. 

Hållbarhet – används i flera av de strategiska inriktningarna. Med hållbarhet 
menas i detta sammanhang en sammanvägning av ekonomisk, ekologiskt och 
social hållbarhet 

Kapacitet – Hur stor mängd trafikanter eller fordon som kan passera genom ett 
system eller snitt på bestämd tid. Vid störd trafik och vid köbildning går kapa-
citeten ned.  

Mobility Management – Mobility Management är ett koncept för påverka bete-
ende inom transportområdet, det vill säga mjuka åtgärder för att påverka resan 
innan den har börjat. 

Pålitlighet – Ett pålitligt transportsystem är robust, dvs. det klarar av störningar 
utan att tillgänglighet och framkomlighet påverkas i större omfattning. 

Restidssäkerhet – Med hög restidssäkerhet är variationen av restiden liten mel-
lan två platser. 

Tillgänglighet – Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de 
övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av bebyg-
gelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till olika trafikslag 
av god kvalitet. 

Transportsystem – Transporter sker i ett system med individer, fordon och in-
frastruktur. Det finns olika transportsystem men ibland samsas de om samma 
infrastruktur, exempelvis personresor och godstrafik. 
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1. Inledning 

1.1 Varför en trafikstrategi för Tjörns kommun? 
Enligt den senast genomförda befolkningsprognosen, från år 2018, ska invåna-
rantalet öka från dagens 16 000 till cirka 19 500 personer till år 2032. Kommunen 
har ett befolkningsmål att det ska vara 20 000 bofasta på Tjörn till 2035. 

Kommunen har idag ingen trafikstrategi men behovet av tryggade kommunikat-
ioner för befolkning och näringsliv präglar kommunens översiktsplan, vision och 
målformuleringar i kommunens framtidsutsikter. I gällande översiktsplan från 
2013 framgår att framtagning av ny trafikstrategi ska prövas vilket har gjorts i 
och med att 2016 års kommunbudget pekade ut att ett fördjupat trafikstrategiskt 
arbete skulle startas. Det resulterade i en förstudie av Tjörns transportsystem som 
ligger till grund för arbetet med denna nya trafikstrategi. 

Tjörn har flera stora utmaningar att hantera för att kunna erbjuda en god tillgäng-
lighet och samtidigt uppnå en hållbar utveckling. Trafikstrategin tar ett helhets-
grepp om dessa frågor och pekar ut riktningen för den kommunala verksamheten. 
Trafikstrategin ska också ge kommunen en tydlig position och ange viktiga 
ståndpunkter vid samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalands-
regionen, Västtrafik samt grannkommuner. 

 

Figur 1-1 Tjörns kommun och dess grannkommuner. Källa: OpenStreetMap 
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1.2 Tjörns kommuns styrdokument 
Tjörns kommuns ordning för styrdokument är indelad i tre kategorier där trafik-
strategin sorteras under Översiktliga dokument – Strategi.1 Strategi definieras 
som: 

Strategin finns längst upp i hierarkin och är det mest översikt-
liga styrdokument. Strategin visar på handlingsriktning och 
ger vägledning åt verksamheterna. I strategin finns långsik-
tiga mål. Strategin behöver inte tala om hur målen ska nås. 

Kommunens övergripande målsättningar och strategier för samhällsbyggnad de-
finieras framförallt i Vision 2035 och i översiktsplanen ÖP2013. Utöver dem 
finns regionala, nationella och globala strategier och målsättningar som kommu-
nen arbetar mot. Bland de regionala styrdokumenten är det framförallt Vision 
Västra Götaland – Det goda livet, Klimatstrategi för Västra Götaland, regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland, Strategi för ökad cykling i Västra 
Götaland samt GRs strukturbild för göteborgsregionen som relaterar till Tjörns 
trafikstrategi. Bland de nationella styrdokumenten och målsättningarna som re-
laterar till trafikstrategin är framförallt de miljöpolitiska målen, transportpoli-
tiska målen samt Nollvisionen. Ur det globala perspektivet är det flertalet av må-
len för hållbar utveckling i Agenda 2030 som relaterar till trafikstrategin, där-
ibland jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt be-
kämpa klimatförändringen. 

Visionen 2035 - Möjligheternas Ö – har formulerats kring begreppen en åretrunt-
levande ö för livets alla faser, företagsamhet, småskalighet och närhet samt havet, 
det öppna landskapet och kulturen är de unika värdena.  

ÖP2013 har formulerats kring de fyra övergripande strategierna Tjörns roll i reg-
ionen, bebyggelsestruktur och utveckling, det goda livet och det robusta sam-
hället. Tjörns roll i regionen fokuserar på hur Tjörn kan vara en aktiv del i Göte-
borgsregionen samtidigt som kommunen utvecklas av egen kraft. Bebyggelse-
struktur och utveckling inriktas mot att kommunen strävar mot en ekologisk, 
social och ekonomisk hållbar utveckling. Det goda livet behandlar möjligheten 
att förena stora naturvärden med storstadsregionens övriga attraktionsvärden. 
Det robusta samhället handlar om hur väl samhällets olika verksamheter kan stå 
emot störningar. 

  

 
1 Tjörns kommun, Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. 
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1.3 Vad är en trafikstrategi? 
Trafikstrategin beskriver Tjörns kommuns inriktning i arbetet med trafikfrågor. 
Den innehåller långsiktiga målsättningar för 2035 och konkreta utvecklingsstra-
tegier för att uppnå dem. Trafikstrategin fäster därmed viktiga utvecklingsstrate-
gier som ska gälla i den framtida planeringen av transportsystemet. Syftet med 
utvecklingsstrategierna är att kommunen ska närma sig den kommunövergri-
pande visionen och kommunens uppställda mål. 

Trafikstrategin är en del av inriktningsplaneringen, och är en fördjupning av Vis-
ion 2035 samt Översiktsplan 2013 (ÖP). Trafikstrategin är vägledande i alla 
kommunens planer och program där trafikfrågor ingår, till exempel utbyggnads-
program och detaljplaner. En välfungerande trafikstrategi visar hur transportsy-
stemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk plane-
ring i kommunen. Den är integrerad i tjänstepersonernas dagliga arbete och en 
del av kommunens målstyrning gällande innehåll i budget och verksamhetspla-
ner. 

 

Figur 1-2 Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ligger till grund för olika handlingsplaner som 
behöver uppdateras eller tas fram för Tjörns kommun. 

  

Vision 2035

Översiktsplan 2013

Trafikstrategi

Handlingsplaner

Andra inriktningsdokument
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1.4 Metod och utgångspunkter 

Metodik 
Trafikstrategin är framtagen med utgångspunkt i TRAST-metodiken. TRAST 
står för ”Trafik för en attraktiv stad” och är en handbok framtagen av Trafikver-
ket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Boverket. Det målstyrda arbetssät-
tet back-casting används genom att formulera en önskvärd framtidsbild i form av 
målsättningar för att sedan studera vilka strategier som behövs för att kunna nå 
dessa. 

Kommunens stadsbyggnadsprocesser inkluderar medborgardialoger, vilket 
också genomfördes i framtagandet av trafikstrategin. Resultatet från dem har 
kompletterat nulägesbilden av transportsystemet på Tjörn utifrån ett användar-
perspektiv samt gett inspel till trafikstrategins utvecklingsstrategier. Medborgar-
dialogen har genomförts i form av fokusgrupper gällande tre områden; gång- och 
cykel, kollektivtrafik samt biltrafik och parkering. Ämnena som har behandlats 
under hösten 2018 och våren 2019 är vad som karakteriserar Tjörn, trafiksäker-
het, tillgänglighet och trygghet samt hälsa och säkerhet. 

Intern förankring av strategiarbetet har gjorts bland annat genom så kallad trafik-
dag. Under våren 2019 genomfördes den med tjänstepersoner och politiker i syfte 
att identifiera brister och utmaningar i transportsystemet på Tjörn samt diskutera 
relevanta målsättningar för trafikstrategin. Under processen har trafikstrategin 
även förankrats externt genom regionala avstämningar med grannkommuner, 
Trafikverket, Västtrafik och Göteborgsregionen. 

En central del i TRAST är de sju så kallade TRAST-aspekterna som i korthet kan 
beskrivas enligt: 

 Kommunens karaktär: Hur gator och bebyggelse tillsammans med par-
ker, vatten och mötesplatser m.m. skapar tätortens fysiska struktur. 

 Transportsystemet: Hur vägar, gator, spår, gång- och cykelbanor, håll-
platser och stationer är uppbyggda och hänger samman. I systemet kan 
antalet transporter öka utan att trafiken ökar, t.ex genom att fler samåker 
i bil eller att det sker en överflyttning från bilresor till kollektivtrafiken. 

 Trafikens omfattning: De resor och transporter som genomförs i trans-
portsystemet. 

 Tillgänglighet: Kan beskrivas med vilken lätthet invånare, besökare och 
verksamheter kan nå något önskvärt i samhället. 

 Trygghet: Människors upplevda trygghet handlar om individuella upple-
velser och riskkänslighet. 

 Trafiksäkerhet: Utgörs av de risker som trafikanterna utsätts för. Risken 
kan i sin tur delas in i sannolikhet och konsekvens. 

 Miljö och hälsa: Vilken påfrestning transportsystemet och de resor som 
görs har på omgivande miljö och människors hälsa. Men även vilka posi-
tiva hälsoeffekter aktiva transporter kan bidra med. 

Nulägesbeskrivning har formulerats utifrån TRAST-aspekterna och utvecklings-
strategierna har sin bärighet i dem för att skapa en helhetssyn som bidrar till en 
hållbar utveckling för Tjörns transportsystem. 
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Trafikstrategins olika delar och inbördes kopplingar beskrivs schematisk i Figur 
1-3. Utifrån nulägesanalysen och befintliga mål för trafik har specifika målsätt-
ningar för trafikstrategin valts ut. För att kommunens arbete med trafikfrågor ska 
utvecklas mot uppställda målsättningar har utvecklingsstrategier tagits fram. För 
att kontinuerligt kunna utvärdera om utfört arbete leder mot målsättningarna har 
målindikatorer för trafikstrategin tagits fram. Med syftet att konkretisera utveckl-
ingsstrategierna och målsättningarna ska handlingsplaner tas fram, vilket är en 
process som påbörjas efter att trafikstrategin är antagen. I trafikstrategin föreslås 
vilka handlingsplaner som är viktiga att ta fram samt inspel till vad de kan inne-
hålla. 

 

Figur 1-3 Schematisk indelning av trafikstrategins olika beståndsdelar. 

Fyrstegsprincipen 
I de nationella målen för transportinfrastruktur i Sverige ingår den så kallade fyr-
stegsprincipen, se figur nedan. Den är framtagen av Trafikverket och handlar om 
att åtgärder ska prövas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas. 
Denna princip ska beaktas vid alla planeringsarbeten. I framtagandet av Tjörns 
trafikstrategi har fyrstegsprincipen genomsyrat framtagandet av målsättningar, 
utvecklingsstrategier samt åtgärder i handlingsplaner. 

 

Nulägesbeskrivning med analys
-Brister och utmaningar

Utvecklingsstrategier 
för transportsystemet

Nya målsättningar för transportsystemet

Aktivitetsbaserade handlingsplaner med målindikatorer

Befintliga mål för trafik
-Kommunala
-Regionala 
-Nationella
-Globala
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Geografisk avgränsning och målår 
Trafikstrategin omfattar hela det geografiska området som är Tjörns kommun. 
Målår för målsättningarna i trafikstrategin är år 2035. 

Förberedande studier till trafikstrategin 
Under hösten 2018 kompletterades förstudie av Tjörns transportsystem med ett 
antal utredningar i syfte att erhålla en mer heltäckande nulägesbild av kommu-
nens transportsystem och hur det planeras för: 

 Analys av resvanor 
 Trafiknäts- och målpunktsanalys 
 SHIFT-diskussioner 

Analys av resvanor 

Kommunen genomförde en enkätstudie sommaren 2018 gällande kommuninvå-
narnas resvanor samt efterfrågan och önskemål på infrastruktur. Resvanorna vi-
sar på hög bilandel både gällande arbetspendling och fritidsresor. Resultaten re-
dovisas i vidare i nulägesbeskrivningen. 

Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys 

En övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys genomfördes under hösten 
2018 med ett tvådelat syfte. Trafiknätsanalysen syftar till att identifiera var det 
finns motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet för olika trafikanter, 
främst i korsningspunkter på huvudstråket och det sekundära stråket för bil. Syf-
tet med målpunktsanalysen är att erhålla en nulägesbild över var olika målpunk-
ter är belägna i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. Resultatet visade att 
den generella tillgängligheten för bil är mycket god medan den är bristfällig på 
flertalet platser för andra trafikanter. 

SHIFT-diskussioner 

Shift betyder skifta och syftar i detta fall på skiftet mot hållbara transporter. Det 
övergripande syftet med diskussionerna kring SHIFT är att erhålla en nulägesbild 
hur kommunen arbetar med hållbara transporter inom olika delar av organisat-
ionen samt vilka möjligheter i form av befogenheter, tid och resurser som finns 
för detta. Diskussionerna visade på att det finns en ambition och vilja att aktivt 
arbeta med hållbara transportlösningar men att det i dagsläget inte finns stöd i 
styrdokument eller tillgängliga resurser. Att kommunen har avsagt sig väghållar-
ansvaret bedöms även vara ett hinder för att kommunen ska kunna arbeta med 
hållbara transportlösningar i den utsträckning som önskas från tjänstepersonerna. 
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Projektorganisation Tjörns kommun 
I trafikstrategiarbetet har kommunala resurser varit involverade i arbetet, både 
politiker och tjänstepersoner, och delas in i styrgrupp, arbetsgrupp samt projekt-
grupp.  

Styrgrupp 

Trafikstrategiarbetets politiska förankring sker genom styrgruppen som består av 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens ar-
betsutskott samt chef för Samhällsbyggnad. 

Arbetsgrupp 

Kommunens projektledning och interna resurser för produktion består av hand-
läggare (översiktsplanerare), biträdande handläggare (trafikplanerare), trafi-
kingenjör, kollektivtrafiksamordnare, kommunikatör, Cultural Planning-sam-
ordnare. 

Projektgrupp 

Kvalitetssäkringen sker genom projektgruppen vilken består av representanter 
för kommunens förvaltningar och bolag med strategisk inriktning. 
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2. Brister och utmaningar i transportsystemet 

Nulägesbeskrivningen, de förberedande studierna till trafikstrategin, medborgar-
dialogen samt genomförd trafikdag med tjänstepersoner och politiker har resul-
terat i nedanstående slutsatser av brister och utmaningar som Tjörns kommun ska 
prioritera att åtgärda och arbeta vidare med. Från dessa slutsatser tas avstamp 
mot vilka målsättningar som ska gälla för trafikstrategin, se Figur 1-3 för sche-
matisk beskrivning av trafikstrategiarbetet. I appendix finns detaljerade nuläges-
beskrivningar av dagens transportsystem på Tjörn. 

2.1 Avsaknad av mandat för att styra mot hållbara transporter 
 Kommunen saknar huvudmannaskap för vägar och gator. Utmaningen 

ligger i kommunens möjlighet att påverka transportsystemet på Tjörn, 
framförallt på gator samt gång- och cykelvägar inom tätorterna som väg-
föreningar och Trafikverket är väghållare för. 

 Det saknas stöd i styrdokument för att arbeta och tillgängliga resurser för 
att kunna arbeta med hållbara transportlösningar i det dagliga arbetet inom 
den kommunala verksamheten. 

2.2 Sårbarhet i transportsystemet 
 Generellt saknas omledningsvägar för utryckningsfordon på vägnätets hu-

vudstråk vilket medför att de kan få svårigheter att komma fram vid 
mindre störningar. 

 Hastighetsspridningen är bitvis stor på vägnätets huvudstråk. Hastighets-
spridningen tar sig främst uttryck i att långsamtgående fordon är vanligt 
förekommande där hastighetsgränsen överstiger dessa fordons tillåtna 
maxhastighet. 

 Stora variationer i trafikflöden under sommar- och vintertid. 
 Kommunen är en del i den Göteborgsregionen med dess arbetsmarknads-

område vilket gör att arbetspendlingen till och från Tjörns kommun är 
stor. Det medför ojämn trafikering över dygnet vilket bland annat skapar 
kapacitetsproblem på broarna till Stenungsund. 
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2.3 Bristande säkerhet och tillgänglighet 
 Avsaknad av säkra gång- och cykelpassager och sammanlänkande cykel-

stråk. 
 Generellt är tillgängligheten för gång och cykel är avsevärt sämre jämfört 

med bil. 
 En betydande andel av Tjörns befolkning bor i tätortsområdena mellan 

Skärhamn och Rönnäng med det finns bara en direktbusslinje mot 
Stenungsund, Tjörn Express. I detta stråk finns det motstridiga intressen 
gällande kort restid och att tillgängliggöra landsbygden genom att restiden 
blir lång för resenärer från tätortsområdena mellan Skärhamn och Rön-
näng samtidigt som möjligheten till bra kollektivtrafik ökar utanför tä-
tortsområdena upp mot Myggenäs korsväg. 

 Avsaknad av möjlighet till lokala resor inom Tjörn med kollektivtrafik. 

2.4 Stort bil- och fossilberoende 
 Stor del av personresorna sker med bil vilket ställer höga krav på omställ-

ning till ett hållbart resande. 
 Antalet pendelparkeringar för bil och cykel är för få. 
 Avsaknad av tillgänglig laddinfrastruktur och möjlighet till tankning av 

alternativa drivmedel för allmänheten. 
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3. Målsättningar för transportsystemet 2035 

Viljeinriktningen för Tjörns transportsystem definieras i målsättningar och är 
grundstenen för utvecklingen av transportsystemet på Tjörn. Målsättningarna har 
målår 2035 i enlighet med vision 2035 och ska aktualitetsprövas av kommunfull-
mäktige vart fjärde år, företrädelsevis i samband med aktualitetsprövning av 
översiktsplanen. Nedanstående kategorier för målsättningar är ett svar på brist- 
och utmaningskategorierna i föregående kapitel. För varje målsättning ges i ka-
pitel ”Genomförande och uppföljning” förslag på indikatorer till målsättningarna 
som ska följas upp kontinuerligt för att säkerställa att transportsystem på Tjörn 
utvecklas i den önskvärd riktning. 

För respektive målsättningskategori beskrivs hur de relaterar till utpekade brister 
och utmaningar i transportsystemet samt vilka hållbarhetsaspekter som påverkas. 

3.1 Effektivare målstyrning 
 Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare. 

Målsättningen är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Avsaknad av mandat 
för att styra mot hållbara transporter”. 

Att kommunen ska kunna styra mot uppsatta målsättningar behöver det finnas 
tillgängliga resurser inom den egna organisationen att arbeta med hållbara 
transportlösningar i det dagliga arbetet. Även med kommunalt väghållaransvar 
blir målstyrningen effektivare genom att möjligheten att direkt påverka hur 
transportsystemet i kommunen ska utformas och användas. En ineffektiv målstyr-
ning påverkar samtliga hållbarhetsaspekter. 

3.2 Effektiv användning och pålitligt transportsystem 
 Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
 Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 

Målsättningen är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Sårbarhet i trans-
portsystemet”. 

De utpekade bristerna påverkar samtliga hållbarhetsaspekter negativt. Det är av 
stor vikt att utryckningsfordons restidssäkerhet och kollektivtrafikens framkom-
lighet ökar för att säkerställa viktig samhällsservice samt stärka Tjörns roll i den 
regionala arbetsmarknaden. Kollektivtrafikens framkomlighet är även en dellös-
ning på en effektivare användning av transportsystemet under perioder med stort 
resande.  
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3.3 Mänskligt och attraktivt 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till sam-

hällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert. 

Målsättningarna är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Bristande säker-
het och tillgänglighet”. 

Brister i säkerhet, trygghet och tillgänglighet är viktiga aspekter att åtgärda för 
att skapa ökad social hållbarhet. Bristerna motverkar överflyttning av trafikan-
ter till hållbara resval och hindrar social frihet och rättvisa. 

3.4 Miljö- och klimatsmart 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 
 Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollek-

tivtrafik ska öka. 

Målsättningarna är ett svar på bristerna och utmaningarna i ”Stort bil- och fos-
silberoende”. 

Ett stort beroende av fossila bränslen och transportefterfrågan av bilåkande mot-
verkar hållbar ekologisk utveckling och påverkar människors hälsa negativt. För 
ett effektivare nyttjande av befintlig väginfrastruktur är det viktigt att fler går, 
cyklar och åker kollektivt. 
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4. Utvecklingsstrategier för transportsystemet 

I detta kapitel redovisas insatsområden innehållande utvecklingsstrategier för 
transportsystemet som ska säkerställa att Tjörns kommun arbetar med målsätt-
ningarna i trafikstrategin. 

På Tjörn görs 7 av 10 arbets- och studiependlingsresor och 6 av 10 fritidsresor 
med bil.2 Det finns flera skäl till att bil är det klart vanligaste färdmedlet. Enligt 
enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 angavs avståndet mel-
lan hem och arbetsplats men även till fritidsaktiviteter som en vanlig orsak till att 
bil är det enda alternativet. Med vetskapen att inrikes transporter står för 30 % av 
Sveriges samlade koldioxidutsläpp är det av stor vikt att minska utsläppen från 
transportsektorn. För att kunna miljömålen, från kommunal till global nivå, är 
det nödvändigt att utöver tekniska framsteg på fordons- och drivmedelssidan 
även ändra beteendet hur vi väljer att transportera oss. Ungefär en tredjedel av 
den minskade energianvändningen som krävs behöver bestå av minskad bilan-
vändning. Ett alternativt mått på förändringen är att andelen bilkilometer i Sve-
rige behöver minska med 18 % till år 2050, jämfört med år 2010. 

En sådan utveckling är bara möjlig om attraktiviteten att resa med andra färd-
medel eller att välja alternativ där resa inte behövs är tillräckligt stor. För att öka 
attraktiviteten i form av tid, bekvämlighet och tillgänglighet är det bland annat 
viktigt att stärka infrastrukturen för gång, cykel och kollektivtrafik samt tillgäng-
ligheten till den. Detta behövs för den befintliga infrastrukturen men även tas i 
beaktande vid nyexploatering. Eftersom Tjörns kommun inte har väghållaransvar 
är det viktigt med nära samverkan och samarbete med Trafikverket och kommu-
nens vägföreningar. 

De insatsområden som trafikstrategin prioriterar för att styra mot målsättningarna 
är följande: 

 Beteendepåverkan 
 Samhällsplanering 
 Infrastruktur och trafikering 
 Parkering 
 Organisation och samverkan 

 

  

 
2 Enkätundersökning genomförd bland kommuninvånare sommaren 2018. Tjörns kommun. 
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4.1 Beteendepåverkan 
Utvecklingsstrategier 

 Tjörns kommun ska arbeta med och uppmuntra till mobility mana-
gement-åtgärder. 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för att antalet turistresor 
med hållbara färdmedel till och från samt inom Tjörns kommun 
ska öka. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 
 Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 
 Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och 

säkert. 

 

Mobility management är ett koncept att påverka beteende inom transportområdet 
och fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell trafikplanering. Kän-
netecknande för dessa åtgärder är att de inte nödvändigtvis kräver stora finansi-
ella investeringar, men ofta förbättrar effektiviteten av fysisk infrastruktur genom 
att optimera användningen. En vanlig definition av mobility management är 
mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjar. För att påverka invånarna 
till att välja mer hållbara transporter behöver vi arbeta med beteende- och atti-
tydförändringar genom hela planeringsprocessen. 

Kommunens egna transporter 
Kommunen kan påverka transporterna till och från de egna verksamheterna. Det 
gäller både godstransporter till skolor och äldreboenden, men också hur de an-
ställda reser till och från arbetsplatsen och i tjänsten. Kommunen bör genomföra 
en resvaneundersökning bland de anställda för att se hur de i dag reser till och 
från arbetet samt inom tjänsten för att kunna ta fram en handlingsplan.  

Fordon som drivs av fossilbränsle håller på att fasas ut inom den egna fordonspar-
ken. Till år 2035 ska alla fordon drivas på förnyelsebara drivmedel. 

Involvera stora arbetsgivare 
Kommunen ska arbeta tillsammans med och uppmuntra stora arbetsgivarna inom 
kommunen för att få en omställning till mer hållbara transporter, såväl i nätverks- 
som projektform. Inom ramen för samarbetet diskuteras problem och möjliga 
lösningar för att effektivisera personalens arbetspendling och transporter till och 
från arbetsplatsen samt möjligheter att styra om till mer hållbara färdmedel med 
mera. 
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Information och kampanjer för Tjörnborna 
Tjörnborna bör kontinuerligt få information om möjligheterna till hållbart re-
sande i kommunen. Möjliga aktiviteter är bland annat cykeldagar, direktbearbet-
ning av särskilda bostadsområden med stor andel bilåkande till och från arbetet, 
prova på-kampanjer och cykelutbildningar för att förändra Tjörnbornas attityder, 
kunnande och beteende. 

Hållbar turism 
Under sommarsäsongen växer Tjörns befolkning kraftigt genom sommarboen-
den samtidigt som turismen är stor vilket medför att befintlig infrastruktur belas-
tas hårdare än under resterande del av året. Mobility management-åtgärder är 
även ett sätt att påverka val av färdmedel vid besök på Tjörn. Genom att tydlig-
göra hållbart resande i kommunens strategiska arbete med turism och inkludera 
åtgärder för att besökare och invånare ska välja andra färdmedel än bil kan kom-
munen profilera sig mot hållbar turism. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Upprätta resepolicy för kommunens tjänsteresor och interna fordon.Ini-
tiera nätverk och projekt för mobility management tillsammans med 
kommunens stora arbetsgivare. 

 Genomföra resevaneundersökning bland kommunanställda och upprätta 
plan som uppmuntrar till ökat hållbart resande till och från arbetet. 

 Ta fram en handlingsplan för genomförandet av mobility mangement-
åtgärder som kommunen riktar mot invånarnas arbets- och studiepend-
ling. 
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4.2 Samhällsplanering 
Utvecklingsstrategier 

 Kommunens nyexploatering och utveckling ska ske i närheten av 
huvudstråk för kollektivtrafik och goda gång- och cykelförbindel-
ser. 

 Trafikmiljöer och allmänna platser ska vara trygga och tillgängliga 
för alla. 

 De lokala och regionala resmöjligheterna ska utvecklas och stär-
kas, bland annat kombinationsresor med kollektivtrafik. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 

och säkert att använda 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 

 

Rådigheten över lokalisering vid exploatering är ett av kommunens tydligaste 
verktyg för att påverka resandebehov. Genom att exploatering och utveckling 
sker vid kollektivtrafikens huvudstråk ökar tillgängligheten till kollektivtrafik 
samt att de som flyttar in i nya områden ges tillgång till kollektivtrafik redan från 
dag 1. Att kollektivtrafikförsörja nya områden är dyrt och för att det ska motive-
ras krävs en kritisk massa i form av kundunderlag vilket inte är säkert att nyex-
ploateringen når upp till. Genom att förtäta bebyggelsen inom befintliga områden 
kan en högre täthet leda till ett bättre kollektivtrafikunderlag och skapar även 
lokalt kundunderlag för exempelvis samhällsservice vilket kan minska behovet 
av längre resor som idag utförs till stor del med bil. Detta arbete kan stärkas 
genom att erbjuda möjligheter för fastighetsutvecklare bygga eller finansiera al-
ternativ till bilparkering i form av andra mobilitetstjänster samt medfinansiering 
av exempelvis gång- och cykelinfrastruktur. 

I de fall exploatering inte sker i direkt anslutning till kollektivtrafikens huvud-
stråk ska planering utgå från att säkerställa att tillgängliga och attraktiva pendel-
parkeringar för bil finns inom rimligt avstånd. Det centrala är att även människor 
i dessa områden ska ges realistiska möjligheter att resa med kollektivtrafik. 

För att underlätta planering av transportsystemet i linje med målsättningarna fö-
reslås att kommunen ska arbeta för att investeringar i transportsystemet i första 
hand ska göras utifrån en bedömning om hur attraktiviteten att resa med olika 
transportslag påverkas och om det går att utnyttja och optimera befintlig infra-
struktur i första hand. Resor som görs till och från arbetet/studierna kan priorite-
ras i första hand då vilket färdmedel som används till arbets- och studiependling 
kan ha stor påverkan på vilket färdmedel som används till andra typer av ärenden. 
Detta då många genomför flera ärenden under en och samma resa. 
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God tillgänglighet och trygghet i trafikmiljöer är viktigt för människor ska kunna 
förflytta sig till fots och med cykel. De med särskilda behov av att infrastrukturen 
är tillgänglig bör prioriteras, främst barn, äldre och personer med funktionsvari-
ationer. Det är därför viktigt att kommunen verkar för detta i planeringsproces-
serna och i samarbetet med Trafikverket och vägföreningar. Åtgärder som ökar 
trygghetskänslan är blanda annat att gångstråk planeras i befolkade gaturum, god 
sikt och belysning utmed stråk och gångpassager. 

I de stråken där flest reser är det lämpligt att kraftsamla runt för att föra över resor 
till de mer hållbara transportslagen. Hur resandet och trafiken utvecklas på Tjörn 
påverkas i högsta grad av hur stat, region och grannkommuner planerar sin be-
byggelseutveckling och utveckling av transportsystemen. En stor andel av det 
regionala resandet till och från Tjörn görs idag med bil och eftersom många av 
Tjörns grannkommuner planerar för tillväxt medför det en ökad transportefter-
frågan. Viktiga planerade åtgärder är utbyggnaden av Bohusbanan vilket möjlig-
gör tätare tågtrafik. Utvecklingsstrategin handlar om att utveckla de regionala 
förbindelserna genom att stärka busstrafiken till och från Tjörn. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Planera ny bebyggelse i första hand i närheten av kollektivtrafikens hu-
vudstråk och att tillgänglighet till hållplatser säkerställs med gång- och 
cykelbana. 

 Bedriv ett kontinuerligt arbete för att öka trygghet och tillgänglighet till 
hållplatsområden, exempelvis genom cykelparkeringar vid hållplatser. 

 Initiera trygghetsskapande arbete på gång- och cykelbanor tillsammans 
med vägföreningar. 

 Verka för att Bohusbanan utvecklas. 
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4.3 Infrastruktur och trafikering 
Utvecklingsstrategier 

 Gång- och cykelvägnätet ska sammanlänkas så att det blir trafik-
säkert att röra sig i gatuvägnätet. 

 Underlätta byten till kollektivtrafik utifrån ett hela resan-perspektiv. 
 Säkerställ omledningsvägar för utryckningsfordon och uppmuntra 

alternativa vägar för långsamtgående fordon på vägnätets huvud-
stråk. 

 Skapa förutsättningar för att laddinfrastruktur och möjlighet till 
tankning av alternativa drivmedel finns för invånare och besökare 
på Tjörn. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Restidssäkerheten för utryckningsfordon ska öka. 
 Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka. 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt 

och säkert att använda. 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 
 Antalet arbetspendlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik 

ska öka. 

 

Insatsområdet för infrastruktur och trafikering beskrivs vidare genom gångtrafik, 
cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik med exempel på åtgärder inom respek-
tive kategori. 

Gångtrafik 
Att förflytta sig till fots har många fördelar, det har ingen miljöpåverkan, ger 
positiva hälsoeffekter och upphov till spontana möten. Fotgängare tar också re-
lativt lite ytanspråk i tätortsmiljön. Transportsystemet på Tjörn upplevs delvis 
som otryggt enligt de medborgarenkäter som har genomförts de senaste åren. En 
av flera anledningar till otrygghet kan vara utformningen av gatuutrymmet och 
avsaknaden av människor i rörelse. Därmed bör ett särskilt fokus läggas på säk-
rare infrastruktur för oskyddade trafikanter och att verka för en tryggare miljö 
vid planering av gatumiljön. 

För att göra trafikmiljön i de större tätorterna på Tjörn till platser man gärna vis-
tas på behöver samtliga miljöer ses över i syfte att skapa trygghet och trafiksä-
kerhet. Det handlar bland annat om att tillgodose barnens, äldres och personer 
med funktionsvariationer tillgänglighet i tätortsmiljöerna. Framförallt innebär 
den strategiska inriktningen att verka för mindre insatser i gatumiljön som för-
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bättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten för alla. För attraktiva tätortsmil-
jöer är det även viktigt att successivt förbättra ljudmiljön och minska antalet bul-
lerstörda i kommunen. 

Gångvägnätet i och mellan tätorterna kan förbättras genom att bland annat sam-
manlänkas och belysas. Vidare är det viktigt att ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
att identifiera de gångpassager som är undermåliga och sedan åtgärda dem. Un-
derhållet av gångvägnätet är också av stor vikt eftersom en stor del av olyckorna 
i tätorten kan kopplas till halka, grus och ojämnheter i beläggningen. Kommunen 
kan driva detta arbete som stöd till Trafikverket och vägföreningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Identifiera osäkra gångpassager tillsammans med Trafikverket och väg-
föreningar. 

 Vinterväghållningen ska vara god för att minska olycksrisken på gång- 
och cykelvägar, vilket säkerställs tillsammans med Trafikverket och 
vägföreningar. 

Cykeltrafik 
Tjörns kommun har ett starkt bilberoende med en befolkning som är vana vid att 
använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte varit tillräckligt bra. 
Med anledning av detta behöver transportmöjligheterna för cykel förbättras där 
förbättrad och utvecklad cykelinfrastruktur utgör en stor del av lösningen. Cy-
keln behöver bli ett reellt alternativ till bilen för kortare resor. Västra Götalands-
regionens studie kring potentialen att öka andelen cykelresor visar att den är stor 
till- och från målpunkter inom tätorterna och närliggande områden på Tjörn. 
Cirka 20 % har upp till 30 minuter cykelresa till sin arbetsplats. Vinsterna av att 
investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa, 
attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande 
(om goda kopplingar görs till kollektivtrafiken). 

För att öka andelen cyklister på Tjörn krävs ett attraktivt cykelvägnät med gena 
och sammanhängande stråk. En möjlighet att underlätta cykling längs längre 
sträckor kommer med elcykeln, ett fordon som har genomgått en snabb utveckl-
ing och där det idag finns ett stort utbud av modeller i olika prisklasser. Cykling 
behöver prioriteras högre än idag sett till yta och framkomlighet och cykelväg-
nätet måste koppla samman viktiga målpunkter i kommunen, såväl inom som 
mellan kommunens orter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Verka för att cykelvägar byggs utmed de sträckor där behovet är störst. 
 Identifiera osäkra cykelpassager tillsammans med Trafikverket och väg-

föreningar. 
 Vinterväghållningen ska vara god för att minska olycksrisken på gång- 

och cykelvägar, vilket säkerställs tillsammans med Trafikverket och 
vägföreningar. 

782



19 

 Trivector Traffic 

 

Kollektivtrafik 
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, både på land och på vatten, på Tjörn 
behöver fortgå utifrån flera områden tillsammans med Västra Götalandsregionen 
och Västtrafik. Kommunen ska verka för fler personfärjeförbindelser som främ-
jar arbetspendling mellan, exempelvis att färjeförbindelsen mellan Tjörn och 
Kungälvs kommun ska få högre turtäthet, synkroniseras med andra befintliga 
färjeförbindelser och matcha med expressbuss mellan Marstrand och 
Kungälv/Göteborg. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv både för arbetspendling och 
fritidsresor är det viktigt att arbeta för en trygg kollektivtrafik, på fordonet men 
även i anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknutpunkter och anslutande gång- 
och cykelvägar. Eftersom befolkningen är relativt utspridd på Tjörn är ett väl 
utvecklat system av pendelparkeringar en möjlig lösning för invånare att i större 
utsträckning välja resa med kollektivtrafik. Strategin gällande detta är medvetan-
degöra att och var pendelparkeringar finns samt att antalet lägen för pendelpar-
keringar och antalet platser på respektive pendelparkeringsplats ska öka. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Inventering och åtgärdsplan för pendelparkeringar inom Tjörns kom-
mun. 

 Verka för expressbussar fortsatt ska trafikera till och från Göteborg 
 Verka för att busstrafiken till och från Tjörn ska synkroniseras med tå-

gavgångar i Stenungsund. 
 Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken till Kungälv 

utökas till att kunna användas för arbetspendling. 

 

Biltrafik, långsamtgående vägfordon och utryckningsfordon 
Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste transportmedlet 
på Tjörn idag. En stor del av dagens bilresor som Tjörnborna genomför skulle 
dock kunna ske med andra transportmedel, framförallt resor på korta avstånd. Att 
minska bilresandet får inte bara positiva effekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet 
och markutnyttjande, det innebär även att de resor som faktiskt måste göras med 
bil blir mer effektiva och pålitliga. 

Även om antalet resor med hållbara färdsätt ökar kommer biltrafiken även på sikt 
att utgöra en stor andel av resorna i kommunen. Trafiksäkerhet, effektivt utnytt-
jande av befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el 
och automation) samt nya tjänster (t ex bildelning) behöver beaktas. Att skapa 
ett hållbart transportsystem handlar både om att använda de resurser som finns 
på ett mer effektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. 
Det är viktigt att minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle som 
avses. Tillsammans med ny teknik och klimatsmart samhällsplanering minskar 
behovet av energi. 
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Det övergripande vägnätet på Tjörn är indelat i huvud- och sekundärstråk. Dessa 
vägar är viktiga för utryckningsfordon varför de behöver vara robusta, det vill 
säga om en olycka eller annan oförutsedd händelse inträffar ska det finns ade-
kvata omledningsvägar, för att säkerställa en god tillgänglighet och framkomlig-
het för utryckningsfordon. Även långsamtgående fordon använder vägnätets hu-
vudstråk frekvent vilket ökar hastighetsspridningen. Genom att uppmuntra alter-
nativa färdvägar för dessa fordon ökar restidssäkerheten för övriga fordon väg-
nätet. Transportsystemets sårbarhet minskar när kapacitet frigörs vilket i första 
hand handlar om att fler reser med kollektivtrafik, går och cyklar. 

Vägens utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion 
och den hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutformning kan mer själv-
förklarande gator åstadkommas där föraren intuitivt inser vilken hastighet som 
gatan är avsedd för. Dessa faktorer har inte kommunen direkt rådighet över i 
dagsläget varför det är viktigt att samverkan med berörda aktörer är god och att 
kommunen tydliggör sin viljeriktning och ansvar i dessa frågor. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas på ett 
antal parkeringsplatser i strategiska lägen på Tjörn. Laddplatser bör uppföras på 
både gatumark och i parkeringsanläggningar. I nuläget finns inget juridiskt stöd 
för kommuner att reservera särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar eller bi-
lar med en viss typ av drivmedel på gatumark men det går däremot på tomtmark 
eller i parkeringsanläggningar. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Ta fram handlingsplan för att öka robusthet i transportsystemet genom 
t.ex. omledningsvägar och ökad tillgänglighet för tyngre fordon trans-
porter på delar av det enskilda vägnätet. 

 Underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, markägare 
etc.) som vill bygga och driva normal- och snabbladdningsstationer i 
kommunen. 
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4.4 Parkering 
Utvecklingsstrategier 

 Utveckla förutsättningarna för besökare, boende och verksamma 
att parkera sin cykel i tätorterna, vid hållplatser samt vid större 
målpunkter utanför tätorterna. 

 Prioritera tillgänglighet till bilparkering för besökare i första hand, 
därefter boende och verksamma. Använd reglering i tid och i av-
gift som ett verktyg för att tillgängliggöra bilparkering för priorite-
rade kundgrupper. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effekti-

vare. 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik ska öka. 

 

En del i sammanlänkandet av transportsystemet är att sörja för en bra parkerings-
politik både för cykel och motorfordon. Parkering är ett mycket starkt styrmedel 
som kommunen kan använda för att styra mot ett mer hållbart transportsystem. 

För att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel måste cyklisten veta var parke-
ringar finns. Det har inte genomförts en inventering av cykelparkeringars place-
ring, antal eller standard på Tjörns. Med en ökad kunskap om dagens situation 
kan cykelparkering inkluderas i ett styrande dokument som parkeringsstrategi 
och parkeringsnorm. Parkering är även ett viktigt verktyg för att sörja för en god 
tillgänglighet genom att säkerställa tillräckliga cykelparkeringar vid ny- och om-
byggnationer. 

Vilken prissättning och annan reglering som införs för de kommunala parke-
ringsplatserna för bil har stor påverkar hur stor efterfrågan på parkering kommer 
att bli, och därmed även hur stor trafikalstringen blir. En strategisk parkerings-
planering är på så vis en mycket viktig del i ett hållbart transportsystem. Ur mil-
jömässig synvinkel kan det bland annat leda till minskade utsläpp och ett mer 
effektivt markutnyttjande. Ur social synvinkel leder det till att tidigare parke-
ringsytor kan omvandlas till torg och mötesplatser och ur ekonomisk synvinkel 
kan en mer marknadsmässig prissättning bidra till att användaren får stå för par-
keringsplatsens kostnad och inte ägaren av parkeringsytan eller samhället i form 
av kommunen eller via hyresavgifter för exempelvis lokaler och bostäder. 
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För att skapa attraktiva och hållbara tätorter är det viktigt att inkludera parkering 
i stads- och trafikplaneringen då dess inverkan på ytor, val av färdmedel, till-
gänglighet och tätortens karaktär kan vara mycket stor. Genom att ta fram en 
uppdaterad parkeringsnorm med strategier för bilparkering, där även cykelpar-
kering ingår, kan arbetet med en hållbar parkeringssituation åstadkommas. En 
parkeringsstrategi med norm ska beskriva parkeringstal för bil och cykel samt 
hur parkering ska anordnas vilket medför att det inte vid varje enskilt ärende ska 
bli en diskussion om kommunens hållning i parkeringsfrågan. 

En planeringsprincip, som även kan användas utan ett styrdokument kring par-
kering, är att planera för besökare som den kundgrupp som är mest prioriterad 
sett till avstånd mellan bilparkering och målpunkt, följt av boende och därefter 
verksamma. I kundgruppen ”besökare” ingår inte bara personer som är bosatta 
utanför kommunen och besöker Tjörn utan det kan även vara Tjörnbor som an-
vänder en parkering till besöksändamål. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Inventera antalet och efterfrågan av cykelparkeringsplatser vid hållplat-
ser. 

 Inventera befintliga bilparkeringar som kommunen har rådighet över 
och utred införande av tids- och avgiftsreglering. 

 Ta fram en parkeringsnorm med strategier för bil- och cykelparkering. 
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4.5 Organisation och samverkan 
Utvecklingsstrategier 

 Utred effekter av kommunalt huvudmannaskap för delar av väg-
nätet. 

 Samverkan med andra aktörer för att uppnå hållbara transportlös-
ningar. Viktiga aktörer är vägföreningar, Trafikverket, grannkom-
muner och näringsliv. 

 Stärk samarbetet internt i kommunen för hållbart resande och 
hållbara transporter. 

 Godstransporter ska vara effektiva samt ska ske på ett tillförlitligt 
sätt som är säkert och tryggt för förare och invånare på Tjörn. 

 

Bidrar till målsättningar 
 Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effekti-

vare. 
 Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till 

samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen. 
 Restidssäkerheten för kollektivtrafik och utryckningsfordon ska 

öka. 
 Transportsystemet ska utvecklas i ekologisk hållbar riktning. 

 

I dagsläget har inte Tjörn kommunalt huvudmannaskap över gatu- och vägnätet. 
Det kommunala planmonopolet medför däremot att kommunen har möjlighet att 
påverka hur transportsystemet kan utvecklas. Kommunalt huvudmannaskap ger 
dock fler möjligheter att konkret påverka utvecklingen av transportsystemet på 
Tjörn för boende, verksamma och besökare. Exempelvis kan kommunen inte få 
bidrag för utbyggnation av cykelinfrastruktur utmed vägar som den inte är väg-
hållare för samt att kommunen inte kan säkerställa att tillgänglighet till buss finns 
vid skolor. Utredning ska genomföras som visar på för- och nackdelar med kom-
munalt huvudmannaskap samt hur det kan implementeras på Tjörn. En viktig 
aspekt är hur drift- och underhållsorganisation ska se ut samt finansieras. Utred-
ningen bör studera om den kommunala drift- och underhållsorganisationen kan 
delas med grannkommuner. 

I de fall kommunen ger ekonomiska bidrag till vägföreningar bör kommunen 
ställa krav. Detta är ett sätt att uppnå några av de fördelar som ett kommunalt 
huvudmannaskap också förväntas ge. Exempel på krav är jämställd representat-
ion i styrelse, krav på att medverka i utveckling/samverkan, tillgänglighetsåtgär-
der etc. 

Eftersom Tjörn är en ö-kommun med mycket in- och utpendling samt att kom-
munen inte har huvudmannaskap över infrastrukturen finns ett inbyggt behov av 
samverkan med andra lokala och regionala aktörer samt grannkommuner gäl-
lande transportsystemet. För att kommunens strategiska inriktningar ska bli verk-
lighet behöver därför dialogen med de olika aktörerna vara konstruktiv. Det finns 
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redan etablerade kontaktvägar med dessa aktörer, såsom för infrastrukturfrågor 
genom KUSTO och Nordvästsvenska Initiativet, vilka är viktiga för att kommu-
nens strategiska inriktningar och målsättningar i trafikstrategin ska få genomslag. 

Vägarna nyttjas även av näringslivet vad gäller transport av gods med lätta och 
tunga lastbilar. Behoven ser mycket olika ut beroende på verksamhet men ge-
mensamt har de att fungerande transporter är viktiga för Tjörns konkurrenskraft. 
Variationen kan vara allt från transporter med farligt gods till leveranser av paket 
till enskilda hushåll. För effektiva godstransporter är pålitligheten i restid viktig. 
Inom detta området är samverkan med berörda aktörer en nyckel till framgång. 

Eftersom godstransporter på väg sker på samma infrastruktur som andra trafi-
kanter är samverkan med näringslivet även viktig med hänsyn till kommunens 
ansvarstagande för befolkningens trygghet och säkerhet. 

Gällande gods är det också viktigt att kommunen samverkan internt genom att 
samordna sina egna varuleveranser. Det skapar möjligheter till mer effektiva 
transporter som minskar trafikens negativa effekter samt att det är ett sätt att få 
mer kostnadseffektiva lösningar. En näringslivsstrategi är under framtagande och 
det är av stor vikt att den tar trafikstrategins målsättningar och strategier i beakt-
ning. Andra verktyg som kommunen kan arbeta med gällande godstransporter är 
lokalisering av transportintensiva verksamheter, se över möjligheten att styra 
godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommenderade körvägar. 

Kommunen är Tjörns största arbetsgivare varför kommunens interna klimatar-
bete gällande hållbara transporter kan få stort genomslag. Det är därför av stor 
vikt att stärka organisationen, dess interna kommunikationsvägar och samordna 
arbetet med hållbart resande och hållbara transporter. 

Exempel på åtgärder som leder mot strategin: 

 Utredning som visar på effekter av kommunalt huvudmannaskap för de-
lar av vägnätet samt möjligheten att dela drift- och underhållsorganisat-
ionen med grannkommuner. 

 Ansvarig för implementering av trafikstrategin skapar forum för hur tra-
fikstrategin ska genomföras där Trafikverket och vägföreningar är de 
andra parterna med tanke på deras väghållaransvar. 

 Samverkan med näringslivet för att skapa pålitliga restider genom styr-
ning av godstrafiken till vissa tider, nattdistribution och rekommende-
rade körvägar. 

 Plan för att samordna kommunens egna transporter. 
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5. Genomförande och uppföljning 

5.1 Åtgärderna preciseras i handlingsplaner 
Trafikstrategin kan ses som ett övergripande paraply som visar den långsiktiga 
inriktningen för Tjörns trafikplanering. Utifrån den behövs en eller flera konkreta 
handlingsplaner eller åtgärdsprogram. Dessa tas fram efterhand och beskriver 
mer i detalj vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta utmaningarna och hur 
de ska bidra till kommunens mål. Åtgärderna i handlingsplaner och program bör 
tidsättas, prioriteras samt kostnads- och effektbedömas. Som grund för hand-
lingsplanerna behövs också fördjupade utredningar kring några av de problem 
som identifierats. Dock krävs det inte alltid en handlingsplan för att genomföra 
åtgärder utan de kan implementeras direkt i verksamheten. Exempelvis behövs 
inte handlingsplan för att fortsätta dialogen med Västtrafik gällande att underlätta 
byten mellan buss och tåg i Stenungsund, att ny bebyggelse i första hand ska 
ligga i närheten av bra kollektivtrafik och gång- och cykelbanor samt verka för 
att färjetrafiken till Kungälv utökas för att kunna användas till arbetspendling. 

I handlingsplaner bör även fastställas vilka förvaltningar och befattningar som 
har ansvar för respektive åtgärds finansiering, genomförande och uppföljning. 
För att trafikstrategin ska bli framgångsrik och implementerad behöver kommu-
nen integrera genomförande av trafikstrategin i verksamhetsplanerna. Genomfö-
randet bygger även i vissa fall på samverkan med andra viktiga aktörer, såsom 
Trafikverket, Västtrafik, andra kommuner, byggherrar, fastighetsägare, det lo-
kala näringslivet med flera. 

Utifrån trafikstrategin finns behov av att ta fram handlingsplaner, vilka har sam-
manställts i tabellen på nästa sida. De har värderats utifrån vilka som bör tas fram 
först, inom 2-3 år, och vilka som kan tas fram på lite längre sikt, inom 3-5 år. För 
att handlingsplanerna ska ge effekt till målår 2035 behöver åtgärderna implemen-
teras frekvent under kommande år. Till respektive handlingsplan finns förslag på 
aktiviteter och åtgärder. 
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Prioriterade handlingsplaner Handlingsplaner på längre sikt 
Utredning av övertagande av väghållar-
ansvar på delar av vägnätet 
- Visa på fördelar och nackdelar på kommu-
nalt väghållaransvar på delar av transportsy-
stemet på Tjörn. 
- Gemensam DoU-organisation med grann-
kommuner. 

Parkeringsnorm med strategier 
- Strategier för parkering  
- P-tal för cykel- och bilparkering 
- Flexibla p-tal 

Resepolicy för Tjörns kommun 
- Riktlinjer för tjänsteresor och kommunens 
egna fordon. 

Plan för förnybara drivmedel 
- Identifiera platser för tank-/laddstationer för 
förnybart drivmedel. 

Mobility Management-plan 
- Initiera nätverk och projekt för mobility ma-
nagement tillsammans med kommunens 
stora arbetsgivare. 
- Mobility mangement-åtgärder som kommu-
nen riktar mot invånarnas arbets- och stu-
diependling. 
- Genomföra resevaneundersökning bland 
kommunanställda och upprätta plan som 
uppmuntrar till ökat hållbart resande till och 
från arbetet. 

Kollektivtrafikplan 
- Infrastrukturella åtgärder för ökad punktlig-
het. 
- Inventering av pendelparkeringar. 
- Utbyggnadsplan för nya och befintliga pen-
delparkeringar. 

Gång- och cykelplan 
- Analysera var det finns behov av ny gång- 
och cykelvägar. 
- Genomförandeplan för utbyggnad av gång- 
och cykelvägar enligt prioriteringsordning ut-
ifrån behovsanalys. 
- Inventering av gång- och cykelpassager ut-
med vägnätets huvudstråk och i de större tä-
torterna. 
- Trygghetsskapande arbete på gång- och 
cykelbanor tillsammans med väghållare 
- Skyltning och information om gång- och cy-
kelvägar till boende och turister. 

Plan för ett robust transportsystem 
- Säkerställ omledningsvägar till vägnätets 
huvudstråk för utryckningsfordon. 
- Säkerställ alternativa färdvägar till vägnä-
tets huvudstråk för långsamtgående fordon. 
- I samverkan med Trafikverket och vägföre-
ningar. 

 Organisation och Samverkan 
- Identifiera vilka forum, eller avsaknad av 
forum, och samverkansformer som är lämp-
liga för olika frågor. 
- Samverkan med näringslivet för att skapa 
pålitliga restider genom styrning av godstra-
fiken till vissa tider, nattdistribution och re-
kommenderade körvägar. 
- Plan för hur trafikstrategin ska kommunice-
ras mot lokala och regionala aktörer för att 
få genomslag. 

Godstransporter 
- Plan för att samordna kommunens egna 
transporter. 
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5.2 Trafikbokslut – uppföljning och utvärdering 
För att systematisera uppföljning och utvärdera i vilken riktning Tjörn går före-
slås att ett trafikbokslut sätts samman årligen och inkluderas i kommunens verk-
samhetsuppföljningar. Det bör ingå en kortfattad genomgång av genomförda åt-
gärder och vilka handlingsplaner som har startats. Trafikstrategin är en process 
där verksamheten hela tiden uppdateras och aktualiseras utifrån erfarenheter, be-
hov, förändring av förutsättningar eller nya projekt och mål. I samband med tra-
fikbokslutet bör även översyn göras av de åtgärder som genomförts och om det 
finns behov av nya åtgärder. 

Dessutom bör kommunen följa utvecklingen av målsättningarna i trafikstrategin 
genom indikatorer, där vissa indikatorer bör följas upp varje år medan andra in-
dikatorer är lämpligen följs upp med längre intervall. Detta arbete görs med hjälp 
av uppföljningstabell, se nästa sida, innehållande indikatorer uppdelade på re-
spektive målsättningsområde, nuläge, utveckling sedan senaste mätning samt da-
takälla som används. Indikatorerna är utvalda för att täcka in målsättningarna och 
med hänsyn till genomförbarhet. 

Aktualitetsprövning 
Trafikstrategin har ett målår som är 2035. För att strategidokumentet ska behålla 
sin relevans och utgöra ett stöd i verksamhetens process ska dokumentet vid be-
hov revideras och sedan aktualitetsprövas vart fjärde år i kommunfullmäktige. 
Basår är 2019, alternativt kan det göras i samband med aktualitetsprövningen av 
översiktsplanen. 
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Indikator 2018 Utveckling  Källa 
Styrning mot ett hållbart transportsystem på Tjörn ska bli effektivare – årlig uppföljning 

Alla förvaltningar på kommunen ska få utbildning i trafikstrategin 0  Trafikbokslut 

Antal genomförda åtgärder och handlingsplaner som leder mot målsättningar i tra-
fikstrategin 

0  Trafikbokslut 

    

Restidssäkerheten ska öka för utryckningsfordon – årlig uppföljning 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 112-anrop och första resurs på plats, för 
räddningstjänst ska inte öka pga. framkomlighetsstörningar 

13,6  SKLs Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. Samtal med 
räddningstjänst. 

Responstid, dvs. antal minuter mellan 112-anrop och första resurs på plats, för 
ambulans ska inte öka pga. framkomlighetsstörningar 

16,4  SKLs Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. Samtal med vår-
den. 

    

Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka – årlig uppföljning 

Osäkerheten i körtiden för buss över fastlandsförbindelsen mellan Myggenäs 
korsväg och Stenungsund ska minska (kvalitativ bedömning) 

  Kvalitativ bedömning av utveckling med hänsyn till effekt av ge-
nomförda åtgärder. Bedöms enligt minskad, oförändrad eller ökad 

Kollektivtrafikens punktlighet. Andel turer med start eller slut på Tjörn som är i tid   Nuläge kompletteras med data från Västtrafik 

    

Det ska vara en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet till samhällsviktiga målpunkter samt stora turistmål i kommunen – årlig uppföljning 

Antal tillgänglighetsåtgärdade platser ska öka 0  Målpunkter Enligt ”Övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys” 

    

Gatuvägnätet, inkl. gång- och cykelvägnätet, ska vara tryggt och säkert – årlig uppföljning 

Antal polisrapporterade trafikolyckor per år inom Tjörns kommun ska minska 85  STRADA 

Antal svårt skadade och avlidna från trafikolyckor   0 svårt skadade 
och 0 avlidna 

 STRADA 
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Upplevd trygghet och säkerhet att vistas utomhus på kvällar och nätter ska öka 7,9  SKL Medborgarundersökning. Gradering 1-10 

    

Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom minskade utsläpp – följs upp en gång per mandatperiod 

Totala utsläppet av koldioxidekvivalenter från transportsektorn ska minska 26 140 (år 2017)  Naturvårdsverket, länsrapport 

Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter 34 %  Kommunens egna statistik 

    

Antalet arbets- och studiependlingsresor till fots, med cykel och kollektivtrafik ska öka – årlig uppföljning 

Antalet påstigande på bussar på Tjörn   Nuläge kompletteras med data från Västtrafik 

Andel som går eller cyklar till arbetet/studierna 13 %  Nuläge från enkätstudie sommaren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 

Andel barn som går eller cyklar till skolan 28 %  Nuläge från enkätstudie sommaren 2018. Framtida värden från 
Enkätstudie/Resvaneundersökning 
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5.3 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog kring trafikstrategin är viktigt dels när den är poli-
tiskt antagen men också under genomförandefasen av trafikstrategin, exempelvis 
i samband med olika åtgärder och projekt. Åtgärden och projektet bör i ett tidigt 
skede samordnas med tydlig och relevant information till medborgarna. Många 
framtida åtgärder kan även behöva en egen kommunikations- och dialogprocess 
för att möjliggöra förankring och acceptans. 

Uppföljning av indikatorer och mål ska kommuniceras genom kommunens of-
fentliga kanaler som till exempel kommunens webbplats men också spridas via 
annan media. Resultat bör även spridas under ordinarie möten som hålls i nämn-
der, förvaltningar, samarbetsgrupper etc.
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Appendix: 
Nulägesbeskrivning – utifrån TRAST-
aspekterna 

I följande appendix ges en mer ingående beskrivning av nuläget med utgångs-
punkt i TRAST-aspekterna för att ta hänsyn till olika aspekter som är viktiga för 
transportsystemet. 

A-1 Kommunens karaktär 
Tjörns kommun är en ö-kommun, väster om Stenungsunds kommun. Tjörn är 
Sveriges sjunde största ö men kommunen består av mer än 1 500 öar, holmar och 
skär där det på ett antal av dessa finns åretruntboende. Kommunen har knappt 
16 000 invånare där befolkningen har pendlat mellan 14 000 och 16 000 invånare 
de senaste 30 åren. Skärhamn är kommunens centralort och största tätort med 
cirka 3 500 invånare. Andra för kommunen större tätorter är Höviksnäs, Mygge-
näs, Rönnäng och Kållekärr.3 Flertalet av dessa orter ligger vid havet och är 
gamla fiskebyar som har utvecklats över tid till större samhällen. Omlandet på 
Tjörn består mestadels av åkermark, skog och klippor vid strandlinjen. 

Utpendlingen är ungefär 3 gånger större än inpendlingen. Tjörnbron är den vik-
tigaste fastlandsförbindelsen vilken också är den mest trafikerade vägsträckan på 
Tjörn. Trafiken är markant större på sommaren än på vintern på grund av att 
befolkningen ökar kraftigt på sommaren då det finns mycket säsongsboende på 
ön samt att många turister besöker kommunen. Den demografiska sammansätt-
ningen på Tjörn, från 2017, visar på en åldrande befolkning då andelen mellan 
åldrarna 25-44 år är 20 % av den totala befolkningen i kommunen medan det i 
Sverige i genomsnitt är 26 %. Andelen mellan 65-79 år är 21 % på Tjörn medan 
andelen av Sveriges invånare i samma åldersintervall i Sverige utgör 15 %. 

  

 
3 Befolkningsutveckling, www.tjorn.se 
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A-2 Transportsystem 
Tjörns transportsystem består av vägnät för gång, cykel och motorfordon samt 
flertalet farleder. Kommunen har inte huvudmannaskap över gator och vägar vil-
ket innebär att Trafikverket och vägföreningar är väghållare på Tjörn. Nedan ges 
en övergripande beskrivning av respektive färdmedels vägnät med fokus på 
gång-, cykel, kollektivtrafik-, biltrafik- och godsvägnätet. 

Gångvägnät 
Gångvägnät består av trottoar, gång- och cykelbanor och gator där gång sker i 
blandtrafik4. I tätortsområdena Skärhamn, Rönnäng, Höviksnäs och Kållekärr 
finns trottoarer eller separerad gång- och cykelväg intill de flesta större lokalga-
torna. Orterna Myggenäs och Skärhamn kopplas samman med separerad gång- 
och cykelväg längs väg 169/723, mellan Skärhamn och Rönnäng längs väg 721 
och delar av väg 169. Generellt sker gångtrafiken främst i blandtrafik i kommu-
nen. Under hösten 2018 genomfördes en övergripande trafiknätsanalys med mål-
punktsanalys för huvudstråket och de sekundära stråken, se figur A-1, vilken vi-
sade att gångvägnätet inte är sammanhängande eller tillgängliggör viktiga mål-
punkter i orterna inom de studerade stråken.5 

 

Figur A-1 Utbredning av huvudstråk och sekundära stråk, Översiktsplan 2013 Tjörns kommun 

 
4 Blandtrafik innebär att olika färdmedel använder samma gatuutrymme, Ett vanligt exempel på detta är en 
lokalgata utan trottoar. 
5 Trivector PM 2018:102. Övergripande trafiknätsanalys av huvudstråk och sekundärt stråk – med målpunktsa-
nalys, 2018. 
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Nya förslag och planer 

I kommunens översiktsplan finns förslag på utbyggnation av separerade gång- 
och cykelvägar inom eller i anslutning till tätorterna, till exempel utanför Skär-
hamn, samt sträckor längs väg 160 och 169. Trafikverket planerar att bygga ut 
gång- och cykelvägen från väg 723 och längs väg 721 till Utäng i riktning mot 
Skärhamn samt längs med väg 721, sträckan cirkulation väg 721/723 – Industri-
vägen samt längs med väg 160, sträckan Myggenäs centrum – Sörbyvägen. 6 

Cykelvägnät 
Cykelvägnätet på Tjörn består av cykelvägar, cykelleder samt gator och vägar 
där cykling sker i blandtrafik, se figur A-2. Cykelvägarna är planerade för pend-
lingsresor och är belagda med asfalt. De ligger parallellt med bilvägnätet samt 
sandas och plogs vintertid. Cykellederna är består av ett mer varierat vägnät där 
underlaget kan bestå av asfalt, smågrus eller annat underlag. 

 

Figur A-2 Cykelvägar och cykelleder på Tjörn7.  

Den övergripande trafiknätsanalysen visar på brister i cykelstråkens samman-
hängande samt att det saknas säkra passager för oskyddade trafikanter över vägar 
med motorfordonstrafik. Vid flertalet korsningspunkter mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter saknas det helt markerade passager vilket sänker trafiksä-
kerheten.  

 
6 Aktuella projekt, www.tjorn.se 
7 Information om sträckningar från www.tjorn.se 

Cykelväg, asfalt
Cykelled, asfalt och grus
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Kollektivtrafiknät 
Befintlig kollektivtrafik på och till/från Tjörn består av buss- och färjetrafik. 
Västtrafik som är kollektivtrafikhuvudman på Tjörn trafikerar kommunen med 
busstrafik för lokala och regionala resor samt färjetrafik till några av de omkring-
liggande öarna med åretruntboende. Busstrafiken använder samma infrastruktur 
som biltrafiken. För regionala resor är tåg från Stenungsund också av betydelse. 
I figur A-3 redovisas dagens kollektivtrafiksystem. 

 

Figur A-3 Tjörns kollektivtrafiksystem. Källa: Tjörns kommun, Remiss Förstudie Transportstrategi 
170524. 

Buss 

Busstrafik utgörs av Tjörn Express mellan Göteborg/Stenungsund och Rönnäng, 
buss 5 mellan Höviksnäs och Stenungsund, Orust Express mellan Uddevalla, 
Orust och Stenungsund, 13 lokalbusslinjer (300-linjerna), 19 skolbusslinjer (900-
linjerna) och närbussen. 

Busslinjerna med störst turutbud är Tjörn Express, linje 5 och Orust Express. 
Tjörn Express går med halvtimmestrafik till Göteborg morgon och eftermiddag 
på vardagar, och i övrigt en gång i timmen till Stenungsund dagtid, kvällstid samt 
på helger. Linje 5 har halvtimmestrafik vardagar och entimmestrafik på helger 
mellan Höviksnäs och Stenungsund. Orust Express går i huvudsak till 
Stenungsund, men vissa turer på vardagar går till Göteborg, med halvtimmestra-
fik dagtid och entimmestrafik på vardagskvällar, samt något glesare på helger. 
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För norra och östra Tjörn fungerar buss 5 och Orust Express som anslutnings-
bussar till tåget i Stenungsund, medan Tjörn Express har samma funktion för 
sydvästra delarna av kommunen. 

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsakligen inom kommunen. Tre linjer 
trafikerar landsbygden utanför kommunens huvudstråk. De är anropsstyrda och 
förbeställs senast en timme innan avgång. Linjernas tidtabeller är samkörda med 
expresslinjerna vilket gör 300-linjerna till en del av busspendlingssystemet. 

900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år inför skolstart, för att motsvara skol-
barnens behov. Dessa linjer går endast på skoldagar, dvs. inte på skollov, röda 
dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur och två till fyra turer på eftermiddagen 
beroende på skolans sluttider. Tillkommande turer kan förekomma om någon av 
300-linjerna utgår eller förändras. Även andra passagerare än skolungdomar kan 
åka med skollinjerna. 

Närbussen är en områdesbaserad trafik som trafikerar olika geografiska områden 
på Tjörn under olika veckodagar. Man beställer närbussen genom att ringa och 
boka sin resa (anropstyrdtrafik) dagen före man skall resa. Totalt är kommunen 
uppdelad i 5 områden, två av dessa trafikeras två gånger i veckan och övriga tre 
områden har resmöjligheter en gång i veckan. Närbussen är öppen för alla. 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovspröv-
ning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast 
är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationsmedel. 

Tåg 

Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är viktiga för de regionala kollektiv-
trafikresorna, i synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Express inte går hela 
vägen till Göteborg. Västtågen går från Stenungsund med halvtimmestrafik mor-
gon och eftermiddag på vardagar, och med entimmestrafik dagtid, kvällar och 
helger. Befintliga kapacitetsbegränsningar på Bohusbanan gör dock att trafiken 
är störningskänslig och tågen är ofta försenade. Pendelparkeringen vid 
Stenungsuds station och Stora Höga är frekvent använda av Tjörnbor som åker 
tåg. 

Färja 

Västtrafik trafikerar färjor till Dyrön, Åstol och Härön enligt tidtabell med 
mycket varierande turutbud. Under lågsäsong är färjetrafiken relativt begränsad 
och delvis anropsstyrd, medan trafiken sommartid är mer omfattande då resenä-
rerna utgörs av en större fritidsboendebefolkning och turister. 

Från Rönnäng trafikerar färja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön (Norra) och från 
Kyrkesund nås Härön. Mellan Rörtången och Rökan i Kungälvs kommun nås 
även södra hamnen på Dyrön, men den färjetrafiken är mycket begränsad och 
sker trafikeras som anropsstyrd färjetrafik. Utanför linjelagda färjeturer är bo-
ende och besökare till öarna hänvisade till privata båtar. 
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Pendelparkering 

I dagsläget finns pendelparkeringar vid Myggenäs korsväg, Myggenäs centrum, 
Häggvall och Kållekärr med totalt cirka 170 platser, se figur A-4 och tabell A-1. 

 

Figur A-4 Placering av dagens pendelparkeringar på Tjörn. 

Tabell A-1 Pendelparkeringar på Tjörn, Källa: Västtrafik 

Pendelparkering Antal tillgänglig platser 
Myggenäs korsväg 82 

Myggenäs centrum 14 

Häggvall 20 

Kållekärr 57 

 
Enkätundersökningen som genomfördes sommaren 2018 visar att drygt hälften 
har använt pendelparkeringar. En av de största anledningarna till att fler skulle 
använda pendelparkeringar oftare är om det fanns fler platser eftersom de ofta är 
fullbelagda. 

Planer på nya pendelparkeringar 

I översiktsplanen har nya platser identifierats som lämpliga för pendelparke-
ringar, bland annat på Mjörn, vid Vallhamn, Kuballe och Hoga. De senaste åren 
har pendelparkeringen i Myggenäs korsväg byggts ut, en utökning i Kållekärr är 
beslutad och utredning för ny pendelparkering norr om Myggenäs korsväg pågår. 

  

Myggenäs centrum

Myggenäs korsväg

HäggvallKållekärr bussterminal
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Biltrafiknät 
Biltrafiknätet på Tjörn består av statliga och enskilda vägar. Tjörnbron är kom-
munens viktigaste fastlandsförbindelse men det finns möjlighet att nå fastlandet 
via Orust i form av Skåpesundsbron, Nötesundsbron samt färjan vid Svanesund. 
De stora vägarna på Tjörn är få till antalet vilket gör dem till viktiga för kommu-
nen. 

Länsväg 160 utgör tillsammans med länsväg 169 mellan Myggenäs och Rön-
näng, huvudvägnätet på Tjörn och är delvis riksintressen för transportinfrastruk-
turen. Andra vägar av större karaktär i kommunen är väg 721 mellan Skärhamn 
och Aröd och väg 723 från Skärhamn visa Kållekärr till väg 169, se figur A-5. 

 

Figur A-5 Huvudstråket (heldragen) och sekundärt (streckad) stråk för bil på Tjörn samt de väg-sträck-
orna med högst ÅDT-flöde (rödmarkerat). Källa: Översiktsplan 2013. 

Det sekundära vägnätet (till Kyrkesund) är en del av det övergripande vägnätet 
medan övriga vägar bildar det lokala vägnätet, inom tätorter som på landsbygden. 

Framkomligheten på vägnätet påverkas av den stora arbetspendlingen under var-
dagsmorgnar och eftermiddagar men är trots det god under större delen av året. 
Det förekommer relativt frekvent att långsamtgående fordon kör på vägnätets 
huvudstråk, till och från gymnasiet i Stenungsund, vilket ger försämrad fram-
komlighet för andra fordon. Det omfattande fritidsboendet och turismen i kom-
munen bidrar till toppar i trafiken vid långhelger och under sommarsäsongen. 
Dock är huvudstråket sårbart för samhällsviktiga funktioner som utryckningsfor-
don utifrån aspekten att om något oförutsett inträffar finns få omledningsalterna-
tiv på det övergripande vägnätet. 

För den större delen av det övergripande vägnätet är hastighetsbegränsningen 70 
km/h, undantag är länsväg 169 och delar av väg 723 där 80 km/h gäller. In mot 
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orter är 40 och 50 km/h vanligt förekommande och inom bostadsområden är 30 
km/h vanligast.     

Godstrafiknät 
Godstransporter inom kommunen går huvudsakligen på huvudvägnätet, dvs. 
vägarna 160 och 169. Väg 160 är rekommenderad primär transportväg för farligt 
gods och väg 169 är rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Väg 
160 öster om Myggenäs och väg 169 norr om Vallhamnskorset är båda utpekade 
som regionalt viktiga vägar i funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till E6 
sker vid Stora Högamotet i Stenungsund, för transporter vidare i regionen, övriga 
Sverige, Europa och världen.  

Godstransporter till andra öar med verksamheter är hänvisade till linjelagd färje-
trafik. Sommartid juni till augusti är godstransporter på färjorna tidsbegränsade 
till ett antal utvalda turer. Inom tätorterna är det aspekter som tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikanter medan problematiken gällande fastlandsförbin-
delsen framförallt handlar om dimensionering av väg 160 (med tunnelstorlekar). 

Parkering 
Kommunal bilparkering finns på 19 parkeringsytor runt om på kommunen. Det 
går att parkera bilen på gatan upp till 24 timmar i följd om inget annat anges. Det 
går även att hyra boendeparkering från kommunen på öarna utanför Rönnäng och 
Kyrkesund.  

Det sker en brist på parkeringsplatser i tätorterna och färjelägena under sommar-
tid då ett stort antal sommarboende och turister besöker kommunen. Varje år 
juni-augusti arrenderar kommunen mark vid Astrids fisk i Rönnäng för att till-
skapa ca 130 parkeringsplatser, och på så vis hanteras parkeringsefterfrågan från 
sommarboende på Åstol, Dyrön och Tjörnekalv.  

Cykelparkering finns främst vid viktiga målpunkter vid centrum i Skärhamn, 
Kållekärr och Höviksnäs, utanför centrum finns cykelparkering vid hållplats i 
Sundsby och Klädesholmen. Det har inte genomförts någon inventering av cy-
kelparkeringarna men majoriteten saknar väderskydd.  

Det planeras för nya väderskyddade cykelparkeringar i Skärhamn och Myggenäs 
i hållplatsnära lägen. 
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A-3 Trafikens omfattning 
Kännedomen om omfattningen av trafiken på Tjörns vägnät är mycket varierande 
där flöden på det statliga vägnätet är relativt väl kartlagt medan övrigt vägnät för 
motorfordon är relativt okänt. Omfattningen av antalet fotgängare och cyklister 
på enskilda sträckor finns inte sammanställt. På Tjörnbron går det i genomsnitt 
cirka 20000 fordon per dag. 

Inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersökning 2017 
om vardagsresor och helgresor, där nästan 200 invånare på Tjörn deltog. Resul-
tatet visade att 60 % av alla resor som genomfördes av Tjörnborna hade mål på 
Tjörn och resterande utanför kommunen. Av samtliga resor så genomfördes 8 av 
10 med bil och knappt 10 % med cykel respektive med kollektivtrafik. Reste-
rande resor gjordes till fots. Bland deltagarna var det bara på Orust som bilande-
len var större och kollektivtrafikandelen mindre, se figur A-6. 

 

Figur A-6 Andelen resor som genomförs med kollektivtrafik respektive bil bland deltagarna. Källa: Väst-
svenska paketet, 2017. 

Under sommaren 2018 genomförde kommunen en enkätundersökning om resva-
nor vid pendling, fritidsresor samt hur invånarna använder befintlig infrastruktur 
både vardagar och under sommartid, ”turistsäsongen”. Resultatet visade att cirka 
7 av 10 pendlingsresorna genomförs med bil och drygt 1 av 10 med cykel re-
spektive med kollektivtrafik. I figur A-7 redovisas hur färdmedelsval för arbets-
pendling varierar i olika geografiska områden på Tjörn. För fritidsresorna visade 
däremot resultatet att bilresor står för 6 av 10 resor medan 2 av 10 görs med 
cykel. 
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Figur A-7 Färdmedelsfördelning för arbetspendling beroende på vilken postort bostaden ligger i för bo-
ende på Tjörn. 

 
Enkätundersökningen visade också att de främsta anledningarna till att välja bort 
bilen till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt till större evenemang är 
”bättre gång- och cykelvägar” samt ”bättre kollektivtrafik”. Gällande barns res-
väg till skolan anger ungefär hälften av de som har barn i de åldrarna att trafiksi-
tuationen är ”rörig” eller ”inte trafiksäker”. Kring förskolor framgår det att tra-
fiksituationen är bättre då det är 2 av 10 som anger att trafiksituationen är ”rörig” 
eller ”inte trafiksäker”. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter inom kommunen visar att väg 160 
öster om korsvägen kör ca 1200 lastbilar (inkluderar trafik som fortsätter mot 
Orust); väg 169 norr om Vallhamn ca 800 lastbilar (stor andel med destination 
Vallhamn, Svanviks industriområde, Höviksnäs); väg 169 söder om Vallhamn 
200-400 lastbilar (destinationer Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen). 

Längsväg 160 och 169 går uppskattningsvis 40 000 tunga vägtransporter per år, 
bara till och från Vallhamn. Lastbilstransporter på väg 160 begränsas av vikt-, 
höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron och tunneln på Stenungsön. Flera 
gånger per vecka går även breda transporter som kräver broavstängning.  

En sammanställning över transporterna från Tjörns hamnar visar att till och från 
grindarna på hamnarnas område går det årligen cirka 30000 transporter, det vill 
säga totalt cirka 60000 godstransportrörelser, inklusive till krossanläggningen 
vid hamnen.  
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A-4 Tillgänglighet och trygghet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla, oavsett ålder el-
ler funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen såsom gator och 
torg ska kunna användas av samtliga invånare. Tillgänglighet handlar om att 
skapa hinderfria miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättning-
arna, till exempel lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt 
om att ge tillgång till olika färdmedel av god kvalitet. Att planera en tillgänglig 
kommun för alla handlar mycket om att sätta sig in andra personers situation. 

Tillgänglighet 
Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning för nästan samtliga 
kommuner i Sverige, så även på Tjörn. På frågan hur medborgaren upplever till-
gänglighet i kommunen Tjörn samma betygsindex som samtliga kommuner. I 
jämförelse från 2015 och 2016 har denna kategori ökat för Tjörn. 

Hösten 2018 genomfördes en målpunktsanalys för Tjörn, med fokus på huvudön, 
vilken visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika färdmedel skiljer sig 
mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket avhängt om det 
finns gång- och cykelvägar till målpunkterna inom ett område. Gällande kollek-
tivtrafik är det få målpunkter som det inte går att resa kollektivt till. Däremot 
varierar det hur många linjer som angör respektive hållplats samt med vilken 
turtäthet. Generellt är tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. 

Tillgängligheten till de omkringliggande öar som inte har väganslutning är dock 
beroende av två saker. Dels färjetrafik, dels privata fritidsbåtar. Utanför tidtabell-
lagd färjetrafik är boende och besökare på dessa öar hänvisade till egen fritidsbåt.  

Efterfrågan att nå respektive målpunkt skiljer mellan sommar och övriga året. Av 
den anledningen kan målpunktsanalysen vara till grund för studie kring vilken 
tillgänglighet som ska eftersträvas under olika tider på året. 

Bilinnehavet på Tjörn uppgår till 600 bilar per 1000 invånare vilket är högt ur ett 
regionalt och nationellt perspektiv. Genomsnittet i Sverige är 480 bilar per 1000 
invånare och bland grannkommunerna är bilinnehavet enligt: 

 Tjörn, 601 bilar/1000 inv. 
 Orust, 623 bilar/1000 inv. 
 Stenungsund, 540 bilar/1000 inv. 
 Kungälv, 535 bilar/1000 inv. 

Utvecklingstrenden, både på Tjörn och nationellt, är att bilinnehavet har ökat 
fram till och 2018. 
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Trygghet 
Följande faktorer har betydelse för den upplevda tryggheten i transportsystemet; 
hastighet, trafikmängden, problem att gå över gatan, regelbrott, olycksrädsla, 
rädsla för att utsättas för brott, siktförhållanden samt folkliv/bebyggelsetyp. 

SKL undersökte folkhälsan år 2014 i sin öppna jämförelse mellan kommuner. I 
undersökningen ställdes frågan om man avstått från att gå ut ensam. Index för 
Tjörn var 15, jämfört med 21 för riket som helhet. Ju högre värde desto bättre är 
tryggheten. 

Hösten 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning på Tjörn, i frågan 
”hur ser medborgarna på Tjörns kommun som en plats att bo och leva på?” svaren 
visade betygsindexet 65 för Tjörn och 57 för samtliga kommuner. Vilket har ökat 
från 2015, medan svaren på frågan för att få medborgarna mer nöjda var trygghet 
ett frågeområde som behöver förbättring om möjligt.   
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A-5 Trafiksäkerhet 
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande övergri-
pande resultat för Tjörn kommun. Under år 2014 till och med 2018 har 261 tra-
fikolyckor inträffat, varav fyra dödsolyckor och 15 allvarliga olyckor. De döds-
olyckorna inträffade vid singel motorfordonsolyckor och 11 av 15 allvarliga 
olyckor inträffade vid singel cykelolyckor. Av de 261 trafikolyckorna skedde 
drygt hälften (135) på statlig väg, resterande på enskild eller okänd väg.  

Genom att se på ett så kallat olyckstal8 framgår det att Tjörn ligger över sina 
grannkommuner i antalet trafikolyckor per 1 000 invånare. Olyckstalen avser 
olyckor vid dödsfall samt allvarliga skador som rapporterats till sjukhus och 
samtliga väghållartyper inkluderats. 

Tabell 2 Olyckstal åren 2014-2018 framtagen av SKL:s modell.  

Kommun Olycktal 2014-2018 (polis + sjukvård) Statistik 
Tjörn 2,4 

Orust 2,2 

Stenungsund 2,2 

Kungälv 1,4 

  

 

Figur 8 De vanligaste typerna av olyckor som har registrerats i Tjörns kommun 2014-2018.  

Totalt var personbilar involverade i 79 olyckor, fotgängare i 67, cykel i 65 och 
moped i 22 olyckor.  

 
8 Olyckstal=antal döda samt allvarliga olyckor/((antalet invånare/10000)*5) (Femårsvärde) 
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Figur 9 Karta över olycksplatserna för perioden 2014-2018. 

Fotgängare i singelolycka på Tjörn beror i de flesta fall på något av följande: 
halkat på snö/is, ramlat på trottoarkant, halkat på sten eller ramlat på ojämn, gro-
pig beläggning eller brunn som sticker upp. 
 
Cyklisters singelolyckor beror i de flesta fall på faktorerna: kraftig inbromsning, 
rullgrus, kör ut i väggren, ouppmärksam på vägbula, grop eller ojämnheter i un-
derlaget. 
 
Motorfordons singelolyckor sker främst av anledningen att motorfordonet ska 
undvika kollision med djur eller andra hinder på vägbanan. Motorfordonen har 
börjat sladda av oklara anledningar samt skett på grund av dålig, sikt, vattenpla-
ning, halt väglag, vägarbete som ej varit avspärrat från båda riktningar.  
 
Mopedist singelolyckor beror främst på att mopedist kört ut i väggrenen och slad-
dar eller tappat balansen i cirkulationsplatser, väja för fordon eller halt på grund 
av lerfläck/isfläck. 
 
Motorfordon upphinnande olyckor kan oftast relateras till korta avstånd till fram-
förvarande fordon, distraktionsmoment, dålig uppmärksamhet eller kraftig in-
bromsning 
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A-6 Miljöpåverkan 
Miljöförvaltningen Göteborg har gjort mätningar gällande luftkvalitén för Tjörns 
kommun. Mätningar genomfördes för kväveoxid i Skärhamns tätortsområde un-
der år 20129. Värdena som uppmättes låg under miljömålen på 20 µg/m3 för års-
medelvärde, dygnsmedelvärde medan för timmesmedelvärde uppsteg halten till 
den nedre utvärderingströskeln av fyra utvärderingströsklar. Den högre halten 
visades kring Hamngatan i Skärhamn samt väg 723. Kväveoxidhalterna uppkom-
mer i allmänhet från vägtrafik från fordons avgasrör, i vissa miljöer kan även 
andra källor ha betydande påverkan så som industriutsläpp och arbetsmaskiner. 

Transportsektorn står för knappt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen 
i Sverige10. Det har minskat under åren 2007 - 2015 med anledningen att fordon 
byggs mer bränsleeffektivare, men 2015 skedde en ökning igen på grund av an-
talet nyproducerade fordon. En förändring är att andel nyregistrerade fordon som 
är miljöbilar ökar, 2015 stod 17 % av alla nyregistrerade bilar för miljöbilar. 
Trenden är att biodrivmedel fortsätter att öka medan det sker en minskning av 
etanoldrivmedel. Tjörns kommunala fordonsflotta domineras av fossilberoende-
fordon medan 34 % är fossiloberoendefordon som är hybridbilar el/bensin11.  

  

 
9 Miljöförvaltningen Göteborg, 2013. Ren regionluft- Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2012.  
10 Statens energimyndighet 2017. Energiläget 2017 ISSN 1404-3343 
11 Mail fordonsavdelning på Tjörns kommun 2018-02-21 
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A-7 Hälsa 
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer. Ett nationellt 
transportpolitiskt mål är att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa. Detta kan 
ske genom ökad andel resor som bidrar med fysisk aktivitet, det vill säga gång, 
cykel och kollektivtrafik. Ibland även kallat aktiv mobilitet eller aktiva transpor-
ter. Fysisk aktivitet minskar risken att insjukna i bland annat diabetes typ 2, hjärt-
kärlsjukdom, depression och vissa typer av cancer. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört mätningar av Tjörnbornas hälsa vid tre till-
fällen, 2007, 2011 och 2015 inom olika hälsofaktorer. Resultaten visar på relativt 
stabila värden där andelen som anser sig ha god hälsa ligger mellan 70-75 %. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet säger att vuxna rekommenderas att vara 
fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara 
minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka12.  
Genom resan till och från skola, arbete eller andra ärenden kan hela eller delar 
av den rekommenderade mängden fysisk aktivitet uppnås om resan görs med 
aktiv mobilitet. Även resor med kollektivtrafik bidrar i viss mån till fysisk akti-
vitet då de oftast startar och/eller slutar med gång eller med cykel. 

SKL undersökte folkhälsan år 201413 i sin öppna jämförelse mellan kommuner. 
Resultatet av undersökningen redovisas i tabell 3, det visar på att Tjörn har bättre 
hälsoindex än nationellt. 

Tabell 3 Index för olika hälsofaktorer för såväl Tjörn som riket i sin helhet och grannkommuner. 

Faktor Index 
Tjörn 

Index 
nation-
ellt 

Index 
Orust 

Index 
Stenung
sund  

Index 
Kungälv 

Min och 
max av 
resultat 
i under-
sök-
ningen 

Högt in-
dex är… 

Om man har en 
stillasittande fri-
tid 

13 13 13 13 13 7/33 Negativt 

Fysisk aktivitet 
minst en halv-
timme om da-
gen 

66 66 67 65 68 50/73 Positivt 

Fetma 14 14 15 14 11 6/25 Negativt 

Fallskador 
bland äldre 

2324 2637 2052 2663 2539 1343/40
86 

Negativt 

Insjuknande 
hjärtinfarkt 

254 266 234 236 237 117/506 Negativt 

 

  

 
12 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 
13  SKL 2014. Öppna jämförelser- folkhälsa 
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A-8 Trafiken i framtiden, trender och omvärld 
Dagens samhälle är uppbyggt så att det skapar ett behov av en stor mängd trans-
porter. För att kunna ta sig till arbetet, till sina fritidssysselsättningar och för att 
kunna delta i samhällets olika aktiviteter är förflyttning nästan alltid nödvändig. 
Samtidigt har vi transportpolitiska mål som gör att transportsystemet måste ef-
fektiviseras t.ex. avseende tillgänglighet, miljö och ytanvändning. 

Därutöver finns det en rad omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta i plane-
ringen av transportsystemet. Nedanstående stycken är baserade på en trendspa-
ning framtagen för Boverket.14 

Urbaniseringen fortsätter länge 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i västsverige. Urbanisering innebär 
en förflyttning av människor från landsbygden in till tätortsområden. På Tjörn 
tar det sig uttryck att många arbetspendlar till större orter som t.ex. Stenungsund 
och Göteborg. Det leder till regionförstoring och glesare landsbygd vilket ställer 
högre tryck på infrastrukturen både på Tjörn och fastlandsförbindelserna. 

Befolkningen fortsätter att öka och planar ut 
Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år 2050. 
Även i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal samt immi-
gration. Befolkningen blir också äldre, i Sverige så även på Tjörn vilket delvis 
förklaras av utflyttning. Detta kommer att ställa stora krav på samhället. Den 
största befolkningsökningen sker i städer, så denna trend samvarierar med urba-
niseringen, och spär på befolkningstrycket ytterligare. 

Naturresurser och miljö blir bristvaror 
Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resurser som 
har stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande brist på naturre-
surser leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och dels till ökad återvinning 
och resurseffektivitet. Mineralutvinning blir mer betydelsefull. När prylar blir 
dyrare kan detta leda till ett ökat tjänstesamhälle. Det är rimligt att anta att vi i 
minskande grad tillämpar privat ägande till förmån för delägande och samnytt-
jande. I dagsläget finns begränsade möjligheter till samnyttjande inom trafikom-
rådet på Tjörn eftersom bilpool inte finns. Det kan bli en verklighet som även 
mindre kommuner behöver beakta framgent. 

  

 
14 Trivector 2012. Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, 
infrastruktur och bebyggelse. Rapport 2012:69. 
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Klimatförändringarna kan inte ignoreras 
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan idag en re-
alitet. Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer att ge konsekven-
ser för det klimat som vi känner idag. Klimatförändringarna ställer krav på både 
kraftiga utsläppsminskningar och anpassning till det förändrade klimatet. Tuffare 
styrmedel är att vänta och driver på ökad användning av bioenergi, ny teknik och 
förändrade beteenden. Anpassningsbehovet kan innebära att transportsektorn ska 
kunna tanka med andra drivmedel än fossila bränslen även på Tjörn samt att sam-
hället behöver planeras och byggas tätare och mer transportsnålt. 

Ny teknik förändrar världen igen 
Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar ständigt världen 
och sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla samhällsområden påverkar 
tekniken ständigt utvecklingen. Det finns stora förhoppningar om att ny teknik 
ska lösa stora samhällsproblem som ökande koldioxidutsläpp, energibrist osv. 
Dock pekar forskningen på att med ökande välstånd hos allt fler av jordens be-
folkning kommer inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och energipro-
blem. Det kommer också att krävas förändringar i beteende och livsstil. Trots att 
Tjörn är en liten del i det stora pusslet är det avgörande att alla bidrar till föränd-
ringsarbetet, stora som små. 

Vi blir mer globala, regionala och lokala - allt på samma gång 
I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av effekter 
från klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upphov till förflytt-
ning av människor mellan kontinenter, länder och regioner och bidrar till ökad 
urbanisering. Klyftorna mellan länder och sociala grupper ökar, men å andra si-
dan leder den ökade migrationen till ett allt mer mångkulturellt samhälle. 

Den ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder också till att 
vårt jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt mer världsomfattande 
handeln med råvaror och förfinade produkter leder detta till en fortsatt ökad glo-
balisering. I Göteborgsområdet med flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt 
sätt att se på regionen. Vi bor i en region lika mycket som på Tjörn. Snabba 
kollektiva förbindelser gör detta möjligt men allt högra krav ställs även på kol-
lektivtrafiken utanför de starka pendlingsstråken. 
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1. Inledning 

Den övergripande trafiknätsanalysen och målpunktsanalysen är en del i trafikstrate-
giarbetet för Tjörns kommun. Utredningarna är alltså ett underlag till arbetet med 
trafikstrategi för Tjörns kommun. Inventeringen av trafiknätsanalysen skedde på 
plats genom okulära observationer som sammanställts och analyserats i förelig-
gande PM. Målpunktsanalysen har utförts genom okulära observationer delvis på 
plats men också med hjälp av webbkartor såsom Google Maps. 

Syftet med trafiknätsanalysen är att identifiera kommunens trafiknät där det finns 
motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet, främst i korsningspunkter på 
vägnätet men även på sträcka. Den geografiska avgränsningen är huvudstråket och 
sekundärt stråk för bil enligt Översiktsplan 2013, vilket inte inkluderar öarna. 

Syftet med målpunktsanalysen är att erhålla en nulägesbild över var olika målpunk-
ter är belägna i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. 

1.1 Avgränsningar – Målpunktsanalys 
Valet av målpunkter har gjorts med grund i ett antal kategorier, däribland: vård, 
handel och restaurang, utbildning, fritid och kultur, större arbetsplatser, turism, 
större kollektivtrafikknutpunkter och samhällsviktiga funktioner. Genom kartlägg-
ning av dessa kategorier har geografisk avgränsade områden studerats. Ambitionen 
har varit att studera områden på olika platser på Tjörn för att få en geografisk sprid-
ning över ön. 

Aspekterna som har studerats relaterar till vilken tillgänglighet respektive plats har 
gällande: 

 Fysisk koppling till bebyggelse 
 Tillgänglighet för gång och cykel 
 Tillgänglighet till kollektivtrafik 
 Tillgänglighet för personbil 
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1.2 Avgränsningar - Trafiknätsanalys 
Huvudstråket och sekundärt stråk för bil på Tjörn är definierat i Översiktsplan 2013. 
Huvudstråken binder samman Tjörn med fastlandet och Stenungsund samt större 
tätorter på ön i sydväst-nordostlig riktning. De vägar med störst antal fordon är i 
huvudsak väg 160 mellan Orust och Stenungsund, väg 169 mellan Kuballe och 
Myggenäs korsväg samt väg 723 mellan Skärhamn och Habborsby, se bild nedan. 

 
Figur 1-1 Huvudstråket (heldragen) och sekundärt (streckad) stråk för bil på Tjörn samt de vägsträckorna 

med högst ÅDT-flöde (rödmarkerat). Källa: Översiktsplan 2013. 

Sekundärt stråk binder samman Tjörns nordvästra delar med huvudstråken vid 
Kållekärr. Trafikflödet på dessa stråk är mindre än merparten av huvudstråket. 
Samtliga vägar är som mest utformade med ett körfält i vardera riktningen, men 
bredden på vägarna skiljer sig åt beroende på funktion och hastighet. Samtliga vägar 
inom huvudstråket och sekundärt stråk för bil är statliga, det vill säga Trafikverket 
är väghållare. I föreliggande PM används begreppen passage och friliggande 
gång/cykelväg. Passage används som samlingsbegrepp för gångpassage, cykelpas-
sage och övergångsställe. Friliggande gångväg och cykelväg är separerad från bil-
trafik, det vill säga oskyddade trafikanter färdas separerat från motorfordonstrafik. 

Inventeringsdelar 
 Bilvägar 
 Cykelvägar 
 Cykelparkering 
 Busshållplatser 
 Hastighetsdämpande åtgärder 
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Förutsättningar 
Skyltad hastighet varierar men inom huvudstråken är det främst 40-50 km/h i tätor-
ter samt vid större korsningar och 70-80 km/h mellan tätorter och större korsningar. 

 
 Figur 1-2 Generaliserad bild av skyltad hastighet på Tjörn. 

Lokala hastighetsförändringar finns i närheten av bland annat bebyggelse i form av 
bostadsområden, skolor, verksamheter etc. Friliggande cykelbanor finns på delar av 
ön, främst vid huvudstråken, se bild nedan. 

 
Figur 1-3 Sträckning av cykelvägar och cykelleder på Tjörn. 

70 km/h
80 km/h

40 km/h

Cykelväg, asfalt
Cykelled, asfalt och grus
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2. Studerade sträckor 

Stråken har i trafiknätsanalysen delats upp i delsträckor för att göra studien mer 
lätthanterlig samt att vägarnas förutsättningar kan skilja sig åt markant, exempelvis 
på vardera sida av en korsning. Totalt har 13 delsträckor studerats genom okulära 
observationer som sedan sammanställs nedan. Utbredning av respektive delsträcka 
är enligt bild nedan. 

 
Figur 2-1 Studerade delsträckor i trafiknätsanalysen 

Myggenäs korsväg (nummer 1 i kartan) är undantaget bland dessa delsträckor då det 
är en plats. Skälet till att den studeras separat grundas i platsens unika läge där de 
stora vägarna 160 möter 169 samt att det är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. 
Vidare följer en beskrivning av respektive delsträcka där ordning är efter numre-
ringen i kartan ovan. 

Målpunkterna som har analyserats redovisas inom den delsträckan de är belägna. 
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2.1 Myggenäs korsväg (1) 

 
Figur 2-2 Delsträcka 1 – Myggenäs korsväg. 

Myggenäs korsväg är en knutpunkt för kollektivtrafiken på Tjörn med pendelparke-
ringsmöjligheter om cirka 80 bilplatser och 55 cyklar. Väg 160 möter väg 169 och 
är den del av huvudstråket för bil på Tjörn som kopplar samman ön med fastlandet. 
Korsningen är ljusreglerad i alla körfält med övergångsställen för att möjliggöra 
oskyddade trafikanter att nå busshållplatserna samt cykelvägarna mot Myggenäs, 
Stenungsund och söderut på Tjörn. 

Flödet på väg 169 är ungefär dubbelt så stort som på väg 160 mot Orust vilket ger 
att risken för köbildning är störst på väg 169.1 Vid köbildning på fler än cirka 5 bilar 
på väg 169 blockeras utfarten från pendelparkeringen och busshållplatserna.  

Vid trafiknätsanalysens framtagande pågår en åtgärdsvalsstudie för väg 160 som 
innefattar korsningen. Den studerar olika aspekter såsom tillgänglighets-, trafiksä-
kerhets- och framkomlighetsaspekter. 

                                                 
1 Okulära observationer indikerar att trafiksignalerna är faststyrda, inte trafikstyrda, vilket ökar risken för köbildning på väg 
169. 

818



7 

Trivector Traffic 

Målpunktsanalys Myggenäs korsväg 

 
Figur 2-3 Myggenäs korsväg 

Inom området finns målpunkter inom kategorin större kollektivtrafikknutpunkt. Vid 
platsen finns också en större pendelparkeringsplats. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Ca 1000 meter till Myggenäs bostadsområde (centrala och 

södra). 

Tillgänglighet gång & cykel Separerad GC-bana finns på väg 160 och 169. Del av övergri-
pande cykelled på Tjörn. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Här stannar cirka fem busslinjer, inklusive TjörnExpressen och 
OrustExpressen. Hållplatsen har vindskydd, är lokaliserad längs 
med väg 160, finns trottoar mellan pendelparkeringen och håll-
platsen. Cykelparkering finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil I direkt anslutning till väg 160 och väg 169. Finns en pendelpar-
kering 
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2.2 Stenungsund – Myggenäs (2) 

 
Figur 2-4 Delsträcka 2 – Stenungsund till Myggenäs. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Vid Myggenäs centrum finns en pendel-
parkering med cirka 15 platser. Utmed väg 160 mellan Stenungsund och Myggenäs 
finns en friliggande gång- och cykelväg men inga markerade passager över väg 160. 
Det finns inga cykelparkeringar vid busshållplatserna utmed delsträckan. 
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Målpunktsanalys Myggenäs centrum 

 
Figur 2-5 Myggenäs centrum 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större arbetsplatser samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 800 meter) till Myggenäs bostadsområde 

och Almösunds bostadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Separerad CG-bana längs med väg 160, Myggenäs korsväg 
och söderut. Del av övergripande cykelled på Tjörn. Cykling 
sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Två busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive OrustExpressen (vid en av hållplatserna). Gång-
avstånd från hållplatserna till alla målpunkter. Hållplatsen är en 
stolpe, lokaliserad på en mindre avfartsväg från väg 160. Cykel-
parkering finns inte vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Mycket bilparkering, god tillgänglighet till huvudstråket. 
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Målpunktsanalys Stenungsunds station 
Stenungsunds station ligger inte på Tjörn men är en viktig målpunkt för många tjörn-
bor då den möjliggör vidare resande ut i regionen med kollektivtrafik. Av den an-
ledningen inkluderas den i målpunktsanalysen. 

 
Figur 2-6 Stenungsunds station 

Inom området finns målpunkter inom kategorin större kollektivtrafikknutpunkt. Vid 
platsen finns också en större pendelparkeringsplats. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Stationen ligger mitt bland tyngre infrastruktur. Finns gång- och 

cykelkopplingar till bebyggelse i Stenungsund. Avståndet till be-
byggelse på Tjörn är mer än 5 km. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer finns, på vissa sträckor separat GC-bana. Cykelpar-
kering finns vid stationen. Till Tjörn finns separerad gång- och 
cykelväg. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Större bussterminal, här stannar ett flertal bussar inklusive 
TjörnExpressen och OrustExpressen. Ytterligare en busslinje 
(5) kör till Myggenäs korsväg, där möjlighet för byte till övriga 
busslinjer finns. Cykelparkering med tak finns vid hållplatsen. 
Busskörfält finns på delar av sträckan till Tjörn. 

Tillgänglighet personbil I direkt anslutning till Göteborgsvägen, vilken leder till bron mot 
Tjörn. Pendlingsparkering finns. 
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2.3 Myggenäs – Orust (3) 

 
Figur 2-7 Delsträcka 3 – Myggenäs till kommungränsen till Orust 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Det finns inga markerade passager över 
väg 160 förutom den planskilda undergången direkt norr om cirkulationen mot 
Myggenäs. Samtliga busshållplatslägen utom tre ligger vid korsning eller i samband 
med gångbana. Övriga är placerade mitt på vägsträcka utan anslutningsmöjligheter. 
Det finns inga cykelparkeringar vid busshållplatserna utmed delsträckan. 

 
Figur 2-8 Sundsby korsväg: Exempel på hållplats vid korsning men utan anslutning av gång- och cykelväg. 
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Målpunktsanalys Sundsby Gårdscafé 

 
Figur 2-9 Sundsby Gårdscafé 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang samt tur-
ism. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Ingen bebyggelse i närheten. 

Tillgänglighet gång & cykel Inga trottoarer. Ej del av övergripande cykelled på Tjörn. Cykling 
sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, här stannar ett par busslinjer, 
inklusive OrustExpressen. Max 800 meter från hållplatserna till 
målpunkten. Hållplatsen har vindskydd, lokaliserad längs väg 
160, i en ficka. Cykelparkering finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Direkt anslutning till väg 160. Parkering finns vid Sundsby 
gårdscafé. 
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Målpunktsanalys Fjällebro konstgräsplaner 

 
Figur 2-10 Fjällebro konstgräsplaner 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Målpunkten ligger i direkt anslutning till bebyggelsen i Fjällebro. 

Tillgänglighet gång & cykel Grusväg mellan Hjältebyvägen och målpunkten Cykling sker i 
blandtrafik. Cykelparkering finns vid målpunkten. På Hjältebyvä-
gen sker cykling i blandtrafik till väg 160, 169 och Kållekärr. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, vid infarten till området från 
Hjältebyvägen. Här stannar ett par busslinjer, max 500 meter 
från hållplatserna till målpunkten. Hållplatsen har inte vindskydd 
och lokaliserad i en ficka. Cykelparkering finns inte vid hållplat-
sen. 

Tillgänglighet personbil Cirka 3 km lång anslutning till väg 160 och 169 via Hjältebyvä-
gen och Sundsbyvägen. Parkering finns vid Fjällebro konstgräs-
planer. 
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2.4 Myggenäs korsväg – Kållekärr (4) 

 
Figur 2-11 Delsträcka 4 – Myggenäs korsväg till Kållekärr. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Vid infarten till Höviksnäs finns pendel-
parkeringen ”Häggvall” med cirka 20 platser och vid Kållekärr bussterminal finns 
cirka 60 platser på pendelparkeringen. Utmed väg 169 och väg 723 mellan Mygge-
näs korsväg och Kållekärr finns en friliggande gång- och cykelväg men i stort sett 
inga markerade passager över vägarna förutom den planskilda undergången vid in-
farten till Höviksnäs. 
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Vid cirkulationsplatsen vid Habborsby finns mittrefug och kantstenar är placerade 
för passage men det finns ingen skyltning eller ytterligare markering som påvisar 
passagen, se bild nedan. 

 
Figur 2-12 Cirkulationen vid Habborsby: Exempel på markerad passage på anslutningsväg. 

 

På vissa av anslutningsvägarna finns dock skyltade gång- och cykelpassager. Samt-
liga busshållplatser ligger vid korsning eller i samband med gångbana. Exempel på 
hållplatsläge som ligger vid korsning (blå cirkel) samt hållplatsläge som ligger vid 
korsning och har gångbana till hållplats (röd cirkel) är Habborsby, se bild nedan. 

 
Figur 2-13 Cirkulationen vid Habborsby: Exempel på hållplatsplacering vid korsning. 

Det finns inga cykelparkeringar vid busshållplatserna utmed delsträckan, förutom i 
Kållekärr. 

Hållplatsläge i sam-
band med cykelbana

Hållplatsläge vid korsning och 
i samband med cykelbana
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Målpunktsanalys Kållekärr centrum 

 
Figur 2-14 Kållekärr centrum 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, utbildning, större arbetsplatser, fritid och kultur 
samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 500-800 m) till Kållekärrs bostadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Utbyggt friliggande gång- och cykelnät i området. Del av över-
gripande cykelled på Tjörn. Cykelparkering finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Busshållplats finns i området, här stannar flertalet busslinjer, in-
klusive TjörnExpressen. Max 800 meter från hållplatserna till 
alla målpunkter. Hållplatsen är avskärmad från övrig trafik, liknar 
ett mindre resecentrum. 

Tillgänglighet personbil Mycket bilparkering, god tillgänglighet till huvudstråket. 
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Målpunktsanalys Höviksnäs centrum, vid väg 169 

 
Figur 2-15 Höviksnäs centrum, vid väg 169 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, utbild-
ning, större arbetsplatser samt fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 500-1000 meter) till Höviksnäs bostadsom-

råde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator. Del av övergripande cykelled på 
Tjörn. Cykelparkeringar vid de största målpunkterna. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Fyra busshållplatser finns i området, inne i området stannar 
cirka fem busslinjer. Vid den hållplatsen som är lokaliserad vid 
väg 169 stannar flertalet busslinjer, inklusive TjörnExpressen. 
Max 500 meter från hållplatserna till alla målpunkter. Alla håll-
platser har vindskydd, två hållplatser lokaliserade längs med 
vägen med fickor, två hållplatser är avskärmade från trafiken. 
Cykelparkering finns inte vid hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil Direkt anslutning till väg 169. Parkering finns framförallt vid sko-
lan och handelsområdet vid väg 169. 
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Målpunktsanalys Svanviks industri- och handelsområde 

 
Figur 2-16 Svanviks industri- och handelsområde 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, utbildning, större arbetsplatser, fritid och kultur 
samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Kort gångavstånd till omkringliggande spridd bebyggelse. 

Höviksnäs bostadsområden ligger minst 2,5 km från målpunk-
ten. 

Tillgänglighet gång & cykel Utbyggt friliggande gång- och cykelnät utmed väg 169, men i 
området färdas fotgängare och cyklister i blandtrafik. Del av 
övergripande cykelled på Tjörn. Cykelparkering finns inte vid 
hållplatsen. Den verksamhet som förmodligen genererar flest 
resor med kollektivtrafik och cykel är GF Atletica gymnastikföre-
ning. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Busshållplats finns i området, här stannar flertalet busslinjer, in-
klusive TjörnExpressen. Max 500 meter från hållplatserna till 
alla målpunkter. Hållplatserna är delvis utrustade med väders-
kudd, men är placerad i ficka. 

Tillgänglighet personbil Mycket bilparkering, god tillgänglighet till huvudstråket. Direkt 
anslutning till väg 169. 
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2.5 Kållekärr - Valsäng (5) 

 
Figur 2-17 Delsträcka 5 – Kållekärr till Valsäng. 

Delsträckan är del av sekundärstråket för bil. Vägen är generellt smal och ej anpas-
sad för möte mellan fordon som är större än personbilar. Det finns inga utmarkerade 
mötesplatser. Det finns inga markerade passager över någon av vägar 710, 731 eller 
732. Busshållplatser finns enbart i riktning mot Kållekärr och alltid vid korsning, se 
bild nedan. Dock finns det inga cykelparkeringar vid hållplatserna. 

 
Figur 2-18 Väg 731: Exempel på smal väg där hållplats enbart finns på ena sidan. 
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2.6 Kyrkesund – Hoga (6) 

 
Figur 2-19 Delsträcka 6 – Kyrkesund till Hoga. 

Delsträckan är del av sekundärstråket för bil. Vägen mellan Kyrkesund och Hoga är 
bitvis smal och ej anpassad för möte mellan fordon som är större än personbilar. Det 
finns inga markerade passager över väg 727. På sträckan mellan Långekärr och Kyr-
kesund finns enbart busshållplatsstolpar på ena sidan av vägen, medan det varierar 
mellan båda sidor och enbart en sida på resterande sträckan. Busshållplatser ligger 
alltid vid korsning men oftast finns det inga cykelparkeringar vid hållplatserna, med 
undantag från vid Långekärrs skola se bild nedan. 

 
Figur 2-20 Långekärrs skola: Exempel på hållplats vid korsning samt cykelparkering vid hållplats. 
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Målpunktsanalys Pilane skulpturpark 

 
Figur 2-21 Pilane skulpturpark 

Inom området finns målpunkter inom kategorin turism. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 500 meter) till bebyggelsen i Pilane bostads-

område. 

Tillgänglighet gång & cykel Smal asfaltsväg som sammanbinder skulpturparken med väg 
727 utan gång- och cykelväg. Få cykelparkeringar. Cykling sker 
i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Närmaste busshållplats är Långekärr och Basteröd utmed väg 
727, cirka 1 kilometer bort. Ena hållplatsläget i Långekärr har 
vindskydd medan de andra enbart är en stolpe i fickor. Cykel-
parkering finns enbart vid ena hållplatsläget i Långekärr. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till sekundärt stråk genom väg 727. Mycket parke-
ring finns vid ingången till skulpturparken. 
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Målpunktsanalys Kyrkesund småbåtshamn 

 
Figur 2-22 Kyrkesund småbåtshamn 

Inom området finns målpunkter inom kategorin fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 800 meter) till Kyrkesunds bostadsområde 

och Västra Sunna bostadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på vissa gator, ej separerad GC-bana. Nära till över-
gripande cykelled på Tjörn. Få cykelparkeringar. Cykling sker 
främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, här stannar totalt någon en-
staka busslinje. Max 800 meter från hållplatserna till alla mål-
punkter. Hållplatsen har vindskydd, lokaliserad längs med 
vägen (inga fickor etc). Cykelparkering finns inte vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till sekundärt stråk genom väg 727. Parkering 
finns, framförallt vid hamnen. 
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2.7 Kållekärr – Skärhamn (7) 

 
Figur 2-23 Delsträcka 7 – Kållekärr till Skärhamn. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Det finns inga markerade passager över 
väg 721 eller 727 förutom vid cirkulationsplatsen mellan väg 723 och 727, se bild 
nedan. På väg 721, mellan väg 723 och tättbebyggt område, finns två hastighets-
dämpande åtgärder i form sidoförlagda körfältsförskjutningar. Busshållplatser lig-
ger alltid vid korsning eller i samband med friliggande gång- och cykelväg men det 
finns inga cykelparkeringar vid hållplatserna. 

 
Figur 2-24 Cirkulation väg 721 och 723: Exempel på markerad passage för fotgängare och cyklister. 
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2.8 Inom Skärhamn tätort (8) 

 
Figur 2-25 Delsträcka 8 – Inom Skärhamn tätort. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. I de östra delarna av Skärhamn, på väg 
721, finns hastighetsdämpande åtgärder i form av en mittförlagd körfältsförskjut-
ning i samband med övergångsställe och hållplats, se bild nedan. Även vid kom-
munhuset finns ett övergångsställe men i övrigt finns det inte några markerade pas-
sager över väg 721 inom Skärhamn. Busshållplatser ligger alltid vid korsning, mål-
punkter eller i samband med friliggande gång- och cykelväg. Dock saknas det cy-
kelparkeringar vid de flesta av hållplatserna, med undantag i centrala tätorten. 
Vägen genom centrala Skärhamn är generellt smal och ej anpassad för möte mellan 
fordon som är större än personbilar. 

 
Figur 2-26 Väg 721 (Storgatan): Exempel på hastighetsdämpande åtgärd och övergångsställe vid hållplats. 
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Målpunktsanalys Skärhamns centrum 

 
Figur 2-27 Skärhamns centrum 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, utbildning, större arbetsplatser, fritid och kultur, 
turism samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 800-1000 m) till Skärhamns bostadsområden. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator. Del av övergripande cykelled på 
Tjörn. Cykling sker främst i blandtrafik. Cykelparkering kring 
större målpunkter. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Fyra busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive TjörnExpressen (vid två av hållplatserna). Max 
800 meter från hållplatserna till alla målpunkter. Två hållplatser 
har vindskydd, två är bara stolpar. Cykelparkering finns inte vid 
hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169 via Aröd eller Kållekärr. Parkering 
finns, framförallt i samband med hamnen eller kommunhuset. 
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Målpunktsanalys Sydöstra Skärhamn 

 
Figur 2-28 Sydöstra Skärhamn 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna vård, handel och restaurang, 
större kollektivtrafikknutpunkter, större arbetsplatser, fritid och kultur, turism samt 
samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (ca 500-1000 m) till Skärhamns bostadsområden. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator, ej på mindre gator. Del av övergri-
pande cykelled på Tjörn. Cykling sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Två busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive TjörnExpressen (vid en av hållplatserna). Max 
800 meter från hållplatserna till alla målpunkter. En hållplats har 
vindskydd, en är bara en stolpe, alla hållplatser lokaliserade 
längs med vägen (inga fickor etc). Cykelparkering finns inte vid 
hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169 via Aröd eller Kållekärr. Parkering 
finns, framförallt i samband med hamnen och Tjörns kundcen-
ter. 

 

 

  

838



27 

Trivector Traffic 

2.9 Skärhamn - Röavallen (9) 

 
Figur 2-29 Delsträcka 9 – Skärhamn till Röavallen. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Det finns inga markerade passager över 
väg 721. Samtliga busshållplatser ligger vid korsning eller i samband med frilig-
gande gång- och cykelväg. Dock finns det inte några hållplatser med cykelparke-
ringar trots att cykelväg finns i anknytning till de flesta hållplatslägena. 

 
Figur 2-30 Väg 721: Exempel på genomgående gång- och cykelväg över anslutande väg till väg 721. 
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2.10 Röavallen - Rönnäng (10) 

 
Figur 2-31 Delsträcka 10 – Röavallen till Rönnäng. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. På merparten av sträckan finns det inte 
några markerade passager eller övergångsställen över väg 169 förutom vid större 
korsningar och busshållplatser i Rönnäng. Busshållplatser ligger vid korsningar el-
ler i samband med friliggande gång- och cykelväg men det är få platser där det finns 
cykelparkeringar vid hållplatserna. 

 
Figur 2-32 Väg 169: Exempel på passage för fotgängare och cyklister som enbart är markerad med refug. 
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 Målpunktsanalys Rönnäng hamnområde 

 
Figur 2-33 Rönnäng hamnområde 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, större 
kollektivtrafikknutpunkter, större arbetsplatser samt fritid och kultur. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Max 500 meter till Stansviks bostadsområde och Rönnängs bo-

stadsområde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator, på vissa gator separerad GC-bana. 
Del av övergripande cykelled på Tjörn. Generellt få cykelparke-
ringar. Cykling sker främst i blandtrafik, utom utmed väg 169. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Fem busshållplatser finns i området, här stannar cirka fem buss-
linjer, inklusive TjörnExpressen. Max 500 meter från hållplat-
serna till alla målpunkter. Två hållplatser har vindskydd, tre är 
bara stolpar, alla lokaliserade längs med vägen, en med ficka. 
Cykelparkering finns inte vid hållplatserna. 

Tillgänglighet personbil I direkt anslutning till väg 169. I området finns en del parkering, 
framförallt kopplat till det industriella hamnområdet. 
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Målpunktsanalys Klädesholmen 

 
Figur 2-34 Klädesholmen 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, större ar-
betsplatser, fritid och kultur, turism samt samhällsviktiga funktioner. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Gångavstånd (max 800 meter) till Klädesholmens bostadsom-

råde. 

Tillgänglighet gång & cykel Trottoarer på större gator. Är ej del av övergripande cykelled på 
Tjörn. Cykling sker främst i blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns i området, här stannar ett par busslinjer. 
Max 1000 meter från hållplatsen till alla målpunkter. Hållplatsen 
har vindskydd, lokaliserad avskild från vägen. Cykelparkering 
finns vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169 via Strandgatan. Få parkeringsplatser. 
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2.11 Rönnäng - Kuballe (11) 

 
Figur 2-35 Delsträcka 11 – Rönnäng till Kuballe. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Vid de större korsningarna och busshåll-
platserna på väg 718 i Rönnäng finns markerade gång- och cykelpassager eller över-
gångsställen. Busshållplatser i Rönnäng ligger vid korsning eller i samband med 
friliggande gång- och cykelväg (se bild nedan) men det är få platser där det finns 
cykelparkeringar vid hållplatserna. På väg 718 öster om Rönnäng, utanför tätorten, 
finns dock inga markerade gång- och cykelpassager. 

 
Figur 2-36 Väg 169: Exempel på hastighetsdämpande åtgärd och övergångsställe vid hållplats. 
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Målpunktsanalys Stora Dyrön 

 
Figur 2-37 Stora Dyrön 

Inom området finns målpunkter inom kategorierna handel och restaurang, fritid och 
kultur samt turism. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Max 1000 meter till Dyröns bostadsområde (ca 1000 meter från 

ena sidan av ön till den andra). 

Tillgänglighet gång & cykel Lokalt nät för gång och cykel. 

Tillgänglighet kollektivtrafik Färjeläget till Rönnäng. 

Tillgänglighet personbil Finns ingen biltrafik därav inga parkeringar. 
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2.12 Kuballe - Habborsby (12) 

 
Figur 2-38 Delsträcka 12 – Kuballe till Habborsby. 

Delsträckan är del av huvudstråket för bil. Väg 169 mellan Kuballe och Habborsby 
domineras av landsvägskaraktär varför det finns få markerade passager för fotgäng-
are och cyklister, se bild nedan. Vid cirkulationsplatsen vid Wallhamn finns kant-
stenar för passage men ingen ytterligare markering som visar var fotgängare och 
cyklister kan korsa vägen. 

 
Figur 2-39 Väg 169: Exempel på korsning utan markerade passager för fotgängare och cyklister. 

845



34 

Trivector Traffic 

Målpunktsanalys Wallhamn 

 
Figur 2-40 Wallhamn 

Inom området finns målpunkter inom kategorin större arbetsplatser. 

Aspekter Beskrivning 
Koppling till bebyggelse Ej gångavstånd till bebyggelse, minst 1500 meter. 

Tillgänglighet gång & cykel Inga trottoarer inne i industriområdet. Cykling sker främst i 
blandtrafik. 

Tillgänglighet kollektivtrafik En busshållplats finns en bit bort, längs med väg 169, här stan-
nar flertalet busslinjer, inklusive TjörnExpressen. Ca 300-1500 
meter från hållplatsen till alla målpunkter. Hållplatsen har vind-
skydd, är lokaliserad längs med väg 169 i en ficka. Cykelparke-
ring finns inte vid hållplatsen. 

Tillgänglighet personbil Tillgänglighet till väg 169. Mycket parkering finns vid hamnområ-
det. 
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3. Analys av trafiknätet och målpunkterna 

De utbyggda cykelvägarna parallellt med vägnätet finns mellan nordost och sydväst, 
det vill säga det saknas friliggande gång- och cykelvägar på majoriteten av de stu-
derade vägarna. Där infrastrukturen är utformad för oskyddade trafikanter att korsa 
en väg saknas det generellt säkra passager för oskyddade trafikanter över bilvägarna. 
Vid flertalet korsningspunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter sak-
nas det helt markerade passager vilket sänker trafiksäkerheten. 

Hållplatser är oftast placerade vid större korsnings- och målpunkter, men det varie-
rar kraftigt huruvida det finns friliggande gång- och cykelvägar alternativt trottoarer 
till hållplatsen. Det är enbart enstaka hållplatser där det finns möjlighet att parkera 
cykeln i ett cykelställ. Var cyklar parkeras har inte inventeringen kunnat redogöra, 
men alternativen är på trottoaren, cykelvägen eller vägdiket. 

Målpunktsanalysen visar på att tillgängligheten till bebyggelse och olika trafikslag 
skiljer sig mycket åt. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket avhängt 
om det finns gång- och cykelvägar till målpunkterna inom ett område. Gällande kol-
lektivtrafik är det få målpunkter som det inte går att resa kollektivt till. Däremot 
varierar det hur många linjer som angör respektive hållplats samt med vilken turtät-
het. Generellt är tillgängligheten med bil god till samtliga målpunkter. Efterfrågan 
att nå respektive målpunkt skiljer mellan sommar och övriga året. Av den anled-
ningen kan målpunktsanalysen vara till grund för studie kring vilken tillgänglighet 
som ska eftersträvas under olika tider på året. 

Slutsatser 
Det finns ofta motstridiga intressen i korsningspunkter där motorfordonstrafik i stort 
sett alltid har högre prioritet än fotgängare och cyklister. På sträcka är det en majo-
ritet av vägarna som saknar friliggande gång- och cykelväg vilket innebär att oskyd-
dade trafikanter måste färdas i blandtrafik där motorfordon håller hastigheter mellan 
40-80 km/h. 

Tillgängligheten till målpunkter till fots eller med cykel varierar kraftigt. Då samt-
liga studerade målpunkter är viktiga för Tjörn på något sätt finns det ett stort demo-
kratiskt värde i att tillgängligheten med gång och cykel är god. Det är tätt samman-
kopplat till vilken infrastruktur som finns för gång och cykel. 
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Trivector: Alexander Börefelt 
Björn Wendle 

 
2018-12-10 

 Trivector Traffic Vävaregatan 21  SE-222 36 Lund / Sweden 
Telefon +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se  

Sammanställning av SHIFT-diskussioner 

Vad är SHIFT? 
Shift betyder skifta och syftar i detta fall på skiftet mot hållbara transporter. Modellen 
bygger på ett EU-projekt innehållande indikatorer som behandlar olika aspekter av 
transportsystemet. Indikatorerna är hjälp att utvärdera hur hållbart ett transportsystem 
är och ta fram förslag på hur det dagliga arbetet kan förbättras. 

Syfte och genomförande 
Det övergripande syftet med diskussionerna kring SHIFT är att erhålla en nulägesbe-
skrivning hur kommunen arbetar med hållbara transporter inom olika delar av organi-
sationen samt vilka möjligheter i form av befogenheter, tid och resurser som finns. Dis-
kussionerna är också en tvärsektoriell förankringsprocess som är viktigt i arbetet med 
framtagande av strategier i kommande trafikstrategiarbete. 

Deltagarna deltog i storgrupp där ett antal frågeställningar diskuterades. Mötet hölls den 
8 november 2018 på Nordiska akvarellmuseet, Skärhamn. Deltagarna och även andra 
tjänstepersonen som inte hade möjlighet att närvara på mötet har fått möjlighet att kom-
plettera detta dokument i efterhand. 

Hur kan resultatet användas? 
Det finns olika ändamål för sammanställda diskussioner i föreliggande PM. Dels är 
det som underlag till nulägesanalysen och framtagandet av strategier till Tjörns tra-
fikstrategi som genomförs under våren 2019. Genom att förstå hur det kommunala 
arbetet med hållbara transporter arbetas med idag ges förutsättningar att forma real-
istiska och verkningsfulla strategier i trafikstrategier. 

Eftersom diskussionerna gjordes med representanter från olika delar av den kom-
munala verksamheten är det förutom en förankringsprocess, ett sätt för tjänsteperso-
ner att förstå hur andra inom kommunen arbetar med dessa frågor och att alla är en 
del i detta arbete. 
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Deltagare 
Namn Tillhörighet 

Alexander Börefelt Trivector 

Björn Wendle Trivector 

Karin Löfgren Översiktsplanerare 

Åsa Runesson Trafikplanerare 

Maria Johannessen Kommunikatör 

Lena Karlstedt Turistchef på kultur & fritidsförvaltningen 

Solbritt Törnqvist Tf VD för Tjörns Bostads AB 

Åsa Jönsson Planchef 

Anna Aldegren Näringslivsstrateg 

Deimante Meldaikè Mark- och exploateringsingenjör 

Per Åkerman Strateg socialförvaltningen 

Marie Simonsson Strateg barn- och utbildningsförvaltningen 

Margareta Mäkipaaso Sekreterare 

Inkomna kommentarer i efterhand 

Thorbjörn Berndtsson Säkerhetssamordnare 

Caroline Jönsson Folkhälsostrateg 
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Diskussionsområden och frågeställningar 
Förståelse för användarbehov 

 Genomförs undersökningar, mätningar och utvärderingar avseende trans-
portsystemet och upplevelsen av det? 

 Vet vi tillräckligt mycket om användarna och deras behov? Ex. pendlare etc. 

Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen 

 På vilket sätt kan allmänheten delta i beslutsprocessen för åtgärder i trans-
portsystemet? Ex. detaljplaner, kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst 

Personal och resurser 

 Finns personal och resurser för att arbeta med hållbara transportlösningar? 
 I vilka roller/befattningar arbetar man med detta idag? 
 Vad hade man kunnat göra om det fanns fler resurser? 

Planering av nya områden 

 Finns en etablerad metod att säkerställa hållbara transportlösningar i etable-
ringen av nya verksamheter och bostäder? 

 Är rätt resurser/kompetenser involverade? 

Mobility Management-åtgärder 

 Arbetar kommunen med mobility management idag? 

Tekniska innovationer i transportplanering 

 Använder kommunen tekniska innovationer för att skapa ett mer hållbart 
transportsystem? 

 Finns exempel? Finns möjligheten? 

Information och informationssystem 

 Finns information och råd om hållbara färdmedel tillgängligt i olika media? 
 Förmedlas denna information ut till medarbetare och allmänheten? 

Mätning, utvärdering och uppföljning 

 Utvärderas transportsystemets funktion systematiskt? 
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1. Förståelse för användarbehov 
 Genomförs undersökningar, mätningar och utvärderingar avseende trans-

portsystemet och upplevelsen av det? 

Nej, inget systematiskt arbete görs idag gällande undersökningar, mätningar och ut-
värderingar. Det är en identifierad brist. Kommunen är inte väghållare vilket för-
modligen är en anledning att det systematiska arbetet uteblivit. Efterfrågan på bra 
gång- och cykelvägar har ökat. 

Inom ramen för arbetet med detaljplaner studeras trafiksituation kring det geogra-
fiska området. Det finns dock ingen samordning där respektive nuläge samlas och 
bildar ett gemensamt underlagsmaterial för kommunen gällande mätningar. 

SCB genomför medborgardialoger systematiskt där bland annat trygghet tas upp. 
Uppföljningen hur utvecklingen på Tjörn ser ut saknas dock. 

Kommunalförbundet GR gör resvaneundersökningar och där är Tjörn med. Det är 
en källa som kan utnyttjas genom att även köpa till kompletterande frågor. 

 Vet vi tillräckligt mycket om användarna och deras behov? Ex. pendlare etc. 

Det generella svaret är nej, men som i många andra frågor är det de som skriker 
högst som hörs. Dock finns det viss kunskap inom respektive del av den kommunala 
organisationen men inte något samordnande. 

Det görs inga kundundersökningar bland turister men det finns en kontinuerlig dia-
log med dem. Därifrån har en problematik gällande att antalet parkeringsplatser an-
ses vara för få då både boende och besökare ska nyttja dem identifierats. Väst-
svenska turistrådet har inget aktivt arbete med att kartlägga på vilket sätt turister 
reser eller hur de ser på trafiksituationen. 

Belastningen på färjeturer är tidvis mycket stor under högsäsong och de blir fulla. 
Effekten blir att resenär, både boende och besökare, kan behöva vänta på nästa färja. 
Det är även ett problem som har identifierats utifrån ett företagarperspektiv – resti-
den till en arbetsplats blir mycket opålitlig. 

Inom det Nordvästsvenska initiativet har de 3 största bristerna identifierats för före-
tagen. Den kan vara intressant att studera för att få en inblick i behov. På Tjörn har 
kusten varit attraktiv för industriverksamhet men nu vill fler bo vid havet och då 
uppstår en konflikt som kommunen inte riktigt har en nulägsbild av. Behov finns att 
kunna resa kollektivt morgon och kväll på vardagar och helgen för att hinna till 
arbetet, men utbudet är mycket svagt. Generellt svårt att rekrytera ny personal.  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns underlag kring genom att de har kri-
terier för vilka som får busskort. Det är ett ökat antal elever med specialtranspor-
ter/taxi även mot gymnasium utanför kommunen. Ur ett folkhälsoperspektiv är det 
väl känt att stillasittande inte är bra för hälsan. Gång- och cykelnätet kan skapa bättre 
förutsättningar för minskat stillasittande vilket också gör att kommunen lättar kan 
jobba med påverkansarbete gällande cykling till skola/jobb osv. 
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2. Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen 
 På vilket sätt kan allmänheten delta i beslutsprocessen för åtgärder i trans-

portsystemet? Ex. detaljplaner, kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst 

I detaljplaneprocessen, genom samråd, finns en naturlig möjlighet för allmänheten 
att delta i beslutsprocessen. 

Det finns exempel på när allmänheten har drivit en fråga utanför några kommunala 
processer. Exempelvis var det invånare som drev frågan kring att behålla en färjetur 
som skulle läggas ner. Resultatet blev att Västtrafik lade in turer till dessa södra öar 
när de ändå kör mellan Dyrön – Rörtången, mot att resenären måste ringa 3 timmar 
innan tidtabellagd tur för att beställa transporten. 

Från företagens sida upplevs det ibland svårt att få gehör hos Västtrafik då föränd-
ringsförslag spelas in vilket leder till vissa slutat att försöka påverka. 

Västtrafik genomför en omorganisation som inte har satt sig än. Det är i dagsläget 
oklart om det kommer förändra möjligheten för allmänheten att bli mer deltagande. 

Erfarenheter är att medlemmar i vägföreningar kan ha svårt att få gehör för sina 
idéer om de inte är i linje med de som sitter i styrelsen. Det är framförallt män som 
sitter i styrelserna och kanske skulle bättre beslut skulle kunna fattas om fördel-
ningen män och kvinnor blir mer jämn. Kommunen ger bidrag till föreningarna varje 
år där det finns möjlighet att påverka olika faktorer. 

3. Personal och resurser 
 Finns personal och resurser för att arbeta med hållbara transportlösningar? 
 I vilka roller/befattningar arbetar man med detta idag? 
 Vad hade man kunnat göra om det fanns fler resurser? 

Det finns ingen specifik tjänst som arbetar med hållbara transportlösningar utan det 
är en delmängd av resursers arbetsuppgifter. Dock finns inga styrdokument som di-
rekt ger mandat i frågan. Samtidigt finns det lite som säger att individer inte kan 
arbeta med frågan. De tjänster som förväntas arbeta med hållbara transportlösningar 
och som inte gör det idag behöver få dedikerad tid till detta och inte att ”bara” läggs 
på tjänsten ovanpå befintliga arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att detta arbetet sker som senast i detaljplanearbetet. 

Hur gör personal på skolan? Cyklar de på sommaren och åker bil på vintern? Det är 
osäkert hur det faktiskt ser ut men deltagarna veterligen finns inget strukturerat ar-
bete på skolorna för att påverka resandet till och från hemmet/jobbet. 

Frågan och lyfts internt inom kommunen på möjligheter att arbeta mer hemifrån 
eller under resan till och från arbetsplatsen. Det finns stor potential i denna typ av 
frågor. Kommunen bör föregå med gått exempel. 
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Trivector Traffic 

4. Planering av nya områden 
 Finns en etablerad metod att säkerställa hållbara transportlösningar i etable-

ringen av nya verksamheter och bostäder? 
 Är rätt resurser/kompetenser involverade? 

Översiktsplanen föreskriver restriktivitet kring exploatering på landsbygden och ar-
betas efter från kommunalt håll. Dock förekommer detta genom att politiska för-
handsbesked beviljas. 

Tjörns kommun arbetar tvärsektoriellt och är inte en lika stark stuprörsorganisation 
som många andra kommuner. Det gör att olika förvaltningar har ”närmare” till 
varandra där idéer kan utbytas. 

Det är viktigt att alla de resurser som ska arbeta med hållbara transportlösningar 
kommer in i ”rätt” skede i planprocessen. Risken är att en viktig resurs kopplas in 
för sent vilket kan göra att hen inte hinner att sätta sig in i ärendet och viktiga 
aspekter på frågor går förlorade. 

Inom Måltids AB sker upphandling av transporter, men tidigare har inte hållbara 
transportlösningar varit en del i upphandlingskrav. I samtliga upphandlingar finns 
möjlighet att ställa krav och inom detta område finns en stor potential. 

Det finns dock exempel på exploateringar där hållbara transportlösningar inte har 
tagits hänsyn till. Vid etableringen av nytt äldreboende i Klövedal togs inte hänsyn 
till möjligheten att resa med kollektivtrafik. Det har medfört att besökare behöver ta 
bilen dit och det är svårt att hitta personal. Numera finns kollektivtrafik med i pla-
neringsskedet. När nytt bostadsområde i Nordviksberg planerades fanns ingen kol-
lektivtrafik i området och det har inte heller kommit någon. 

Frågan ställdes om Tjörns Bostads AB tillhandahåller bilpoler vid nya bostäder. Det 
görs inte då det inte finns tillräckligt underlag. Fundering - Kan vi kanske bli en 
testkommun med den nya tekniken? 
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Trivector Traffic 

5. Mobility Management-åtgärder 
 Arbetar kommunen med mobility management idag? 

Vad är Mobility management? Det är ett koncept för att främja hållbara transporter 
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteen-
den. Grundläggande för mobility management är användningen av mjuka åtgärder 
så som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination 
av olika parters verksamheter. Liknande åtgärder som i sig inte nödvändigtvis krä-
ver stora finansiella investeringar, men som ändå ofta förbättrar effektiviteten av 
fysisk infrastruktur genom att optimera användningen.  Det handlar om att på olika 
sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka 
resan innan den har börjat. 

Tjörn har inte processer för att arbeta med Mobility Management idag.  

Idag finns inte tillgång till elstolpar på kommunens egna parkeringar då kommunen 
inte får vi skänka eller sälja el. Det är dock andra kommuner som erbjuder laddstol-
par. På vissa platser finns dock motorvärmare och frågan har ställts vad skillnaden 
med laddstolpar är. 

En del chefer tillåter att arbeta på bussen, men det finns ingen gemensam syn på 
frågan inom kommunen. Det efterfrågas. 

6. Tekniska innovationer i transportplanering 
 Använder kommunen tekniska innovationer för att skapa ett mer hållbart 

transportsystem? 
 Finns exempel? Finns möjligheten? 

Det finns ingen process för hur kommunen ska arbeta med tekniska innovationer. 

Processen att besluta och bygga ny infrastruktur är mycket lång varför fokus ligger 
på att bygga infrastruktur överhuvudtaget, inte på nya innovationer kring det. 

Viktigt att öppna för nya aktörer, privata aktörer. Ofta är svenska kommuner rädda 
för att det inte funkar med externa parter. Exempel på det är lånecykelsystem som 
inte regleras på samma sätt som t.ex. Styr och Ställ, utan är helt fira. 

Elcyklar blir allt mer populära men deltagarna upplever att kommunen alltid är lite 
sena med att kunna hantera frågorna. 

Många möten sker fysiskt men det finns stor potential med webbmöten, t.ex. Skype-
möten. Människor kommer förmodligen att arbeta på annat sätt i framtiden jämfört 
med idag. Idag finns ingen resepolicy som uppmuntrar till att ersätta resan med ett 
webbmöte. 

Det kan kännas svårt att arbeta med innovationer och att kommunen ska finansiera 
det. Det finns goda möjligheter att söka EU-medel för innovationsprojekt. 
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7. Information och informationssystem 
 Finns information och råd om hållbara färdmedel tillgängligt i olika media? 
 Förmedlas denna information ut till medarbetare och allmänheten? 

På kommunhuset finns en informationsskärm om bussavgångar i entrén, som även 
besökare till biblioteket kan använda då de delar entré. 

Fokus i marknadsföringen av Tjörn har varit att få fler att flytta till Tjörn, inte på 
hur de kan resa hållbart inom, till eller från Tjörn. Tjänstepersonerna har inte fått 
det i uppdrag än. 

Det finns möjlighet att hyra miljöbil via Tjörns kommun, men ingen information går 
ut om detta. 

Förmodligen finns det inte en resepolicy för kommunalanställda. Dock finns en upp-
handlad resebyrå som ställer vissa krav på bokningar. Vad de är, är oklart. 

Frågan ställdes varför inte Tjörn föregår med gott exempel, t.ex. vad gäller elbilar, 
Skype-möten? 

8. Mätning, utvärdering och uppföljning 
 Utvärderas transportsystemets funktion systematiskt? 

Nej, transportsystemets funktion utvärderas inte systematiskt. Åtgärder görs när 
problem uppkommer. 

Det utför inga egna trafikmätningar, utan det är Trafikverkets mätningar som an-
vänds. 

Tjörn har ambitionen att bli en cykelkommun. För att kunna bli det är det viktigt att 
det finns underlag för hur det ser ut idag. Eftersom Tjörn är en kommun som har 
mycket turism och friluftsliv är det viktigt att utveckla cykelvägar/leder. 

Skyltning av cykelvägar är undermåligt. Det bygger inte på en utvärdering utan på 
att enskilda har rapporterat det. 

Skolskjutsar anpassas bra av Tjörns Omnibuss efter skolans tider och ”vanligt folk” 
får nytta av dessa. Användningen har dock inte mätts. 

  

855



9 

Trivector Traffic 

Slutord – Trivector 
Diskussionerna mynnade ut i många intressanta svar på ställda frågor hur Tjörns 
kommun arbetar med hållbara transportlösningar idag och vilka styrdokument som 
kan ligga till grund för framtida arbete med det. 

Det finns vissa förutsättningar, t.ex. att kommunen inte är väghållare på Tjörn, som 
medför att en del infrastrukturella satsningar på hållbara transportlösningar inte ge-
nomförs i den utsträckning som kommunen önskar. Detta faktum spiller troligtvis 
även över på hur transportsystemet utvärderas och uppföljning av det samt vilka 
undersökningar som genomförs för att förstå användarbehovet. Att Tjörns kommun 
är en relativt liten kommun, befolkningsmässigt, i Sverige kan också vara en orsak 
att det inte alltid finns ekonomiska resurser att genomföra undersökningar och ut-
värderingar i den utsträckning som kan anses vara tillräcklig. 

Förutom översiktsplanen finns i dagsläget inget mer strukturerat arbete med hållbara 
transportlösningar i form av styrdokument och specifika resurser. Dock finns det en 
vilja och ambition hos de tjänstepersoner som deltog i SHIFT-diskussionerna att 
arbeta mer aktivt med hållbara transportlösningar. I vilken form och grad kommer 
att studeras och utredas vidare i kommande arbete under våren 2019 med inriktning 
och strategier i Tjörns trafikstrategi. 
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Sammanfattning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning och 
verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och med-
skapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. 
Dialogen kommer att drivas bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Vid första fokusgruppsmötet samlades cirka 50 personer för att samtala kring hur trafik och trans-
porter fungerar på Tjörn idag och vilka önskemål som finns för framtiden. Kvällens arbete mynnade 
ut i ett rikt idématerial att arbeta vidare med på kommande fokusgruppsträffar. De teman för fortsatt 
arbete som blev högst viktade var gång- och cykeltrafik, trafiksäkerhet, pendling och kollektivtrafik. 

Kommunen använder en etablerad metod kallad TRAST-metoden, ”Trafik för en attraktiv stad”, för 
sitt trafikstrategiarbete. Utifrån sammanvägning av första mötets förslag till teman och TRAST-meto-
dens strukturering av trafikslag och kvalitetsaspekter föreslår kommunen fortsatt arbete i tre fokus-
grupper:

• Gång- och cykeltrafik
• Kollektivtrafik och färjetrafik
• Biltrafik och parkering

Fokusgrupperna avhandlar TRAST-metodens kvalitetsaspekter ”Kommunens karaktär”, ”Trafiksäker-
het”, ”Trygghet och tillgänglighet” samt ”Miljö och hälsa” vid kommande möten.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning och 
verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och med-
skapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. 
Dialogen kommer att drivas kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har under sommaren 2018 rekryterat deltagare till fokusgrupperna dels genom annon-
sering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, och dels genom riktade inbjud-
ningar till föreningar, företagare och politiker i kommunen. Av de cirka 130 personer som har blivit 
inbjudna till fokusgrupperna, har drygt hälften anmält intresse på eget initiativ genom kommunens 
webformulär.

Fokusgruppsmöte 1
Första fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus torsdag 27 september 2018 klockan 18–20. 
Till mötet kom cirka 50 deltagare (närvarolistan anger 51 medan antalet ”pluppar” vid viktning av 
teman indikerar 52 deltagare). Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, 
föreningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män 
och kvinnor var cirka 75/25. Åldersspann uppskattades till cirka 25–75 år, med tyngdpunkt i ål-
dersgruppen över 50 år. Utöver deltagarna medverkade 17 tjänstepersoner från kommunens olika 
verksamheter, samt en trafikkonsult. 

Mötet inleddes med presentation av kommunens förberedande arbete med trafikstrategi, kort infor-
mation om pågående infrastrukturprojekt samt vilka regler och principer som omger kommunens 
trafikplanering. Sen genomfördes en enskild övning, ”Vad är viktigast?”, där deltagarna funderade 
kring sin ”hjärtefråga” inom trafik, varför den är viktig och hur den skulle kunna hanteras i dialogen. 
Sen formades åtta samtalsgrupper där deltagarna gemensamt och med hjälp av samtalsmodera-
tor och sekreterare (kommunala tjänstepersoner) genomförde gruppövningen ”Hur fortsätter vi?”. 
Övningen innebar sortering av deltagarnas hjärtefrågor under gemensamma teman, och poängsätt-
ning/viktning av temana efter vilken betydelse deltagarna ansåg dem ha. Efter kort redovisning av 
gruppernas resultat för hela mötesförsamlingen fick deltagarna avslutningsvis ”välja tema” genom 
att sätta sitt namn vid det tema som hen ansåg mest angeläget att arbeta vidare med. Resultat 
från mötet redovisas i följande avsnitt.

Ordmoln med svar på frågan vilken trafikfråga som är viktigast, från webanmälningar till fokusgrupperna.
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Vad är viktigast?
I detta avsnitt presenteras dokumentation från enskild övning med tre frågor, med svar nedteckna-
de av deltagarna själva sorterade per fråga i en matris. Alla ifyllda frågeformulär blev inte insam-
lade/inlämnade vid mötet, vilket innebär att dokumentationen inte är helt komplett. Då samma 
frågor behandlades även i efterföljande gruppövning bedöms deltagarnas hjärtefrågor ändå ha 
fångats upp i betryggande utsträckning under kvällen.

1. 
Vad är viktigast för dig,  
”din hjärtefråga”, inom trafik  
och kommunikationer?

2. 
Varför, och för vem mer än dig,  
är denna fråga viktig?

3. 
Hur kan fokusgruppen arbeta  
vidare med frågan?

Miljön och hur man får landsbyg-
den att vara miljövänlig.

För framtiden, det vill säga alla. 
Eftersom miljön är livsviktig och 
Tjörn har mycket bilåkning och 
landsbygden måste anpassas till 
miljön på ett respektfullt sätt.

Diskutera den. I övrigt vet jag inte 
exakt vad en fokusgrupp gör.

Tjörnbroleden har stora problem 
i huvudsak beroende på Ste-
nungundssidan. Stenungsund 
jobbar för lösningar som riskerar 
bli stora försämringar för öarna i 
huvudsak att bygga in rese- 
centrum mitt i sin smet.

Leden är en propp för alla,  
hämmar Tjörns utveckling.

Förbättra kollektivtrafik för att 
avlasta och minska biltrafiken.

Framkomlighet Liv, hälsa och säkerhet. Jag menar att en fokusgrupp inte 
är en arbetande grupp utan bör 
ses som en referensgrupp/er.  
Oavsett detta bör gruppens avsed-
da verksamhet klargöras. Det bör 
också framgå vad gruppen inte 
ska ägna sig åt.

Arbetspendlingstrafik Många Tjörnbors vardag och 
långt ifrån optimal. Påverkar hela 
familjer och även skola och barn-
omsorg. Måste lösas om Tjörn ska 
växa.

Fokusera på pendlarnas behov.  
Se det som en regional fråga och 
inte kommunal. Fundera kring 
”pendlarkontor”.

Cykel- och gångväg mellan  
Häggvall och Valla fotbollsplan.

Viktig för boende längs vägen för 
att ta sig till och från skola. Viktig 
för Valla IF, Myggenäs, Höviksnäs, 
Berga, Valla kyrka, Turion. Befintlig 
väg är för farlig att använda.

Påverka kommunen till att bygga 
cykel- och gångväg.

Trafiken genom Skärhamn. Alla som bor på Hamngatan och 
trafikerar hamngatan. Cyklister 
som kör på Hamngatan kör på 
trottoaren.

Informera kommunen om trafik-
problemen. Köpa Hamngatan av 
Trafikverket.
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1. 
Vad är viktigast för dig,  
”din hjärtefråga”, inom trafik  
och kommunikationer?

2. 
Varför, och för vem mer än dig,  
är denna fråga viktig?

3. 
Hur kan fokusgruppen arbeta  
vidare med frågan?

Att resandet över broarna i rusning 
ska lösas. En Tjörnslinga som åker 
genom hela Tjörns kommun.

Alla pendlare, alla Tjörnbor. Att se olika möjligheter att resa el-
ler båtförbindelse Rönnäng-Räkan 
buss till Göteborg.

Cykelvägar på hela ön. Mina barn och deras kompisar. 
Trafiksäkerhet. Turism – cykelväg 
till Klövedal, Pilane, Björholmen 
och Kyrkesund. Stort tryck på den 
slingriga vägen under sommaren. 
Folkhälsa/motion.

Välkomna att köra bil eller cykla ut 
till Klövedal i semesterrusning så 
blir behovet tydligt.

Kollektivtrafik Jobbar på Tjörns Omnibusstrafik. 
Alla som passerar Tjörnbroarna i 
högtrafik.

Optimera trafiken efter kund- 
behovet.

Färjan Åstol–Dyrön–Tjörnekalv Alla på Åstol, Dyrön,Tjörnekalv.  
Turister, besökare, samhälls- 
service.

Hitta en lösning. Passagerare,  
frakter, kapacitet. Lägga alla  
historiska lösningar åt sidan och 
börja om.

Ny bro eller tunnel mot  
Tjuvkilshållet.

Kortare restid för pendlare, mindre 
trafikkaos i Stenungsund.

Går det att genomföra? Har man 
med sig tomtgränserna, kan söka 
ekonomiska hjälp från företag.

Kollektivtrafik Alla Få flera att åka.

Ny färja till Åstol, Dyrön, Tjörnekalv 
med flyttad leveransadress så 
öborna kan få fungerande sjuk-
transporter, ambulans och färd-
tjänst. Bättre fungerande  
godstransporter.

För att öborna ska bli ”fullvärdi-
ga medborgare” med jämställda 
sjuktransporter och färdtjänst till 
hemmet som övriga medborgare 
i Sverige. Vem: För alla öbor, på 
Åstol och Dyrön.

Uppmärksamma problemen kring 
färjan med transporter och gods.

Säkerheten – bra vägar.  
Miljövänlig kollektivtrafik plus 
snabb. Typ tåg över hela Tjörn.

Alla invånare. Påvisa de vägar som behöver 
åtgärder.

Transport över Tjörnbron. Trafiken ökar hela tiden, många 
som åker där dagligen.

Genom att diskutera alternativen.

Cykelvägar, Arbetspendla till och 
från arbetet.

Cykelvägar ”säkerhet” cykla  
säkert. Underhåll saknas.

Ta upp frågan, är cykelvägar säkra 
idag? Göra arbetspendling med 
kollektivtrafik mer attraktiv för 
brukaren.
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1. 
Vad är viktigast för dig,  
”din hjärtefråga”, inom trafik  
och kommunikationer?

2. 
Varför, och för vem mer än dig,  
är denna fråga viktig?

3. 
Hur kan fokusgruppen arbeta  
vidare med frågan?

Säkerheten, framkomligheten Viktigt för alla som rör sig i  
trafiken. För att främja miljön och 
inflyttande.

Fler gång- och cykelvägar, bättre 
belysning. Ytterligare fjordförbin-
delse.

Tillgänglighet över Tjörnbroarna. 
Tunneln till Källöbron. Busshåll-
plats nere i Wallhamn.

För personal som arbetar i  
Wallhamn AB. För trafik (gods) till 
och från Wallhamns hamn. För 
personal.

Tydliggöra de effekter som finns 
i ovan, och hur det påverkar de 
påverkades vardagssituation. 
Tydliggöra risken som finns kring 
tunneln.

Trafiksäkerhet för alla  
trafikantslag.

För alla. Finna medel och metod för infor-
mation och utbildning. Praktisk 
och teoretisk.

Buss Eftersom på helgen går bussen 
bara varannan timme, det är inte 
bra.

Bygga mer cykelväg vid landsväg. 
Busstider under helgen (torsdag–
söndag)

Vissa barn kommer på landsvägen 
till skolan, exempelvis vid  
Fagerfjäll.

Säkerhet – gång- och cykelvägar 
Höviksnäs till Låka och Valla fot-
bollsplan. Höviksnäs vid Häggvall 
och Ica Nära.

Viktig för att jag ska känna mig 
trygg med att ha barnen cyklandes 
i trafiken.

Se över hur där ser ut och därefter 
se möjlighet till förändring. Samla 
intressenter som är med i grup-
pen.

Framkomlighet i Skärhamn, det vill 
säga Hamngatan. Cykelvägar och 
begränsning av tung trafik där-
städes. Övergångsställen på flera 
ställen längs Hamngatan.

Det är besvärligt att cykla mellan 
norra och södra Skärhamn. Någon 
kommer att bli överkörd om inget 
görs.

Kartläggning av vad Skärhamns-
bor och vägförening och andra 
föreningar avser/anser. Konkret 
utformade alternativ att ta ställ-
ning till.

Väg 727 Farlig väg för cyklister och gångare

Koppling mellan behov och  
genomförande.

Alla Koppla till översiktsplanens (ÖP) 
begränsningar och strukturer.  
ÖP och trafikplan är väl integrera-
de eller saknar ÖP trafikdimensio-
nen?
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Hur fortsätter vi?
I detta avsnitt redovisas dokumentation från 
gruppövning med presentation av hjärtefrå-
gor, sortering under teman, formulering av 
uppdrag till fokusgruppen, samt viktning av 
teman. Då uppdragen i flera fall varit svåra 
att skilja ut från hjärtefrågor och allmänna 
kommentarer, redovisas allt som nedtecknats 
under respektive tema i en samlad punkt- 
lista. Formulering och precisering av uppdrag 
får fortsätta i nästa steg av fokusgruppernas 
arbete. Siffra inom parentes efter temanamn 
anger hur temat viktats inom gruppen, det vill 
säga vilket antal ”pluppar” temat fick.

Grupp 1

 Tema: Alternativ förbindelse (13)
• Tunnel/bro 
• Fler förbindelser med fastlandet
• Tunnel Tjörn – Kungälv
• Titta på vart förbindelserna ska ansluta 

Tjörn med  fastlandet, knyta an till  
Kungälv

• Titta på vilken sorts förbindelse  
– bro/tunnel/bil/båt/tåg/färja

• Hur ska ungdomarna stanna kvar på Tjörn 
året runt?

 Tema: Hamngatan i Skärhamn (6)
• Trafiken på Hamngatan
• Cykelbanor
• Nybyggnation
• Diskutera möjlighet att enkelrikta  

hamngatan
• Diskutera möjlighet till gång- och cykelväg 

längs hamngatan

 Tema: Cykelvägar (12)
• Cykelvägar
• Cykelvägar på hela ön  

(i mitt fall ut till Klövedal)
• Cykelvägar på hela ön. Speciellt runt  

skolor + vid fritidsaktiviteterna för  
ungdomar.

• Belysning – säkerhet
• Planfria korsningar – säkerhet

 Tema: Kollektivtrafik inkl. färjor (11)
• Kollektivtrafik
• Färjor som är ändamålsenliga
• Pendlingstrafiken till Göteborg
• Säkra av- och påstigningar
• Diskutera möjligheten Rökan–Rönnäng 

(Kungälvssidan)
• Öka kapaciteten på färjan samt fler olika 

förbindelser ex Myggenäs–Stenungsund
• Öka dygnets kollektivtrafik hela veckan
• Pendelparkeringar som är trygga
• Gratis för ungdomar
• Trimma effektiv kollektivtrafik så att det inte 

blir väntetider
• Direktbussar till Hisingen med fler ställen
• Prisbilden
• Bussfil vid McDonalds även bra för  

Räddningstjänsten.
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Grupp 2

 Tema: Kollektivtrafik (8)
• Hur kan vi få en mer heltäckande  

kollektivtrafik?

 Tema: Pendling (15)
• Pendling till fastlandet
• Hur kan vi optimera dagens trafik?  

(skolor, arbetspendlare)
• Flöden viktigt
• Justera arbetstider

 Tema: Cykling (13)
• Cykelbanor överallt
• Separerade cykelbanor
• Säkerhet
• Cykelcertifikat i skolor

 Tema: Tillgänglighet och trygghet (0)
• Bygg för den som har svårast att ta sig fram!

 Tema: Trafiksäkerhet (6) 
• Gående skolbuss
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Grupp 3

 Tema: Pendling till och från Tjörn (13)
• Kollektivtrafiken mot Göteborg
• Arbetspendling via buss och bil till  

fastlandet
• Hitta en väg till utöver bron eller en fil till?
• Social aspekt, ska vi sitta ensamma i våra 

bilar tur och retur Göteborg varje dag?
• Bjuda nyinflyttade på månadskort  

kollektivtrafik
• Erbjuda kommunanställda arbetstid på 

buss
• Utveckla idén med rabatter eller fria  

busskort! (kostar det mer eller mindre än 
en till fil på Tjörnbron?)

• Mindre men fler bussar som är  
”sms-anpassade”

 Tema: Säker trafik (5)

 Tema: Miljö (12)
• Miljöproblem och hur landsbygden kan 

anpassa sig till detta.
• Klimatmålen, miljön
• Använd hälsa som motiv för att ställa bilen
• Hur ska Tjörnborna kunna bidra till att vi 

når klimatmålen?
• Subvention av busskort
• Friluftskommunarbete, friluftskommun- 

målet – använd som sätt för att få folk att 
cykla och gå

 Tema: Gång- och cykelbanor (12)
• Gångvägar
• Gång- och cykelbana även i Klövedal
• Binda ihop de större samhällena
• Friluftskommunen
• Bind samman de fina gång- och cykelvägar 

som behövs
• Arbeta med cykel

Grupp 4

 Tema: Pendlingstrafik (13)
• Pendling i allmänhet
• Yrkestrafik
• Pendelparkeringar
• Ny överfart

 Tema: Gång- och cykelvägar (15)
• Mer separata gång- och cykelvägar
•  Belysta
• Säkra skolvägar

 Tema: Kollektivtrafik (5)
• Ökad turtäthet/bussar
• Fler busslinjer

 Tema: Trafiksäkerhet (9)
• Vägunderhåll
• Hastigheter
• Fartdämpande åtgärder
• Utbildning, information, upplysning
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Grupp 5

 Tema: Tillgänglighet Tjörnbroarna (9)
• Synliggöra problematiken, ”flaskhals”
• Frekvens, tider och antal, belastning
• Påverkansfaktorer, näringsliv och privat
• Framtidsvisioner

 Tema: Pendling (16)
• Arbetspendling
• Buss på helgen och simbad till barnen
• Utökad frekvens av busstrafik under helger, 

anpassa storlek.
• Ny teknik, självkörande bussar. Kommunen 

intresserar sig och blir testkommun.  
Innovation.

• Resecentrum i Nösnäs – snabbare förbätt-
rad anknytning/synkning mellan olika turer

• Infotavlor vid Myggenäs korsväg som anger 
tid för resa med buss (finns i Kode/E6)

• Pendlarkontor för att arbeta i sin kommun
• Nytänk – få fler att åka kollektivt
• Prissättning buss, enstaka resor tur och 

retur Tjörn–Göteborg

 Tema: Cykling (13)
• Cykelbanor överallt
• Separerade cykelbanor
• Säkerhet
• Cykelcertifikat i skolor

 Tema: Trafiksäkerhet (18)
• Trafiksäkerhet i vid bemärkelse
• Gång- och cykelväg mellan Häggvall och 

Valla fotbollsplan
• Tunnel vid Källöbron
• Cykelväg, bygga mer cykelväg, busstider 

Rönnäng
• Konflikten mellan gående, cyklister och 

biltrafik
• Hur kan regionen involveras?  

Politisk lobbying. Brister i trafiksystemet.
• Kan flexibla tider medföra undvikande av 

konflikter (mellan skolelever och näringsliv 
– tänk om)?

• Hastigheter, hur kan man påverka?
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Grupp 6

 Tema: Äldres mobilitet (3)
• Äldres mobilitet

 Tema: Pendling, kollektivt/bil (6)
• Möjlighet att ta med cykeln på bussen vid 

pendling
• Tätare bussturer till Göteborg för arbets-

pendling
• Kollektivtrafik/biltrafik (glesbygd)
• Pendlingsmöjligheter
• Säkrare busshållplatser (belysning,  

gångväg till)
• Bredare bro och större tunnel
• Bredare större väg  

Stenungsund–Myggenäs, väg 160
• Bättre möjlighet att busspendla inom Tjörn 

eller för att göra ärenden
• Anpassa aktiviteter och möten till  

buss/kollektivtrafik
• Bättre kollektivtrafik
• ”5:an” på fler platser
• ”System” ihopkopplade
• Smartare politiker

 Tema: Gång och cykel (14)
• Cykelbanor som binder ihop alla tätorter  

på Tjörn
• Gång- och cykelbanor
• Säker cykelparkering vid busshållplatser 

(stöld)
• Knyta ihop och skylta upp banor
• Belysning
• Säkerhet
• Bygga ut (barnaktiviteter, bad, skola)

 Tema: Trafiksäkerhet (13)
• Trafiksäkerhet
• Hastigheten på vägarna
• Trafikhastighet i samhället
• Surra laster Henån
• Framkomlighet
• Övergångsställe vid farliga övergångar,  

till exempel Häggvall
• Utfart på 160:an
• Se över, inventera farliga platser
• Vem ”äger” vägen?
• Farthinder där det behövs
• Säker avlämning skola
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Grupp 7

Grupp 8

 Tema: Fastlandsförbindelse (14)
• Tjörnbron
• Starta arbete med ny förbindelse
• Attitydförändring, beteende
• Bilfärja
• Bro, tunnel
•  Driva frågan, kampanj för att motivera till 

kollektivt åkande
• Få folk att åka mer buss
• Från Stenungsund, egen påfart till bro  

för buss
• Från Tjörn, egen fil för buss upp på bron 

(finns med i Nordvästsvenska initiativet)

 Tema: Kollektivtrafik (12)
• Att göra mer än en resa från Tjörn till  

Stenungsund (tätare bussturer)
• Kollektivtrafik till och från Tjörn över  

Tjörnbroleden
• Kollektivtrafiken
• Tätare bussturer
• Obekväma tider
• Kostnad
• Behovsbaserad kollektivtrafik

 Tema: Färjetrafik (8)
• Fungerande färjetrafik Åstol/Dyrön,  

sjuktransport, färdtjänst, gods – ny färja!
• Ge uppdrag till kommunstyrelsen att driva 

frågan mot regionen och trafikverket

 Tema: Ökad rörlighet (12)
• Tung trafik
• Fungerande infrastruktur på hela Tjörn
• Fria plankors i Myggenäs korsväg
• Säkrare trafikplatser för tung trafik
• Trafikljusen i Myggenäs korsväg,  

effektivisera flödet på trafiken.

 Tema:  Säkerhet (8)
• Säkerheten på alla vägar + färjeleder
• Cykelvägar
• Säkerheten
• Inventera gång- och cykelvägar, underhåll!
• Komplettera belysning gång- och cykelvägar
• Cykelväg Rönnäng–Vallhamn
• Södra Kroksdal–Märkesten
• Vid kontakt från medborgare – åtgärda!

 Tema:  Oskyddade trafikanter (11)
• Gång- och cykelvägar
• Säkra övergångar vid gamla hamnen  

mellan monumentet och fram till  
Tubbeviken (Skärhamn)

• Cykel- och gångväg inte nödvändigtvis längs 
existerande vägar. Till exempel kustnära 
gång- och cykelväg

• Gångtrafik i alla våra tätorter!
• Samordna med andra projekt
• Huvudmannaskap
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Utvärdering
Vid jämförelse mellan gruppresultaten framgår att de åtta grupperna i stor utsträckning formulerat likartade 
teman, trots slumpmässig gruppsammansättning:

1. Cykelvägar, Kollektivtrafik inklusive färjor, Hamngatan i Skärhamn, Alternativ förbindelse
2. Cykling, Kollektivtrafik, Pendling, Tillgänglighet och trygghet, Trafiksäkerhet
3. Gång- och cykelbanor, Pendling till och från Tjörn, Säker trafik, Miljö
4. Gång- och cykelvägar, Kollektivtrafik, Pendlingstrafik, Trafiksäkerhet
5. Pendling, Trafiksäkerhet, Tillgänglighet Tjörnbroarna
6. Gång- och cykel, Pendling, kollektivt/bil, Trafiksäkerhet, Äldres mobilitet
7. Fastlandsförbindelse, Färjetrafik, Säkerhet
8. Oskyddade trafikanter, Kollektivtrafik, Ökad rörlighet

Flera teman återfinns i någon form i mer än fem av grupperna. De teman som vi viktningen fått högst poäng 
är kopplade till gång- och cykeltrafik, trafiksäkerhet, pendling och kollektivtrafik. Även de teman som 
enbart förekommer i enstaka grupper, exempelvis ”miljö” och ”tillgänglighet/trygghet”, har beröringspunkter 
med flera andra teman, vilket också bidrar till en sammanhållen bild av vilka trafikfrågor som grupperna tycker 
är viktiga.

TRAST-metoden
För att klarlägga hur arbetet i fokusgrupperna lämpligast ska 
gå vidare utifrån detta resultat, använder kommunen en  
etablerad metod för trafikstrategiarbete kallad TRAST-meto-
den, ”Trafik för en attraktiv stad”. TRAST-metoden är fram-
tagen av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. 
Med hjälp av metoden kan olika trafikslag studeras och analy-
seras systematiskt utifrån ett antal givna aspekter, så att mål 
och strategier för transportsystemet kan arbetas fram. ”Trafik 
för en attraktiv stad” är även tillämpbar då den geografiska 
avgränsningen gäller en kommun med mindre tätorter och 
landsbygd, som Tjörn. 

I TRAST-metoden belyses trafikfrågor dels utifrån ett antal 
trafikslag och dels utifrån ett antal kvalitetsaspekter, se bilder. 
Vid jämförelse mellan de teman som fokusgrupperna viktat 
högt och de trafikslag/kvalitetsaspekter som TRAST omfattar, 
finns tydlig överensstämmelse på flera punkter.

Värderos med TRAST-metodens 
kvalitetsaspekter

Matris med TRAST-metodens trafikslag
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Fortsatt arbete
Vid sammanvägning av fokusgruppernas viktning av teman och TRAST-metodens strukturering av trafik-
slag och kvalitetsaspekter bedömer kommunen att arbetet kan gå vidare utifrån följande struktur:

Enligt detta förslag skapas tre tematiska fokusgrupper:

• Gång- och cykeltrafik
• Kollektivtrafik och färjetrafik
• Biltrafik och parkering

De två första fokusgrupperna avspeglar tydligt resultatet från första mötets viktning av teman. Fokusgrup-
pen ”biltrafik och parkering” är en renodling av det högt viktade temat ”pendling”, för att minska överlapp 
med det närliggande temat ”kollektivtrafik”. Grupperna föreslås behandla en eller två av TRAST-aspek-
terna (tabellens vänsterkolumn) vid varje fokusgruppsmöte. Temat ”trafiksäkerhet”, som blev högt viktat 
vid första mötet, får alltså inte en egen fokusgrupp, utan blir avhandlat som ett tema av alla grupperna. 
Temat ”miljö”, som inte blev högt viktat vid första mötet, lyfts ändå in som ett tema, då miljö- och häl-
sofrågor har stor betydelse för kommunens avsikter att främja hållbart resande.

Kommunen ser även andra angelägna teman att arbeta vidare med, exempelvis ”godstransporter” och 
”skolvägar”, men gör bedömningen att det arbetet lämpligast sker i andra forum än fokusgrupperna, och 
i samverkan med specifikt berörda parter. Kommunens kontinuerliga arbete för utveckling av Tjörns fast-
landsförbindelse kommer också att fortsätta, i samverkan med regionala aktörer.
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På väg
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Fokusgruppsmöte 2  
Sammanställning
2018-11-26

På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika trafikteman, 
bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har två möten ägt rum. Till andra fokusgruppsmötet 
samlades 34 personer för samtal och analysarbete i tre tematiska fokusgrupper; Gång- och cykel-
trafik, Kollektivtrafik och färjetrafik samt Biltrafik och parkering. Arbetet skedde utifrån mötestemat 
Kommunens karaktär. Med hjälp av SWOT-analys gjorde respektive grupp en kartläggning av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot avseende kommunens förutsättningar för gruppens trafikslag. Kort 
sammanfattat kom följande fram:

• Gång- och cykeltrafik 
Bra gång- och cykelvägar finns inom kommunen, men nätet är inte tillräckligt väl sammankopp-
lat. Strategiska sträckor saknas, har låg standard och/eller bristande underhåll. Säkra cykelpar-
keringar saknas. Blandtrafik med cykel/bil innebär låg trafiksäkerhet vilket hindrar utveckling av 
cyklism som trafikslag. Kommunal hantering och samordning av frågor om cykling och cykelvä-
gar upplevs som otydlig och bristfällig. Gruppen bedömer annars att Tjörn har stor potential för 
utveckling av cykelturism och ökad cykling i allmänhet, inte minst bland unga. 

• Kollektivtrafik och färja 
Möjlighet att bekvämt resa kollektivt finns idag från delar av kommunen, men systemet brister i 
linjesträckningar, flexibilitet och turtäthet under vissa tider. Gruppen ser potential i utveckling av 
kollektivtrafik på vatten, höjning av busstrafikens attraktivitet genom bland annat restidskvots- 
information och anropsstyrning, samt att möjliggöra kombinationstrafik genom utbyggnad av 
fysisk infrastruktur som knutpunkter, väderskyddade hållplatser och fler pendelparkeringar.  

• Biltrafik och parkering 
Samhället på Tjörn är beroende av biltrafik, med tätorter och spridd bebyggelse ut mot havet. 
Trafiksystemet upplevs som för trångt sommartid avseende parkering och framkomlighet på 
väg. Att det endast finns en (1) fastlandsförbindelse innebär sårbarhet för kommunen. Farhågor 
finns för både förvärrad trafiksituation för bil vid befolkningsökning och för utebliven befolkning-
sökning på grund av minskande attraktivitet kopplat till trafiksituation. Gruppen ser potential för 
utveckling av infrastruktur för ökad kapacitet, men även för minskat resande och utveckling av 
kollektivt resande.

Nästa fokusgruppsmöte, på tema Trafiksäkerhet, är planerat till  
tisdag 5 februari kl 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus, Skärhamn.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning och 
verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och med-
skapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. 
Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annonsering på kommunens hemsi-
da, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Första fokusgruppsmötet genomfördes i Tjörns kommunhus torsdag 2018-09-27. Särskild 
sammanställning från mötet finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 2
Andra fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus måndag 2018-11-26 klockan 17.45–19.45.  
Till mötet kom 34 deltagare. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, för-
eningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män och 
kvinnor var cirka 75/25. Åldersspann uppskattades till cirka 25–75 år, med tyngdpunkt i ålders-
gruppen över 50 år. De flesta kommundelar var representerade, med ett övervägande deltagande 
från Skärhamn, cirka 30 procent. Utöver deltagarna medverkade sex tjänstepersoner från kommu-
nens olika verksamheter, samt två trafikkonsulter. 

Mötet inleddes med kort återkoppling till projektets bakgrund, och däref-ter redogörelse för resul-
tat från första fokusgruppsmötet samt förslag på upplägg för fortsatt fokusgruppsarbete utifrån te-
man gång- & cykeltrafik, kollektivtrafik & färja respektive biltrafik & parkering. Vidare gavs informa-
tion om TRAST-modellen, Trafik för en attraktiv stad, som tillämpas i projektet, samt om hur olika 
kvalitetsaspekter i metoden bör tolkas. Fokus för aktuellt möte var TRAST-aspekten kommunens 
karaktär, vilken rör dess historiska, fysiska, kulturella och sociala förutsättningar i vid bemärkelse. 
Även arbetsmetod för SWOT-analys* beskrevs som förberedelse för stundande gruppövning.
Sedan fick deltagarna fritt välja tema för fortsatt arbete, och samlades i grupper vid tre temabord 
där grupperna blev i stort sett jämnstora. Vid varje temabord fanns en samtalsmoderator, en 
sekreterare och arbetsmaterial bland annat i form av frågeformulär, kommunkarta och matris för 
SWOT-analys. Resultat från gruppernas arbete redovisas i följande avsnitt. 

* SWOT är en engelsk akronym för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities 
(möjligheter) och Threats (hot). I SWOT-analysen sorteras olika aspekter av ett ämne in under 
dessa rubriker för att kartlägga positiva och negativa sidor av nuläge/inre faktorer (S+W) respekti-
ve framtid/yttre faktorer (O+T).
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Tema Gång- & cykeltrafik
I gruppen deltog 11 personer från Skärhamn, Höviksnäs, Röreviken, Gläshed, Kåtorp, Klövedal, 
Tyft och Lirås. I gruppen fanns representan-ter för föreningsliv och näringsliv. Deltagarna skrev 
egna post-it lappar under arbetet med SWOT-analysen. Deltagarnas formuleringar redovisas nedan 
i kursiv text, för att kunna urskiljas från gruppsekreterarens anteck-ningar.

Kommunens karaktär
gruppen deltog 11 personer från Skärhamn, Höviksnäs, Röreviken, Gläshed, Kåtorp, Klövedal, Tyft 
och Lirås. I gruppen fanns representan-ter för föreningsliv och näringsliv. Deltagarna skrev egna 
post-it lappar under arbetet med SWOT-analysen. Deltagarnas formuleringar redovisas nedan i 
kursiv text.

• Dåligt sammanhängande cykelvägar
• Samordning saknas – utbyggnad, underhåll, drift
• Många bra cykelvägar men det saknas helhetssyn. 
• Känns ofärdigt, har inte tänkt fullt ut
• Antingen eller – jättebra gc-vägar eller inga alls
• Många fällor och farliga passager
• Vägren saknas längs med större vägar som inte har gc-väg eller väldigt smal vägren
• Röreviken gc-väg blev inte vad man lovat, saknar belysning, asfalt, ingen vinterväghållning 

(trygg och säker kommun?)
• Många gc-vägar saknar vinterväghållning
• Saknas en person/funktion som har övergripande ansvar och driver frågan
• Exempel Höviksnäs – det byggs många nya bostäder men inga gc-vägar som binder ihop  

områdena.
• Cykelparkeringar saknas
• Väg 169 behöver cykelväg
• Konstig placering av väjningspliktsmärken – till exempel vid Kåtorp. Varför ska cyklisterna  

väja för bilar? Farligt med tanke på många barn som cyklar, ej trafikmogna

SWOT-analys
Styrkor
• Många bra G/C banor
• Befintliga cykelbanor är riktigt bra. Finns möjligheter att knyta ihop befintliga cykelvägar. 
• Bra cykelvägar vissa sträckor
• Har påbörjat många fina cykelvägar. Ökad inflyttning – lättare få acceptans till högre insats  

i detta område. 
• Ganska mycket existerande G/C väg. Belysning på vissa vägar.
• Dom cykelvägar som finns är bra! (Underhåll?)
• Tjörn lämpar sig mycket bra för gång- och cykeltrafik. Många resandes behov är väl  

anpassade för cykeltrafik. Barns väg till skola och kompisar. 
• Bra klimat ger möjlighet till gång och cykling. Några bra cykelvägar: Skärhamn – Rönnäng,  

Siröd – Stenungssund.
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Svagheter

• Saknas en helhetssyn för gång- och cykelvägsstråk på Tjörn. Saknas också helhetssyn och en 
”ansvarig” för gång- och cykelvägar inom förvaltningen i kommunen. 

• Cykling prioriteras inte i korsvägar till exempel Väg 721 Skärhamn – Väg 715 Stockevik.
• Samordna projekt (grävning). Avbrutna länkar. Fokus på att följa bilväg (onödigt). 
• Gångbana cykel/bilar på trottoaren hamngatan 3–7. Finns ingen cykelväg genom Skärhamn. 

Problem – trafikverkets väg. 
• Saknade länkar för att bygga ihop ett system – som fungerar i vardagen – är säkert. 
• Saknas gång- och cykelbana Sörängsrondellen – Märkesten, Södra kroksdal, Röavallen. 
• Saknade cykelvägar söder om Wallhamnskrysset. 
• Helhet med gång och cykel väg över hela ön. Sträckan Höviksnäs till Valla och övriga sträckor 

till fotbollsplanen. Barn ska kunna ta sig dit säkert. Sträckan i Höviksnäs till Låka badplats. 
• Ingen cykelväg 169 från Wallhamn rondell till Rönnäng.  

Ingen cykelväg Häggvall – Valla/Fjälebrovallen. 
• Cykelbana Myggenäs korsväg till gamla Uddevalla bron vinterhålls inte! Mycket halt på vintern. 
• Smala vägrenar på de flesta vägar inom ön, till exempel Klövedal. 
• Totallänk. Kompletta lösningar på gångbanor. 
• Det finns farliga vägar för cykling: Kållekärr till Orust, Kyrkesund. Aröd – Vallhamn.
• Många GC vägar saknar belysning, vilket gör dem otrygga och ogästvänliga när det är mörkt. 

Många vinterhålls inte. 
• Inga belysta sträckor. 169. 
• Olika ägare av gc-vägar skapar problem
• Kommunens interna organisation en svaghet då ingen har hand om frågan, många olika hand-

läggare, olika ansvariga för projekt, många som slutar, kunskap och ansvar försvinner.
• Exempel gc-väg Utäng, kommunen vågar inte ta konflikt med markägare så gc-vägen blir inte 

av förrän Trafikverket tar över.
• Inte samma person som är ansvarig för både cykelvägar och cykelleder.
• Ingen som äger frågan, ingen som har ansvar.

Möjligheter/målbilder
• Cykelvänlig ö. Friskare befolkning. Rörligt friluftsliv. Turister
• ”Hyrcykelstationer” (eventuellt hjälp från näringslivet). 
• Tjörn kan bli en cykel-ö, vilket ger turister. 
• Ett effektivt GC-nät minskar olycksrisken från biltrafiken. Ökar möjligheter för barn och  

ungdomar att transportera sig och bör samtidigt minska behovet av all hämtning och lämning 
med bil. 

• Bör finnas en övergripande. 
• Knyta ihop GC-banor så att man har nytta av dom. 
• Knyt ihop områden. Ökad aktivitet på cykelbanor. 
• En person som leder frågan och är övergripande ansvarig. 
• Få fler att röra på sig. Minska olyckor. Attraktivt att turista här (mer turism).
• Låsbar cykelparkering vid alla busshållplatser behövs, skulle öka busspendling. 
• Minska trafiken vid skolor (slipper att föräldrar kör).
• Bygg ihop de gc-vägar som redan finns och förbättra dem.
• Politikerna borde vara med på mötena med fokusgrupperna.
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Hot

• Inflyttning. Befolkningsökning. Ökad biltrafik.
• Risken att pengar styrs till utbyggnad av ett dåligt vägnät istället för att bygga ihop GC-näten. 

Trafikverket prioriterar vägnätet. 
• Föräldrar skjutsar barnen.
• Olycksrisk leder till mindre cykelväg – gående = sämre hälsa.
• Indragningar av andra viktiga områden. Ökat antal olyckor.
• Folk glömmer hur bra dom har det. Nyhetens behag lägger sig (tror sällan någon vuxen cyklar 

ifrån Myggenäs–Häggvall). 

Kartskiss med grön markering för befintlig sammanhängande cykelväg och röd markering där funktio-
nell cykelväg saknas idag men vore önskvärt i framtiden.
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Tema Kollektivtrafik & färja
I gruppen deltog 13 personer från Skärhamn, Nordeviksberg, Myggenäs, Klädesholmen, Dyrön, 
Svanvik och Vallhamn. I gruppen fanns represen-tanter för kollektivtrafikföretag, större arbetsgiva-
re och politik. Anteck-ningar fördes av samtalsmoderator och gruppsekreterare. Gruppens tankar 
kring kommunens karaktär är inkluderade i SWOT-analysen.

SWOT-analys
Styrkor
• Det finns redan förutsättningar för att kunna pendla med buss (bra tider).
• Bra fordonsflotta hos Tjörns Omnibuss.
• Tillgång till vatten/havet.

Svagheter
• Brister i linjesträckning. 
• Brist i flexibilitet. Antingen åker man bil eller så åker man buss. Det saknas kombinationer av 

färdsätt och möjlighet att parkera vid en ev knutpunkt.
• Tidsåtgången är viktig att komma till rätta med.
• Bristande kommunikationer för ungdomar som ska åka till fritidsintressen.
• Det saknas pendelparkeringar.
• Tjörn har inget ”styr & ställ” som man kan boka i förväg (främst riktat mot turister som kanske 

tagit sig hit med en kommande färja). 
• Nya områden byggs utan bussförbindelse.
• Det saknas information om uppskattad tidsåtgång för olika färdsätt vid busshållplatser  

(restidskvot).
• Saknas kvällstrafik.
• Finns inga alternativ till bil och buss.
• Det saknas knytpunkter.
• Dyrt att åka buss.
• Kollektivtrafik – sommartid och kvällstid (bör utökas).
• Kultur och fritid – antal bussar sommartid.

Möjligheter/målbilder
• Utrusta bussarna så det finns möjligheter att använda restiden för att jobba, till exempel  

genom bredare platser, wifi, uttag med mera. Restid = arbetstid.
• Snabbfärjor för persontrafik som trafikerar mot knytpunkt (resecentrum) i Stenungsund.
• Anropsstyrd kollektivtrafik.
• Flödesplanerad trafik.
• Restidskvot.
• Regionalt resecentrum.
• Mer skyddade busshållplatser (för väder och vind). 
• Nösnäs matartrafik.
• Bil och buss i symbios och flöde. 
• Förbättra gränssnittet för tågtrafik.
• Det finns mark i Myggenäs att bygga pendelparkeringar på. 
• Utnyttja havet som resurs (färjor, elbåtar med mera). 
• Bussars företräde i trafiken.
• Sammanhängande kollektivtrafik, regional samverkan!
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Hot
• Budgetprioriteringar
• Att vi inte får bukt med trängseltrafiken, eller att den ökar med ökad inflyttning.
• Att vi inte får önskad befolkningsökning pga dåliga kommunikationer och pendlingsmöjligheter.
• Det saknas regionalt samarbete (främst STO) – grunden för en smidig/sömlös transport  

mellan/ genom kommuner.
• Långsamtgående fordon (EPA-traktorer). 
• Klimatförändringar.

Tankar inför fortsatt arbete
1. Utnyttja havet för avlastning av broförbindelsen.
2. Information om restidskvot – här skulle man kunna ta med även tillgång till bilpooler,  

eventuella samåkningsmöjligheter i vissa geografiska områden, bussar, färjor med mera. 
3. Anropsstyrd kollektivtrafik.
4. Kanske kan man påverka vissa arbetsgivare att erbjuda en flexiblare arbetstid för att underlät-

ta trafikläget – jobba hemma eller kanske bara del av dag för att undvika flaskhalsar? 
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Tema Biltrafik & parkering
I gruppen deltog 10 personer från Myggenäs, Skärhamn, Nordvik, Kållekärr och Klövedal. I gruppen 
fanns representanter för föreningsliv, polis och politik. Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Kommunens karaktär
• Ö-kommun
• Levande landsbygd
• Byggt för biltrafik
• Beroende av fastlandsförbindelse
• Fåtal större tätorter längst ut på ön
• Små bebodda öar med färjetrafik
• Sommarbostäder blir permanenta
• Stor turism sommartid
• Ungdomskultur
• Populärt att bygga längs med havet
• Stora resurser läggs på bebyggelse längs havet
• Man vill kunna ta sig fort från A till B
• Historiskt tog man sig mellan öarna med båt
• Många fritidsbåtar
• Dåligt dimensionerat vägnät sommartid
• Tung trafik till och från Wallhamn

SWOT-analys
Styrkor
• Liten kommun
• Någorlunda stomnät
• Vattenvägar
• Mycket väg, cykelnät till viss del
• Gratis parkering
• Enskilt huvudmannaskap

Svagheter
• Brist på parkeringar
• Laddstationer saknas
• Brist på parkering för kollektivåkande pendlare
• Enskilt huvudmannaskap
• Bro + Epa traktorer
• Finns ingen långtidsparkering i Skärhamn
• Parkering i Kållekärr för liten
• Tjörnbron
• Sundsby säteri
• Dålig väg för tung trafik på nordvästra Tjörn
• Rondellen i Häggvall
• Dålig samverkan
• Långsamma traktorer på väg
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Möjligheter/målbilder
• Tjörn Ûber taxi
• Marin kollektivtrafik
• El-bilar
• Fler arbetsplatser på Tjörn.
• Fler fastboende
• Ny fastlandsförbindelse
• ”Hop on Hop off” slinga runt Tjörn.
• Utveckla IT, artificiell intelligens-lösningar 
• Flytande parkering vid hamnen i Skärhamn/Rönnäng, för att få plats med fler i trångt område.
• Linbana
• Utveckla kollektivt åkande
• Fler elstolpar
• Snabbuss till Myggenäs pendelområde
• Kontorsplatser på lämpliga platser (exempel Kållekärr) för pendlarna som vill komma hemifrån 

men inte pendla över bron till exempel Uddevalla eller Göteborg. 
• Arbetsplatser erbjuder flextider så man kan välja att pendla olika tider
• Befolkningsökning
• Främja småföretagare
• Ny fastlandsförbindelse
• Ger Svanesundsbron vinst för Tjörnborna? 
• Sundsby – infart flyttas
• Rödljus i Myggenäs korsväg kan slopas om man kommer från Skär-hamns hållet och ska 

svänga höger mot Stenungssund.
• 
Hot
• Ökande befolkning
• Minskad befolkning
• Ekonomi
• ”Trafikinfarkt”
• Kollektivtrafik – Västtrafik äger frågan
• Ökad trafik från Orust
• Wallhamn – ökad tung trafik
• Den yrkesverksamma delen av befolkningen flyttar härifrån eller inte hit 
• Viltolyckor
• Sårbar ö-kommun med beroende av fastlandsförbindelser
• Rönnängs parkeringar
• Det ska vara attraktivt att bo här trots ökande biltrafik!
• Västtrafik är en svår samarbetspartner
• Ökad användning av hamn till och från ön
• Mycket trafik på vissa platser, exempel: Pilane och Sundsby säteri
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Diskussionsfråga: Hållbar turism
Separat diskussion kring hållbar turism fördes i gruppen för biltrafik och parkering.  
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

• Nya hotellet i södra hamnen – positiva aspekter är ökade arbetsplatser och möjlighet att fler 
besöker Skärhamn, men hur är tanken med parkeringar och vägar till och från hotellet?

• Semesterbussar från till exempel Göteborg (expressbussar)
• Kör ordinarie bussturer på sommaren! Som det är nu körs det färre turer när det egentligen 

behövs som mest.
• Utforska möjligheten till att ta cykel med på bussen.
• Husbilsparkeringar är få.
• Grebbestad som exempel, gå eller låna en cykel och ta sig 1 km in till exempel Skärhamn/

Rönnäng.
• Stort problem för ungdomar att ta sig till kompisar som bor långt ifrån varandra speciellt på 

helger. Hur blir det ifall kulturhuset byggs, kan ungdomarna ta sig dit på ett enkelt sätt genom 
buss och cykel från hela Tjörn? Gäller skolkortet på fritiden?

• Få turer samt expressturer på lördagar in till Göteborg
• Fler angöringsplatser för båtturister på olika öar.
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Avslutande tankar laget runt 
Utcheckningsrunda genomfördes i gruppen för biltrafik och parkering.  
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

• Varit bra kväll. Jag skjutsar inte mina barn till skolan och jag vill inte att fler ska göra det.
• Separata GC-vägar för högre säkerhet. Tänk till innan man designar cykelvägar och hur man 

sammanknyter dem, till exempel: hög kantsten i Skärhamn som är livsfarlig när man kommer 
med hög fart. 

• Hastighetsbegränsningar är bra.
• Prata mer om att bygga ut och göra en bättre fastlandsförbindelse.
• Trafiken går saktare och saktare, säkerhet tar tid. Jag har ökat på min körtid med 10 min å 

grund av hastighetsbegränsningar. Bygg bort påfartsvägar, gör dem färre så kanske trafiken 
flyter på bättre. 

• Uppmärksammat den totala bristen på p-platser. 
• Problem med vägen ut mot Kyrkesund som inte är skyltad som huvudled. 
• Vad rullar till och från Wallhamn?
• Bra diskussion. Ny förbindelse söderut.
• Beteendeförändring – det ska vara lätt att ta buss. 
• Busstidtabellerna måste funka så att man inte missar förbindelser mellan grannkommunerna! 

Kan bara skilja ett par minuter ibland vilket är mycket irriterande. Tidtabeller måste också passa 
dem som bor lite avsides. 

• Massa goda idéer ikväll, nu krävs förutsättningar för att få dem gjorda. Det krävs politiker som 
vågar ta beslut och framförallt stålar.

• Jag tar med mig att jag ska tänka på trafiksäkerhet till nästa gång, kanske köra saktare.
• Ungdomar, ungdomar, ungdomar! ”Dom gör inte som man vill utan som man gör” det vill säga 

att vi måste satsa på barn och ungdomar om vi vill förändra folks trafikbeteende i framtiden. Det 
finns en ungdomskultur här som innebär att man kör moppe, sen Epa-traktor eller moppebil och 
sen firar man stort så fort man får sitt körkort typ på 18-årsdagen. Hur får vi dem att välja kol-
lektivtrafiken framför bilen? Dom behöver en morot! Behöver välutbyggt GC-nät som är belysta. 

• Inför nästa möte om trafiksäkerhet: vilt (förekommer inte lika mycket på Tjörn som på Orust men 
utgör trots allt risk för olyckor), skolskjuts-frågan, långsamma fordon på väg. 
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Utvärdering
Dokumentationen från fokusgruppsmötet visar en komplex bild av kommunens karaktär inom alla 
tre gruppteman, med flera utmaningar för framtida hållbar utveckling. Kartläggningen bedöms 
kunna utgöra bas för fortsatt arbete med respektive tema. 

Tema Gång- och cykeltrafik
Gruppen identifierar brister i infrastrukturen, med icke sammanhängande cykelvägar på Tjörn, 
samt otydlig ansvarsfördelning/samordning inom den kommunala verksamheten. Dock bedöms 
potentialen att skapa fy-siska förutsättningar för säker cykling på Tjörn som god, både för arbets-
pendling och turism. Hörnstenen i detta arbete bör vara att förbättra cykelinfrastrukturen på Tjörn. 
Arbete behövs också för att tydliggöra vilken roll kommunen har gentemot Trafikverket och vägför-
eningar som är väghållare, samt vilka medel som respektive parterna förfogar över.

Tema Kollektivtrafik och Färja
Gruppen identifierar brister både gällande infrastruktur och trafikering, det vill säga linjesträckning, 
turtäthet och kollektivtrafikens öppettider utanför rusningstid. På vissa delar av Tjörn är kollektiv-
trafiknätet bra utbyggt, främst i större stråk från Myggenäs korsväg och söderut mot större tätorter. 
Attraktiviteten att resa med kollektivtrafik är ändå låg då restiden på Tjörn är betydligt längre för 
buss än bil. Fördelen att resa kollektivt finns på långväga resor, till exempel till Göteborg, eftersom 
det är svårt att hitta parkeringsplats vid målpunkten och kollektivtrafiken har kortare restid än bil. 
Attraktiviteten att resa kollektivt bedöms kunna öka om fler pendelparkeringsplatser tillkommer på 
Tjörn, om restidskvoten mot bil inom kommunen förbättras, om reguljär busstrafik på kvällar och 
helger samt matchning med tåg och busslinjer i Stenungssund förbättras.

Hotet mot kollektivtrafiken är att den i dagsläget använder samma infrastruktur som biltrafiken vil-
ket innebär att restiden med respektive färdmedel som bäst är likvärdig. Invånare utanför huvud-
stråken har svårt att nå kollektivtrafiken eftersom det saknas pendelparkering eller cykelparkering 
vid de flesta hållplatser.

Tema Biltrafik och Parkering
Gruppen identifierar brister som framförallt är knutna till säsongsvariationer. På sommaren är 
vägnätet högt belastat av turister och säsongsboende vilket är begränsande för kapaciteten, både 
på vägarna och på parkeringsplatserna. Att det bara finns en (1) fastlandsförbindelse gör vägnätet 
sårbart eftersom många reser till och från Tjörn.

Generellt är det dock lätt att köra bil på Tjörn, med hög tillgänglighet och framkomlighet. Då tätor-
terna, och därmed befolkning och service, är geografiskt utspridda på Tjörn finns inga bra alterna-
tiv till bil på längre sträckor. På kortare sträckor är cykel ett alternativ men brister i cykelinfrastruk-
turen utgör visst hinder.
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Fortsatt arbete – Backcasting
Hittills producerat material kommer i det fortsatta arbetet att användas som utgångspunkt för  
så kallad backcasting. Backcasting är en arbetsmetod för att generera lösningar på problem som 
är komplexa och vars lösningar förutsätter systemförändringar. Backcasting syftar till att främja 
nytänkande och öppenhet för förändring, som alternativ till vanlig prognosbaserad planering,  
forecasting, vilken tenderar att låsa tanken till befintliga hinder, lösningar och invanda tanke- 
mönster. Metoden går i korta drag till så att problemlösaren 

1. föreställer sig en önskvärd framtid och formulerar en vision,

2. ställer sig i framtiden (i tanken) och blickar tillbaka mot nutiden,

3. analyserar avståndet mellan vision och nuläge,

4. identifierar nödvändiga förändringssteg för att visionen ska uppnås

Vid senaste mötets SWOT-övning berördes såväl nuläge (SW) som önskvärd framtid (O), vilket 
ihop med kommunens gällande mål- och visionsdokument gör SWOT-materialet till ett användbart 
underlag för det fortsatta arbetet.

Kommande möten
Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 5 februari klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommun-
hus. Då samlas alla de som är fortsatt intresserade av att medverka i etablerade fokusgrupper för 
att med hjälp av backcasting fördjupa samtalet kring ämnet Trafiksäkerhet. 

Under våren 2019 föreslås fokusgrupperna träffas vid ytterligare två tillfällen för att arbeta vidare 
utifrån sina respektive teman. Tisdag 19 mars fokuseras samtalet på Trygghet och tillgänglighet 
och tisdag 7 maj på Miljö och hälsa. Datumen är preliminära.

Under hösten 2019 hålls ett uppsamlande möte där resultaten från fokusgrupperna presenteras 
som helhet, tillsammans med en plan för hur det ska inkluderas i kommunens trafikstrategi.
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På väg
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Fokusgruppsmöte 3  
Sammanställning
2019-02-05

På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika trafik-
teman, bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har tre möten ägt rum. Till tredje fo-
kusgruppsmötet samlades 38 personer för samtal och analysarbete i tre tematiska fokusgrup-
per; Gång- och cykeltrafik, Kollektivtrafik och färjetrafik samt Biltrafik och parkering. Arbetet 
skedde utifrån mötestemat Trafiksäkerhet. 

Med hjälp av backcasting-metoden diskuterade respektive grupp kring en önskvärd framtida 
trafiksäkerhet och nödvändiga förändringssteg för att uppnå den, utifrån gruppens trafikslag. 

Dokumentationen från gruppsamtalen visar en sammanhållen bild av orsak och verkan vad 
gäller trafiksäkerhet. Alla tre grupperna gör kopplingen mellan hög andel biltrafik, höga has-
tigheter och bristande trafiksäkerhet. Den önskvärda framtid som målas upp präglas av säkra 
trafikmiljöer för alla gång- och cykeltrafikanter, säkra transportvägar för såväl personer som 
gods samt att gemensamt resande är förstahandsvalet för persontransporter.

Trafikseparering är ett återkommande lösningstema, dels till skydd för oskyddade trafikan-
ter, och dels för prioriterad framkomlighet för godstransporter respektive kollektivtrafik. Även 
beteendeförändringar som kan leda till bättre trafiksäkerhet berörs. Ändrade resvanor, med 
minskad personbilstrafik till förmån för ökat kollektivt resande, bedöms främja trafiksäkerhet. 
Reglering av hastigheter för biltrafikanter och informations- och utbildningsinsatser för oskyd-
dade trafikanter lyfts också fram som beteenderelaterade åtgärder.

Grupperna tar vidare på olika sätt upp betydelsen av ledarskap (samordning och politiska be-
slut) från kommunens sida, samverkan mellan olika berörda aktörer samt förtydligande av de 
processer som omgärdar utvecklingen av fysisk infrastruktur respektive kollektivtrafikering.

Nästa fokusgruppsmöte, på tema Trygghet och tillgänglighet, är planerat till tisdag 19 mars 
klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning 
och verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte 
och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och 
näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annonsering på kommunens hemsi-
da, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Första fokusgruppsmötet genomfördes i Tjörns kommunhus torsdag 27 september 2018, 
och det andra mötet hölls måndag 26 november 2018. Särskilda sammanställningar från dessa 
möten finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 3
Tredje fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus tisdag 5 februari 2019 klockan 17.45–19.45. 
Till mötet kom 38 deltagare. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, för-
eningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män och 
kvinnor var cirka 75/25. Åldersspann uppskattades till cirka 25–75 år, med tyngdpunkt i ålders-
gruppen över 50 år. De flesta kommundelar var representerade, med ett övervägande deltagande 
från Skärhamn. Utöver deltagarna medverkade sju tjänstepersoner från kommunens olika verk-
samheter, samt en trafikkonsult. 

Mötet inleddes med kort återkoppling till och redogörelse för resultat från första och andra fokus-
gruppsmötena i projektet. Vidare presenterades och belystes kvällens samtalstema trafiksäkerhet 
genom tre anföranden ur olika synvinklar. Kommunens trafikkonsult från Trivector traffic AB berät-
tade om trafiksäkerhet utifrån nationella och regionala mål, samt utifrån TRAST-modellen, Trafik 
för en attraktiv stad, som tilllämpas i projektet. Kommunpolisen gav perspektiv på trafiksäkerhet 
utifrån olycks- och brottsstatistik för STO-området, och den bild polisen har av trafikkultur och 
trafikbeteenden inom kommunen och dess närområde. Kommunens trafikingenjör berättade om 
kommunens arbete med trafiksäkerhetsfrågor, och vikten av samverkan med huvudmännen för 
vägnätet, som är trafikverket och kommunens många vägföreningar.

Inför grupparbetet gjordes en kort genomgång av arbetsmetoden backcasting*, varpå deltagarna 
fick välja temagrupp för kvällen. Grupperna samlades vid tre bord med samtalsmoderator, sekre-
terare och arbetsmaterial i form av bland annat backcastingformulär med stödfrågor, text med 
nationella, regionala och kommunala mål för trafiksäkerhet, samt SWOT-analys från förra mötet. 
Resultat från gruppernas arbete redovisas i följande avsnitt. 

* Backcasting är en arbetsmetod för att generera lösningar på problem som är komplexa och vars 
lösningar förutsätter systemförändringar. Backcasting syftar till att främja nytänkande och öppen-
het för förändring, som alternativ till vanlig prognosbaserad planering, forecasting, vilken tenderar 
att låsa tanken till befintliga hinder, lösningar och invanda tankemönster. Metoden går i korta drag 
till så att problemlösaren 

1.  föreställer sig en önskvärd framtid och formulerar en vision,
2.  ställer sig i framtiden (i tanken) och blickar tillbaka mot nutiden,
3.  analyserar avståndet mellan vision och nuläge,
4.  identifierar nödvändiga förändringssteg för att visionen ska uppnås.
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Tema Gång- och cykeltrafik
I gruppen deltog 14 personer från bland annat Skärhamn, Höviksnäs, Rönnäng och Kärrslätt. I 
gruppen fanns representanter för föreningsliv, näringsliv och politik. Anteckningar fördes av grupp-
sekreterare.

1.	 Framtidsvision	för	Trafiksäkerheten
• Säkert för alla gång- och cykeltrafikanter
• Gång- och cykelväg mellan alla större orter på Tjörn
• Skilda från trafiken moppebilar, A-traktor, Epa-traktor 

2.	 Nuläge	för	Trafiksäkerheten
• Inte säkra vägar, halt (vid badplatser också), behöver åtgärdas
• Mörkt
• Inte synliga människor
• Farliga övergångar 
• Behov av nya gång- och cykelvägar

3.	 Hinder	och	förändringsbehov	för	Trafiksäkerheten
• Bättre belysning hela vägen
• Regler för gång- och cykelvägtrafikanter. 
• Bättre planering av vägar för familjer, vid skolor/förskolor
• Helhetstillsyn, och vem har ansvar för
• Underhåll året runt
• Samordning med beslutfattande politiker

4.	 Åtgärder	för	Trafiksäkerheten
• Lära sig hur man går och cyklar på vägar
• Asfaltera alla gång- och cykelvägar
• Referensgrupp/förening för utbyggnad av vägar 
• Finansiering/budget behöver kollas upp
• Cykelbanor på Google Maps, digital cykelkarta
• Samhällsprojektring skulle komma först innan byggnation påbörjas 
• En (1) ansvaring person från kommunen för gång- och cykelvägar
• Politiker med i fokusgrupp
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Tema Kollektivtrafik och färja
I gruppen deltog 11 personer från Dyrön, Klädesholmen, Skärhamn och Svanvik. I gruppen fanns 
representanter för kollektivtrafikföretag och politik. Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

1.	 Framtidsvision	för	Trafiksäkerheten
• Vi öppnar upp Tjörn mot Kungälvs kommun vattenvägen, passagerarfärjor som är nya –  
 säkerhet & wifi, minskar bilbelastningen på befintlig infrastruktur

• Fler kollektivtrafikkörfält, det skall vara fördel att åka kollektivt.
• Helt trygga hållplatser
• Minska trafiken på Tjörnbron, ny broförbindelse Orust – Stenungsund
• Optimerad linjedragning
• Sjuktransporter och skolbussar.
 
Summering vision:
Gemensamt åkande ska vara förstandsvalet för persontransporter. Kollektivt resande skapar 
minskad biltrafik. Utökade vattenförbindelser mot fastlandet och en fördel att resa kollektivt 
både tids- och kostnadsmässigt skapar högre trafiksäkerhet. Det som kännetecknar kollektiv-
trafiken på Tjörn är säkra hållplatser och ett utbud som matchar behovet. 

2.	 Nuläge	för	Trafiksäkerheten

3.	 Hinder	och	förändringsbehov	för	Trafiksäkerheten

4.	 Åtgärder	för	Trafiksäkerheten

 Gruppen slog ihop punkter 2–4 i en gemensam diskussion då frågorna vävde i varandra.  
 Främst fokus på punkter 3–4.

• Hur ska en stor kollektivtrafik finansieras? Idag finns kostnadsmodeller som förhindrar  
 utveckling.

• Fler men mindre enheter?
• Kommer biljettintäkterna att räcka?
• Viljan att samarbeta? Finns den? Resecentrum Stenungsund är ett dåligt är ett exempel.
• Konstigheten i beslutsprocessen?
• Kostnadsmodeller är ett hinder för utveckling
• Det är för billigt att köra bil!
• Anropsord trafik vid vissa tillfällen, dvs minska tomma bussar
• Ta med cykeln
• Bristen på personal, dvs busschaufförer. Här diskuterade även gruppen om eventuella  
 självkörande bussar skulle lösa problemet, men enades om att det inte var i överskådlig  
 tid och att vi i det inledande övergångsfasen åtminstone kommer kräva ”bussvärdar” men  
 då kanske en annan kompetens kommer att efterfrågas.

• Tilliten på eventuell teknikutveckling kan vara ett problem utifrån trafiksäkerhet, vågar jag  
 ta bussen? (förarlösa bussar)

• Hur planerar vi våra bostadsområden, skapa busshållplatser vid nya bostadsområden.
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Tema Biltrafik och parkering
I gruppen deltog 10 personer från Mjörn, Klövedal, Skärhamn, Myggenäs och Kyrkesund. I grup-
pen fanns representanter för föreningsliv, polis och politik. Deltagare från flera olika vägföreningar. 
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

1.	 Framtidsvision	för	Trafiksäkerheten
• En stressfri och säker väg till skola, arbete och aktivitet för alla barn och vuxna. 
• Hur utvecklar vi alltihopa? – nya förbindelsen. Ett bra sätt är att 2035 – en linbana   
 Skärhamn, Rönnäng, Koöarna och Marstrand. Persontrafik! Acceptabel kollektivtrafik ner  
 mot Göteborg. Tjäna tid. Bli av med bilarna över bron. Vettig transport. Trafikmängd  
 minskar över broarna. Utveckla linbanan – var börja var sluta? Som ska klara nuvarande  
 och utvecklande av den tunga trafiken. Fast förbindelse, eller halvfast färjeförbindelse.  
 Wallhamn – hamn och fartyg – kan de lösa en tungtrafikförbindelse?  
 Ny fastlandsförbindelse – 2035. Fler stråk. Tung trafik och persontrafik. 

• Överfart till Dyrön! 
• Svanesundsförbindelse, bygg nu! Hålla rätt hastighet! Rätt satta hastigheter!  
 Hinder för att få ner hastigheten.

• Rondell i Myggenäskorsningen. 
• Pensionärer få åka kollektivt över bron. 
• Tunnel. En ny fastlandsförbindelse. Södra änden av Tjörn. Intensifiera kollektivtrafiken  
 genom detta. Parkering – lägga dem på flera ställen, inte koncentrera dem. 

• Trafikseparering är det särklass viktigaste. Separera tung trafik från övrig trafik.  
 Cykelvägar är livsfarliga på vissa platser. Hastigheten är viktig. Begränsa hastigheten.  
 Bättre stöd av polisen och kommunen. 

• Minska bilåkandet där det är trångt. Stimulera kollektivt åkande.  
 Parkering med laddstationer. Hop on-hop off.  
 Parkeringar som täcker behov. Fler parkeringar.  
 Billigt och lätt sätt ta sig över Tjörnbron. Få färre bilar att köra på trånga platser. 

Summering:
– Ny fastlandsförbindelse – för tung trafik och persontrafik. 
– Rätt hastighet och hålla rätt hastighet.
– Parkeringar – offentliga mötespunkter. 
– Trafikseparering.
– Minskat bilåkande.

P-ruta
Revidering/utveckling av ett reglemente för utformning av detaljplaner utifrån trafiksäkerhe-
ten och utifrån PBL. Detaljplaner bygger inte för trafiksäkerhet idag! Parkeringsplatsbristen. 
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2.	 Nuläge	för	Trafiksäkerheten
• En ny översiktsplan – politiska beslut kring fastlandsförbindelsen – leder till ökad  
 trafiksäkerhet. Befolkningen ska öka med 5 000 individen och trafiken kommer att öka! 

• Kollektivtrafiken måste fungera före bilen. 
• Lagstiftar om hastighetsbegränsningar i bilarna på 70, 90 vägar. Bilar läser av skyltar-
na. 

• Fysiska hinder fungerar i samhällena. 
• Kommunen har självbestämmanderätten om hastighetsbegränsningar. 
• Politiskt beslut, subventionerar alla att åka kollektivt. Byggt ut kollektivtrafiken. 

3.	 Hinder	och	förändringsbehov	för	Trafiksäkerheten
• Det går långsamt att få igenom saker. Åstadkomma beslut om ny förbindelse.  
 Mer propaganda för att köra rätt. Svårt att nå ut till viktiga målgrupper.  
 Polisrapporterad statistik är bara den officiella datan.  
 Efterfråga viltstatistik, sätta upp skyltar.  
 Bilfabrikerna behöver vara delaktiga.

4.	 Åtgärder	för	Trafiksäkerheten
• Utöka och subventionera kollektivtrafiken – värd namnet.  
 Kollektivtrafik i närområde.     
 Kostnaden är en utmaning. 

• Tid till och från arbetet är viktig.  
 Det behövs en positiv upplevelse och frivillighet. 
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Tolkning av resultat
Dokumentationen från fokusgruppsmötet visar en sammanhållen bild av orsak och verkan vad 
gäller trafiksäkerhet. Alla tre grupperna gör kopplingen mellan hög andel biltrafik, höga hastig-
heter och bristande trafiksäkerhet. Trafikseparering är ett återkommande tema, dels till skydd 
för oskyddade trafikanter, och dels för prioriterad framkomlighet för godstransporter respektive 
kollektivtrafik. 

Även beteendeförändringar som kan leda till bättre trafiksäkerhet berörs. Ändrade resvanor, 
med minskad personbilstrafik till förmån för ökat kollektivt resande, bedöms främja trafiksäker-
het genom minskad trängsel på vägarna. Reglering av hastigheter för biltrafikanter och informa-
tions- och utbildningsinsatser för oskyddade trafikanter lyfts också fram som beteenderelatera-
de åtgärder.

Grupperna tar vidare på olika sätt upp betydelsen av ledarskap (samordning och politiska 
beslut) från kommunens sida, samverkan mellan olika berörda aktörer samt förtydligande av 
de processer som omgärdar utvecklingen av fysisk infrastruktur respektive kollektivtrafikering. 
Nedan görs mer ingående tolkning av respektive gruppresultat.

Tema Gång- och cykeltrafik
Gruppen ser en önskvärd framtid med säkra trafikmiljöer för alla gång- och cykeltrafikanter.
Dagens riskfaktorer för gång- och cykeltrafikanterna är blandtrafik på trånga vägar och gator, 
dålig sikt och belysning, eftersatt underhåll på befintligt gång- och cykelvägnät samt farliga 
vägövergångar.

Gruppens lösningar för att uppnå önskad trafiksäkerhet är trafikseparering på utbyggt, belyst 
och väl underhållet gång- och cykelvägnät mellan tätorter/bebyggelseområden, samt efterlev-
nad av trafikregler. Information i form av skyltning och cykelkartor bidra till ökad användning av 
gång- och cykelvägarna. 

Lösningarna förutsätter budgetering hos berörd vägaktör för utbyggnad och underhåll, tydlighet 
vad gäller olika aktörers ansvar för gång- och cykelvägnätet, kommunal samordning av gång- 
och cykelfrågor, samt informations- och utbildningsinsatser kring trafikregler.

Tema Kollektivtrafik och färja 
Gruppen ser en önskvärd framtid där gemensamt resande är förstahandsvalet för person-
transporter. Ökad andel kollektivt resande på land och vatten leder till minskad trängsel på 
vägarna och därmed indirekt till ökad trafiksäkerhet. 

Dagens utmaningar för ökat kollektivresande är finansiering av tillräckligt omfattande kollektiv-
trafik baserat på aktuellt resandeunderlag, kostnadsnivå jämfört med bil för resenären, samt 
brist på förarpersonal. 

Gruppens lösningar för att uppnå attraktiv kollektivtrafik är att arbeta med optimering av linje-
dragningar, säkra hållplatser, kombinationsresor, fordonsstorlekar, fordonskomfort, anropsstyr-
ning, ny teknik med självkörande fordon samt separerade kollektivtrafikkörfält.

Lösningarna förutsätter fungerande kostnads- och finansieringsmodeller, samarbetsvilja, tillit till 
ny teknik samt strategisk lokalisering av nya bostäder.
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Tema Biltrafik och parkering
Gruppen ser en önskvärd framtid med säkra transportvägar för såväl personer som gods. Ökad 
andel kollektiva persontransporter leder till minskad trängsel på fastlandsförbindelse och övrigt 
vägnät, och därmed indirekt till ökad trafiksäkerhet. 

Dagens riskfaktorer är blandtrafik, tilltagande vägträngsel och höga hastigheter. Utmaning för ökat 
kollektivresande är att hantera kostnader för att uppnå tillräcklig attraktivitet avseende restidskvot 
och komfort jämfört med bil, samt tröga förändringsprocesser i branschen.

Gruppens lösningar för att minska vägträngsel och främja trafiksäkerhet är fler fastlandsförbindel-
ser, trafikåtgärder på befintligt vägnät för bättre framkomlighet, trafikseparering samt begränsning 
av hastigheter. Lösningar för att främja kollektivt resande är ökad service, exempelvis i form av 
linbana och nya färjeförbindelser, fler pendelparkeringar, subventionerade kollektivtrafikkort och 
hop-on-hop-off-buss. 

Lösningarna förutsätter beslut om och budgetering för investeringar och utökad service, informa-
tions- och utbildningsinsatser kring säker körning samt att trafiksäkerhetsfrågor uppmärksammas i 
tidiga planeringsskeden.
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Fortsatt arbete och kommande möten
Även vid kommande fokusgruppsmöten under våren kommer gruppsamtal att ske med hjälp av 
backcastingmetoden. Utöver gruppernas SWOT-analyser kommer underlagsmaterial finnas i form av 
utdrag ur nationella, regionala och kommunala mål inom temaämnet för respektive möte.

Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 19 mars klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus. 
Då samlas alla de som är fortsatt intresserade av att medverka i etablerade fokusgrupper för att 
med hjälp av backcasting fördjupa samtalet kring ämnet Trygghet och tillgänglighet. 

Efter det föreslås fokusgrupperna träffas vid ytterligare ett tillfälle, onsdag 8 maj för samtal kring 
temat Miljö och hälsa. 

Under hösten 2019 hålls ett uppsamlande möte där resultaten från fokusgrupperna presenteras 
som helhet, tillsammans med en plan för hur det ska inkluderas i kommunens trafikstrategi.
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På väg
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Fokusgruppsmöte 4  
Sammanställning
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika 
trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har tre möten ägt rum. Till 
fjärde fokusgruppsmötet samlades 19 personer för samtal och analysarbete i tre tematiska 
fokusgrupper; Gång- och cykeltrafik, Kollektivtrafik och färjetrafik samt Biltrafik och parkering. 
Arbetet skedde utifrån mötestemat tillgänglighet och trygghet. 

Med hjälp av backcasting-metoden diskuterade respektive grupp kring önskvärd framtid med 
nödvändiga förändringssteg avseende mötestemat, utifrån gruppens trafikslag och utifrån 
utvalda målpunkter inom kommunen. Dokumentationen från fokusgrupperna visar på att 
samtalen omfattade både allmänna reflektioner kring aktuella målpunkter och vägsträckor, 
och reflektioner relaterade till mötesämnet tillgänglighet och trygghet. 

Trafiksäkerhet kom upp som grundläggande förutsättning för tillgänglighet och trygghet. Tra-
fikseparering för oskyddade trafikanter, och belysning framstår som viktigt för tillgänglighet för 
gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik, i synnerhet på landsbygd. 

För kollektivtrafik verkar även attraktiviteten spela stor roll, bland annat gällande restidskvot, 
kostnad, flexibilitet samt att restiden går att nyttja. Även upplevd personsäkerhet på hållplat-
sen och trygg parkering för bil och cykel vid byte till kollektivt färdmedel lyfts fram.  

För Kållekärr utgör ortens karaktär, estetiska värden, upplevd trivsel, orienterbarhet samt 
service- och kulturutbud fram betydelsefulla faktorer för att göra orten tillgänglig och trygg för 
annat än bil. Kållekärr bedöms ha goda förutsättningar för att bli ett framtida ”nav för tillgäng-
lighet”.

Förutsättningar för gång och cykel på nordvästra Tjörn lyfts som brist. Väg 727 är smal, kurvig 
och erbjuder låg säkerhet för oskyddade trafikanter i blandtrafik. Befintlig cykelled bedöms 
inte ge tillräcklig tillgänglighet avseende gen sträckning och närhet till bostäder. 

Vid Pilane skulpturpark och Sundsby säteri, som båda attraherar många besökare sommartid, 
bedöms anslutande transportinfrastruktur vara i behov av investeringar för att uppnå trafiksä-
kerhet, tillgänglighet och trygghet för såväl boende som besökare.

Behov av samordning mellan aktörer som ansvarar för olika delar av trafiksystem och offentlig 
miljö återkommer som tema. Hinder för förändring som lyfts fram är markåtkomst, ekonomi, 
byråkrati och politiska prioriteringar.

Samtalen genererar även många idéer om åtgärder för förändring mot ökad tillgänglighet och 
trygghet, såväl ny- och ombyggnad av fysisk infrastruktur, förändrat nyttjande av befintliga 
system som förändrade processer kring samhällsplaneringen.

Nästa fokusgruppsmöte, på tema Miljö och hälsa, är planerat till onsdag 8 maj  
klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är att involvera befolkning 
och verksamma i en bred dialogprocess. Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte 
och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och 
näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annonsering på kommunens hemsi-
da, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Under höst och vinter 2018–2019 har tre tidigare fokusgruppsmöten genomförts i Tjörns 
kommunhus. Särskilda sammanställningar från dessa möten finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 4
Fjärde fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus tisdag 19 mars 2019 klockan 17.45–19.45.  
Till mötet kom 19 deltagare. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, politiker, 
föreningsrepresentanter och andra verksamma i kommunen. Procentuell fördelning mellan män 
och kvinnor var cirka 80/20. Åldersspann uppskattades till cirka 35–70 år, med tyngdpunkt i 
åldersgruppen över 50 år. Flera kommundelar var representerade, såväl tätort som landsbygd. 
Utöver deltagarna medverkade åtta tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter, samt en 
trafikkonsult. 

Mötet inleddes med kort återkoppling till och redogörelse för resultat från tidigare fokusgruppsmö-
ten i projektet. Vidare presenterades och belystes kvällens samtalstema tillgänglighet och trygghet 
genom anföranden ur olika synvinklar. Kommunens trafikkonsult från Trivector traffic AB berättade 
om tillgänglighet och trygghet utifrån nationella och regionala mål, genomförd målpunktsanalys av 
kommunens trafiksystem samt utifrån TRAST-modellen, Trafik för en attraktiv stad, som tillämpas 
i projektet. Ordförande för en av kommunens vägföreningar berättade övergripande om vägfören-
ingarnas arbete. Vägföreningsrepresentanten och kommunens trafikingenjör besvarade gemen-
samt frågor från mötesdeltagarna om bland annat avgränsningen mellan de respektive aktörernas 
ansvarsområden för gator, vägar och allmänna platser.

Inför grupparbetet gjordes en kort genomgång av arbetsmetoden backcasting*, varpå deltagarna 
fick välja temagrupp för kvällen. Grupperna samlades vid tre bord med samtalsmoderator, sekre-
terare och arbetsmaterial i form av bland annat backcastingformulär med stödfrågor, text med na-
tionella, regionala och kommunala mål för tillgänglighet och trygghet, samt SWOT-analys från förra 
mötet. Grupperna tilldelades även specifika målpunkter och vägsträckor inom kommunen att utgå 
ifrån i övningen. Resultat från gruppernas arbete redovisas i följande avsnitt. 

* Backcasting är en arbetsmetod för att generera lösningar på problem som är komplexa och vars 
lösningar förutsätter systemförändringar. Backcasting syftar till att främja nytänkande och öppen-
het för förändring, som alternativ till vanlig prognosbaserad planering, forecasting, vilken tenderar 
att låsa tanken till befintliga hinder, lösningar och invanda tankemönster. Metoden går i korta drag 
till så att problemlösaren 

1.  föreställer sig en önskvärd framtid och formulerar en vision,
2.  ställer sig i framtiden (i tanken) och blickar tillbaka mot nutiden,
3.  analyserar avståndet mellan vision och nuläge,
4.  identifierar nödvändiga förändringssteg för att visionen ska uppnås.
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Tema Gång- och cykeltrafik
I gruppen deltog 8 personer från bland annat Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs, Kållekärr och Klö-
vedal. I gruppen fanns representanter för föreningsliv och näringsliv. Gruppen genomförde back-
castinganalys gällande tillgänglighet och trygghet vid målpunkt Pilane längs väg 727 i Klövedal. 
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Målpunkt Pilane, väg 727 Kyrkesund – Hoga

1. Framtidsvision 
• En bredare, rakare väg med separat gång- och cykelväg.
• Klimatsmart belysning för ökad säkerhet, extra viktigt vid korsningar och där barn-  

och unga cyklar. 
• Belysningen tänds när det behövs, när någon är där.
• Vi har en samordnad funktion i kommunen som har hand om gång- och cykelvägar oavsett 

”ägare” och som man kan vända sig till i olika frågor.
• Vid planering av vägar och gång- och cykelvägar är alla delar med i planering från början – 

VA, fiber, el … att förbereda för allt tänkbart i framtiden.
• Bra och säkra parkeringsmöjligheter för både cyklar och bilar, t ex vid bussrondellen i  

Valsäng.
• Värme i vägbana för halkbekämpning. 

2. Nuläge, vägens karaktär
• Charmig
• Smal
• Många kurvor
• Själva bilvägen är en jättefin ”cykelväg”
• Ingen vägren
• Många bostadshus ligger nära nuvarande väg

Målpunkt Pilane – Hoga (väg 727)
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3. Hinder och förändringsbehov 

•  Pengar, ekonomi
•  Markägare
•  Myndigheter som gör prioriteringar (otydliga, ofördelaktiga): kommunen, Trafikverket
•  Ingen som driver frågan, varken tjänsteperson eller politiker
•  Byråkrati
•  Kommunens kultur- och turistsatsningar i konflikt med kommunens infrastruktur- 

prioriteringar, t ex satsning på Sundsby säteri och Pilane. Man vill ha dit många besökare 
men det finns dåliga parkeringsmöjligheter och bussförbindelser, gång- och cykelväg saknas. 
Smala vägar med dålig sikt, vägren saknas.

•  Göra i ordning cykelleden mellan Hoga och Pilane som ett komplement. Den kan inte ersätta 
en gång- och cykelväg längs med bilvägen, eftersom det blir en rejäl omväg och att den inte 
går förbi där människor bor.

• 
4. Åtgärder 

• Använda cykelkläder i neonfärger för att synas.
• Cykla i grupp och ta stor plats för att undvika farliga omkörningar.
• Enkelrikta vissa sträckor.
• Köpa mark för att kunna göra det som behövs.
• När nya områden planeras, ta med gång- och cykelvägar i planen.
• Samordning mellan olika intressenter och ägare, vägföreningar – kommun. 
• Samordnade eller funktion som koordinerar frågor, nås via kundcenter som kan svara eller 

slussa vidare.
• Plan för underhåll, idag förfaller gång- och cykelvägar, endast akututryckningar
• Enkelrikta delar av vägsträckan
• Vajerräcke
• Sänkt hastighet med farthinder (annars ingen idé)
• Göra iordning och binda ihop befintliga grusvägar och stigar, förbättra cykelleden.
• Buss till Pilane sommartid.
• Separat gång- och cykelväg på längre sikt.
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Tema Kollektivtrafik och färja
I gruppen deltog 6 personer huvudsakligen från Skärhamn. I gruppen fanns representanter för  
föreningsliv och politik. Gruppen genomförde backcastinganalys gällande tillgänglighet och trygg-
het vid målpunkterna Kållekärr respektive Sundsby. Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Målpunkt Kållekärr vid väg 723

1. Framtidsvision 
• Det finns en knytpunkt för busstrafik i Kållekärr, på liknande sätt som Myggenäs korsväg och 

med ett resecentrum och intilliggande pendelparkering (måste ligga nära) som är ordentligt 
upplyst. 

• En ny infrastruktur av bussar helt anpassat efter Tjörn. Bilar är en sällsynthet. 
• Man äger inte sin bil utan har en mobillösning där man kan boka en bil i sin mobil.  

2. Nuläge
• Kållekärr ligger mitt på ön och många passerar naturligt när man transporterar sig mellan 

den norra och södra delen av ön. 

3. Hinder och förändringsbehov 

• Kållekärr måste bli en plats där man vill vara och vilja stanna för att parkera sin bil och 
samtidigt uträtta ärenden. Förändringen avser både tilltalande växtlighet, arkitektur, butiksut-
bud med mera. Kommunen måste ta kontakt med de privata aktörerna för att hitta optimala 
lösningar.

• Ta bort bilberoendet. 

4. Åtgärder 
• Man måste minska antalet hållplatser, i alla fall för vissa linjer och se över vilka som inte 

behövs. Detta för att minimera restiden. 
• Ha fler bussar fast i varierad storlek för att nå fler ställen. Kanske anropsstyrt på vissa  

ställen. 
• Man kanske kan utnyttja Wallhamnskorset och lägga en färja för persontrafik. 

Målpunkt Sundsby, väg 160

1. Framtidsvision 
• Vi har fått bort en stor del av biltrafiken då de flesta åker buss, cyklar eller transporterar sig 

med tåg längs med väg 160, kanske med utgångspunkt i Stenungsund och med ett resecen-
trum i Varekil.

• Man kan parkera sin bil på en säker, upplyst pendelparkering med kameraövervakning och 
det finns anslutande gång- och cykelvägar från busshållplatsen så man slipper hoppa över 
diken. 

• Busshållplatserna är väl skyddade och står på säkert avstånd från vägbanan. 
• Fler väljer att åka kollektivt på grund av både tidsmässiga och kostnadsmässiga vinningar. 
• Man har möjlighet att nyttja sin tid i sitt valda färdmedel.  
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2. Nuläge
• Det är dålig symbios mellan buss och bil idag, vad man gör på sin fritid och hur man kan  

transportera sig dit.

• Busshållplatserna står i vägbanan och många gånger får man hoppa över diken för att  
kunna nå busshållplatsen.  

3. Hinder och förändringsbehov 

• Drar sig för att ta bilen, men gör det ändå för att det fungerar dåligt med kollektivtrafiken. 
• Vi måste ha bättre samarbete med vägföreningarna för att få markägarna att agera i linje med 

en övergripande strategi. Ett alternativ annars är att kommunen tar över vägföreningarna så 
att förändringsarbeten avseende busshållplatser, cykelbanor och parkeringar kan gå snabb-
are och smidigare. 

4. Åtgärder 
• Vi har ökad turtäthet på bussarna.
• Man har en sömlös lösning mellan olika trafikslag och goda möjligheter att parkera sin bil  

vid ett ”trafiknav”. 
• Det ska pris- och tidsmässigt vara fördelaktigt att ta bussen, även om man kan ta bilen en 

kort bit. 
• Man måste kunna nyttja tiden i sitt färdmedel – t ex jobba på bussen. 
• Dubbelspår för tåget till Göteborg. 
• Egen bussfil på väg 160.

Målpunkt Kållekärr
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Tema Biltrafik och parkering
I gruppen deltog 4 personer från Klövedal, Kållekärr och Skärhamn. I gruppen fanns represen-
tanter för föreningsliv, polis och politik. Deltagare från olika vägföreningar. Gruppen genomförde 
backcastinganalys gällande tillgänglighet och trygghet vid målpunkt Kållekärr vid väg 723.  
Anteckningar fördes av gruppsekreterare.

Målpunkt Kållekärr vid väg 723

1. Framtidsvision 
• En trygg och tillgänglig tätort med ett levande centrum, ett centrum för lärande. Navet för 

tillgänglighet, dit man vill flytta!
• Separerade gång- och cykelvägar, en bred väg, bio, p-platser och väl utbyggd kollektivtrafik. 
• I Kållekärr finns en fungerande återvinningsstation, en trygg väg till skolan, en levande tätort, 

fungerande närservice, ökad trygghet, ökad attraktivitet. Trygg närmiljö med fri sikt, lätt och 
enkelt att förstå hur man säkert tar sig till olika målpunkter. 

• Det finns möjlighet att enkelt byta färdsätt. 
• En tillgänglig skola.
• Ökade öppettider på vårdcentralen. En tydlig rörlighet i Kållekärr. Levande över hela dygnet.
• Centralt placerad skola. Kunskapscentrum för lärande mitt på ön. Kanske finns ett kulturhus 

här?

2. Nuläge

3. Hinder och förändringsbehov 

• Politiken är en utmaning vad gäller prioriteringar och viljan att satsa, och markägande.  
Nya politiska prioriteringar har krävts och genomförts. 

• Kulturhus har byggts i Kållekärr och ändrat karaktären på orten.
• Kollektivtrafiken funkar och används!
• Digitalt centrum, fler arbetstillfällen – centrum för lärande har attraherat näringslivet. 
• En utvidgad stadskärna och fungerande service tack vare en ny detaljplan. Kållekärr har 

expanderat. 

4. Åtgärder 
• Resurseffektiva åtgärder – inkludera investmentbolag och näringsliv i framtidsplanerna.  

Hållbara åtgärder, klimatanpassning, behåll natur och klimatkompensera + bra kollektivtrafik.  
Investmentfolk som kan bidra till investeringar – kommunen behöver inte göra allt, men ska 
se till att området blir attraktivt.

• Utredning
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Tolkning av resultat
Dokumentationen från fokusgrupperna visar på att samtalen omfattade både allmänna reflektio-
ner kring aktuella målpunkter och vägsträckor, och reflektioner relaterade till mötesämnet till-
gänglighet och trygghet.

Trafiksäkerhet kom upp i samtalen som en grundläggande förutsättning för att upplevelsen av 
tillgänglighet och trygghet ska kunna uppstå. Trafiksäkerhet i form av trafikseparering för oskyd-
dade trafikanter, och upplevd trygghet med hjälp av belysning framstår som viktigt för att upprätta 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik, i synnerhet på landsbygd. 

För att kollektivtrafik ska upplevas som tillgänglig, verkar även attraktiviteten spela stor roll, bland 
annat gällande restidskvot och ekonomi i förhållande till bil, flexibilitet/turtäthet/smidiga byten 
samt att restiden går att nyttja för exempelvis arbete eller rekreation. Även säkerhet och trygghet i 
bytessituationer, som upplevd personsäkerhet på hållplatsen och trygg parkering för bil och cykel 
vid byte till kollektivt färdmedel, lyfts fram.  

I samtalen om Kållekärr lyfts attraktiviteten i ortsmiljön avseende ortens karaktär, estetiska vär-
den, upplevd trivsel, orienterbarhet samt service- och kulturutbud fram som betydelsefulla fakto-
rer för att göra orten tillgänglig och trygg för andra färdmedel än bil. Kållekärr uppfattas i övrigt ha 
goda geografiska och funktionella förutsättningar för att bli ett ”nav för tillgänglighet”, som kan 
bidra till minskat bilberoende i framtiden.

I samtalet om målpunkt Pilane och väg 727 lyfts det generella behovet av bättre förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik på nordvästra Tjörn fram. Väg 727 är smal och kurvig och erbjuder låg 
säkerhet för oskyddade trafikanter i blandtrafik. Den cykelled som finns mellan Hoga och Pilane 
bedöms inte ge tillräcklig tillgänglighet avseende gen sträckning och närhet till bostäder.

Gång- och cykelgruppen identifierar också möjlig intressekonflikt mellan utökad turism/besöksnä-
ring och resurshushållning gällande infrastruktur-utbyggnad. Exempel är Pilane skulpturpark och 
Sundsby säteri, som båda attraherar många besökare sommartid, och vars anslutande transport-
infrastruktur bedöms vara i behov av investeringar för att uppnå trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
trygghet för såväl boende som besökare.

Ett återkommande tema är behovet av samordning mellan de aktörer som ansvarar för olika 
delar av trafiksystem och offentlig miljö, och kommunens ledarskap i samordningsarbetet, för 
att utvecklingen av trafikmiljöerna ska drivas fram snabbare och i rätt riktning. Övriga hinder för 
förändring som lyfts fram är markåtkomst, ekonomi, byråkrati och politiska prioriteringar.

Samtalen genererar många idéer om åtgärder för förändring mot ökad tillgänglighet och trygghet. 
Fysiska åtgärder som framhålls är bland annat utbyggnad av separerade gång- och cykelvägar, 
dubbelspår på Bohusbanan, separat busskörfält på väg 160, nya resecentrum i Kållekärr och 
Varekil, ombyggnad av vägar och gator med vajerräcken och farthinder samt komplettering av 
gång- och cykelvägar, hållplatser och parkeringar med belysning. Åtgärder för ändrat nyttjande 
av trafiksystemet är enkelriktning på vissa sträckor, tätare bussturer, minskat antal busstopp, 
anropsstyrd busstrafik, mindre bussar, komfortablare bussar, särskilda bussturer till besöksmål 
sommartid samt nya färjelinjer. Beteenderelaterade åtgärder som att cykla i grupp med neonklä-
der för ökad synlighet nämns, samt processrelaterade åtgärder som kommunal samordning och 
ledarskap samt tydligare hantering av trafikfrågor i tidiga skeden av samhällsplaneringen.
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Fortsatt arbete och kommande möten
Nästa fokusgruppsmöte är planerat till onsdag 8 maj klockan 17.45–19.45 i Tjörns kommunhus. 
Då samlas alla de som är fortsatt intresserade av att medverka i etablerade fokusgrupper för att 
med hjälp av backcasting fördjupa samtalet kring ämnet Miljö och hälsa. 

Under hösten 2019 hålls ett uppsamlande möte där resultaten från fokusgrupperna presenteras 
som helhet, tillsammans med en plan för hur det ska inkluderas i kommunens trafikstrategi.
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På väg
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Fokusgruppsmöte 5 
Sammanställning
2019-05-08

På väg
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Sammanfattning
Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs 
dialog kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. 
Hittills har fyra möten ägt rum. Till femte fokusgruppsmötet samlades 13 
personer för samtal utifrån mötestemat miljö och hälsa. 

Samtalet tar utgångspunkt i att såväl miljöpåverkan som negativa hälso-
effekter kan kopplas till högt bilanvändande, med effekter som utsläpp till 
luft och vatten samt stillasittande livsstil. Resalternativ med kollektivtra-
fik, cykel och till fots antas kunna bidra till minskad miljöpåverkan och 
främjad hälsa, och betraktas därmed som mer hållbara. 

Kommunen kan genom samhällsplanering optimera nyttjandet av befintlig 
infrastruktur. Kommunen kan även driva och samordna utvecklingsfrågor 
gällande trafiksystemet, så att hållbara resval främjas, samt informera om 
och marknadsföra de hållbara resalternativ som finns, för att underlätta 
förändrade resbeteenden. För att förändring ska ske krävs dock att det 
finns grundläggande förutsättningar för hållbara resval, i form av tillräck-
ligt attraktiv kollektivtrafik och säkra och trygga gång- och cykelvägar. 
Individen kan sedan bidra med att medvetet göra de hållbara resvalen. Alla 
resenärer kan inte göra detta vid varje restillfälle, men vissa resenärer kan 
göra det ibland! 

Vidare kan arbetsgivare bidra med stöd för hållbara resval, som bidrag till 
busskort, möjlighet att arbeta på bussen eller på distans. Föräldrar, lärare 
och vägföreningar kan stötta alternativa hämta/lämnasystem som drop-zo-
nes, att en förälder följer flera barn till skolan eller att barnen får delta i 
”aktivt-resande-tävling”. Föräldrar och lärare kan agera förebildligt för att 
ge barnen hållbara och hälsosamma resvanor.

Hälsoargument för att ändra resbeteende behöver konkretiseras och visu-
aliseras för att få effekt. Stillasittande är inte bara en viktig fysisk ohälso-
faktor utan är även kopplat till sociala aspekter som ensamhet.

Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 1 oktober kl. 17:45–19:45 
i Tjörns kommunhus. Då föreligger ett preliminärt förslag till kommunal 
trafikstrategi som mötet kommer att kretsa kring.
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Inledning
En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi 
är att involvera befolkning och verksamma i en bred dialogprocess. 
Syftet med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och medska-
pande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, 
rekreation och näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland 
annat genom möten i fokusgrupper. 

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom annon-
sering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt 
genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker. 
Under höst och vinter 2018–2019 har fyra tidigare fokusgruppsmöten 
genomförts i Tjörns kommunhus. Särskilda sammanställningar från 
dessa möten finns på kommunens hemsida.

Fokusgruppsmöte 5
Femte fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus onsdag 8 maj 2019 
kl. 17:45–19:45. Till mötet kom 13 deltagare, varav fyra kvinnor och 
nio män. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, po-
litiker och föreningsrepresentanter. Åldersspann uppskattades till ca 
40–75 år, med tyngdpunkt i åldersgruppen över 55 år. Flera kommun-
delar var representerade, såväl tätort som landsbygd. Utöver deltagarna 
medverkade fyra tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter, 
samt en trafikkonsult. 

Mötet inleddes med att kvällens samtalstema miljö och hälsa presen-
terades och belystes av kommunens trafikkonsult från Trivector traffic 
AB. Deltagarna samlades sedan vid ett gemensamt bord för gruppsam-
tal utifrån de två perspektiven hur kommunen respektive användarna 
av trafiksystemet kan verka för minskad miljöpåverkan och främjad 
hälsa kopplat till trafik. Anteckningar från gruppsamtalet redovisas i 
följande avsnitt. 
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Hur kan kommunen arbeta för att minska miljöpåverkan från  
trafiksystemet?

• Kommunen kan aktivt driva intressen för kommuninvånarna mot 
trafikverket eller vägföreningar. Huvudmannaskapsfrågan är inte 
huggen i sten.

• Kommunen kan vara ett nav för att driva ett mer hållbart nyttjande 
av trafiksystemet.

• Trafikverket prioriterar åtgärdsmedel med vissa tidsintervall, då gäl-
ler det att vara med för att få finansiering till tex gång- och cykelvä-
gar.

• Utängs avloppssystem som grävdes om nyligen, varför byggdes inte 
gc-vägarna ut i samma veva? Det fungerar inte numer att samverka, 
det har blivit svårare.

• Varför går det så långsamt att ändra vanorna hos folk? Om alla vet 
att lösningen för miljö och hälsa är att ändra färdsätt – varför gör 
vi det inte? För att vi redan är så friska? – För att alla har bil och 
möjlighet att ta bilen, det är bekvämt, och det är svårt att se kopp-
lingen mellan för tidig död och det egna bilkörandet. Buss upplevs 
dessutom som ett hån i vissa delar av kommunen. Både i Klövedal 
och i Nordviksberg. Det är för dyrt, 120 kr till Stenungsund, 400 kr 
till Göteborg. Bussarna är för omoderna, behöver vara mer attrakti-
va. Barnen får moppar och mopedbilar som stör trafiken om det inte 
finns bussar. Busskort är svårt att hålla reda på, eller är för dyrt. Gra-
tis buss för ungdomar hade haft effekt. En gratis tur på helgen för att 
sänka tröskeln. 

• Vilka förändringar är enklare att åstadkomma? För pensionärer vore 
det lätt att komplettera gratiskortet till Stenungsund.

• Varför lägger man ned de små skolorna? Risk att det genererar fler 
transporter. 

• Barnrundan – barnfamiljernas logistik är omfattande – vore bra med 
en särskild funktion för detta. Fler än ungdomar som vill kunna röra 
sig lättare inom ön, det är inte bara arbetspendling som behövs. För-
eningslivet och skola och föräldrar skulle kunna göra en gemensam 
samordning. Minska stressen för föräldrarna att komma i tid till det 
ena och det andra. 

• Det är för billigt att köra bil och för dyrt att åka kollektivt. En rutin 
i livsstilen att alla små resor ska göras med bil. Svårt att ändra bete-
endet som enskild. Det behövs en mer offentlig diskussion om detta. 
Varför har det inte hänt med tävling i att cykla till skolan på Tjörn, 
som i Stenungsund? 

• Bra busskurer och realtidsinformation! Bättre anslutning mellan tu-
rerna Göteborg–Stenungsund kvällstid. Och helger.

• En bussrunda mellan några punkter runt på Tjörn, även lördag kväll. 
• Olika villkor mellan tätort och landsbygd.  
• Anropsstyrd trafik finns på lågtrafikerade sträckor 9–12 och 18–21. 

Många känner inte till detta.
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• Hållplatsen i Skärhamn hamnen – flytta eller ta bort! 
• Viktigt att kommunen har den regionala långsiktiga dialogen med 

Västtrafik. 
• Bebyggelse ska ligga bra i förhållande till kollektivtrafik, går inte 

att bygga var som helst för ett tryggt och säkert samhälle. Till ex-
empel Nordviksberg. Bättre än att bygga på jordbruksmark i och 
för sig. Gamla synder att göra spridd bebyggelse.

• En stomlinje regionalt, och andra linjer som matar till denna. I 
kombination med pendelparkering och hyrcyklar. Hogarondellen 
har blivit en uppställningsplats för lastbilsflak. Vild parkering av 
det ena och det andra. Borde vara en stor pendelparkering istället. 
Var ska slamtanken ställa sig? Behövs en plats för lastbilar också 
för effektiva transporter. 

• Fundera på att inskränka bygglov för transportintensiva företag och 
möjliggöra mer etablering av mindre transportintensiva verksamhe-
ter?

• Båtar och stora fartyg står på tomgång vilket innebär stora utsläpp. 
Varför är detta utelämnat ur strategin? Ordningsstadgan för bil är 
också lätt att kringgå så som den är skriven (för uppvärmning eller 
kyla). Kan kommunen inskränka Wallhamns verksamhet? 

• Walhamn ligger där det ligger – skulle de kunna ha en separat färja 
till Stenungunds hamn för att avlasta bron?

• Bevattningsförbud, men varför får man bevattna fritidsbåtar?
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Hur kan vi som användare av trafiksystemet bidra till minskad 
miljöpåverkan?

• Det behövs en fungerande kollektivtrafik eller trafiksäker infra-
struktur för att folk ska kunna byta färdmedel.

• Alla kan inte göra andra resval, men vissa kan.
• Gå och handla istället för att gå ut och promenera respektive köra 

och handla. Kan vara ett aktivt val.
• Alla kan sätta sig in i utbudet av busstrafik. Går att swisha i en app.
• Om vi värderar vår tid på ett annat sätt, att arbetsgivare och -tagare 

bestämmer sig för att det är bra att arbeta på bussen istället för att 
köra bilen. Underlätta så att bussresan blir något positivt.

• Moroten, vad får man för att man byter resval? Nudging, att det är 
tydligt att se vad man får för att man reser mer hållbart. Omedelbar 
belöning. Får jag byta om efter cykelturen på arbetstid?

• Nytt taxesystem för bussarna 2021. Diskussion kring kostnader för 
busskort …

• Kan arbetsgivaren erbjuda subventionerad kollektivtrafik?
• Satsa på barnen så att de lär sig ett nytt sätt att resa. Sommarlov-

skort hade stor effekt förra året, både på barnen och föräldrarna.
• Boende i tätort behöver inte ta bilen till mataffären eller gymmet. 

Information behövs. 
• Varför är parkeringsplatsen utanför kommunhuset gratis? 
• Digitalt månadskort på telefonen kan man låna ut och ta med tre 

barn på.
• Ett månadskort kostar lika mycket som en och en halv tank bensin.
• Gå tillbaka trettio år i tiden så att alla ska cykla till skolan. 
• Varför hämtar inte en förälder alla barnen istället? 
• De som bor nära skolan är de som blir skjutsade. De som kommer 

långväga kommer med bussen.
• Förbjud föräldrarna att skjutsa barnen. Gör avlämningsytor vid sko-

lan. 
• Hur får vi den positiva miljöeffekten? Med drop-zones hindrar vi ju 

inte bilkörningen. 
• Kan skolorna ge premier i idrottsämnet om de promenerar eller 

cyklar till skolan? Det har förekommit i Kungälv. 
• Lärarna på skolorna kör också. Vuxna är inte bra förebilder idag. 

Samma med trygghet och social kontroll – föräldrar är oroliga för 
sina barn eftersom det inte är några vuxna ute som har koll.

• De digitala hastighetsskyltarna i Myggenäs är en bra påminnelse. 
• Liftplatser vid busshållplatserna.
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Hälsa kopplat till trafiksystemet 

• Är det lättare att ändra beteenden utifrån hälsoargument? Behö-
ver väga in säkerhet och trygghet också, annars väljer man bort 
alternativ.

• Vad menar vi med hälsa? Stillasittandet är största hotet mot häl-
san. Utmärkt tillfälle att förbättra folkhälsan på Tjörn genom en 
kampanj. Hur kan det göras begripligt? Översättas till nåt grip-
bart.

• Analogi med kommunikation kring vattenbristen, en mätare som 
kan visa direkt hur effekten av de egna handlingarna slår. Visuali-
sering är effektivt för att folk ska motiveras.

• Båtar – hur kan kommunen prioritera roddbåtar, kajaker, segelbå-
tar? Med kajakbrygga som i Mollösund. Hastighetsbegränsningar 
i farleder, idag är det fri fart i hamnefjorden. Kan Skärhamns 
hamn miljöcertifieras? Svårt för det är så många osäkerheter, 
många komponenter som vi inte kontrollerar.

• Bilismens isolerande effekt – folk bor och åker i en plåtlåda. 
Lever i en låda, tappar kontakten med omgivningen, missar det 
sociala i bussar etc, blir ett bilåkande folkslag med negativt på-
verkad mental hälsa. Barn vågar inte åka buss, och kommer inte 
våga när de blir vuxna heller. Kollektivtrafik är socialt stärkande. 

• Önskan att Tjörns kommun skulle profilera sig som miljökom-
mun. 

• Mycket fulla bussar hem ifrån Göteborg, många Kungälvsbor 
som tar första bästa buss. 

• Effektiv transportväg till Göteborg, kostnads- och tidseffektiv! 
Attraktivitet! 

• Antingen köra en ringlinje på ön och sen en regional buss, med 
byte som är negativt, eller direktbuss. 
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Tolkning av resultat
Samtalet tar utgångspunkt i att såväl miljöpåverkan som negativa 
hälsoeffekter kan kopplas till högt bilanvändande, med effekter som 
utsläpp till luft och vatten samt stillasittande livsstil. Resalternativ 
med kollektivtrafik, cykel och till fots antas kunna bidra till minskad 
miljöpåverkan och främjad hälsa, och betraktas därmed som mer 
hållbara. 

Genom samhällsplanering och prioritering av rätt markanvändning 
kan kommunen styra och optimera nyttjandet av befintlig infrastruk-
tur. Deltagarna anser att kommunen också har en viktig roll för att 
driva och samordna utvecklingsfrågor gällande trafiksystemet, så att 
möjligheterna och motivationen att göra hållbara resval ökar. Exem-
pelvis kan utbyggnad av ny infrastruktur för trafik ske mer effektivt 
om det samordnas med utbyggnad av annan infrastruktur som VA 
eller fiber. Kommunen kan vidare informera om och marknadsföra 
de hållbara resalternativ som finns, för att främja förändrade res-
beteenden. För att åtgärder för beteendepåverkan ska lyckas, krävs 
dock att det finns grundläggande förutsättningar för hållbara resval, 
i form av tillräckligt attraktiv kollektivtrafik och säkra och trygga 
gång- och cykelvägar. 

Individen kan sedan bidra med att medvetet göra de hållbara resva-
len. Detta kan kräva att den enskilde aktivt informerar sig om vilka 
alternativa resmöjligheter som finns, samt utmanar och bryter sina 
invanda resbeteenden. Alla resenärer kan inte göra detta vid varje 
restillfälle, men vissa resenärer kan göra det ibland! 

Vidare kan individen påverka sin arbetsgivare för att få stöd för håll-
bara resval, exempelvis bidrag till busskort, möjlighet att arbeta på 
bussen eller på distans. Föräldrar kan påverka skolverksamhet och 
vägföreningar för att stötta alternativa hämta/lämnasystem som ex-
empelvis drop-zones, att en förälder följer flera barn till skolan eller 
att barnen får delta i ”aktivt-resande-tävling”. Föräldrar och lärare 
kan agera förebildligt för att stötta barnen i att tillägna sig hållbara 
och hälsosamma resvanor.

Hälsoargument för att ändra resbeteende behöver konkretiseras och 
visualiseras för att få effekt, det uppfattas som svårt att få syn på 
både positiva och negativa sidor av frågan. 

Stillasittande är inte bara en viktig fysisk ohälsofaktor utan även en 
psykosocial faktor. Bilresande sker ofta i ensamhet, vilket hämmar 
den spontana socialisering som sker i kollektivtrafiken, och som kan 
vara ett värdefullt och hälsofrämjande inslag i vardagen.

Fortsatt arbete och kommande möten
Nästa fokusgruppsmöte är planerat till tisdag 1 oktober kl. 17:45–
19:45 i Tjörns kommunhus. Då samlas alla de som är fortsatt intres-
serade av att medverka i fokusgrupperna för att samtala kring preli-
minärt förslag till kommunal trafikstrategi. 
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På väg
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Innehåll 
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2 Inledning 5 

3 Fokusgruppsmöte 6 6 

4 Fortsatt arbete 8 
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Fokusgruppsmöte 6 

2019-10-01 Sammanställning 
 

1 Sammanfattning 

Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs 
dialog kring olika trafikteman, bland annat genom möten i 
fokusgrupper. Till sjätte fokusgruppsmötet samlades 13 personer för 
dragning av preliminärt förslag till trafikstrategi samt fika och 
frågestund. 

Under diskussionen berördes bland annat frågor om kombinationsresor, 
prioritering av trafikslag, prioritering av åtgärder, ställplatser för 
husbilar, behov av trafiklots på kommunen, nya pendelparkeringar och 
samverkan med grannkommuner. 

I och med detta möte är fokusgruppsdialogen fullbordad. Kommunen 
kommer att sända förslaget till trafikstrategi på remiss inom kommunen 
och till berörda aktörer i regionen. Efter att synpunkter kommit in 
kommer strategin sedan att bearbetas och därefter behandlas politiskt 
för antagande i kommunfullmäktige. 

2 Inledning 

En viktig del av Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi är 
att involvera befolkning och verksamma i en bred dialogprocess. Syftet 
med dialogen är att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i 
trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, 
rekreation och näringsliv. Dialogen drivs kring olika trafikteman, bland 
annat genom möten i fokusgrupper.  

Kommunen har rekryterat deltagare till fokusgrupperna genom 
annonsering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, 
samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och 
politiker. Under höst och vinter 2018-2019 har fem tidigare 
fokusgruppsmöten genomförts i Tjörns kommunhus. Särskilda 
sammanställningar från dessa möten finns på kommunens hemsida. 
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3 Fokusgruppsmöte 6 

Sjätte fokusgruppsmötet hölls i Tjörns kommunhus, tisdag 1 oktober 
2019 kl. 17:45-19:45. Till mötet kom 13 deltagare, varav två kvinnor och 
elva män. Deltagargruppen utgjordes av privatpersoner, företagare, 
politiker och föreningsrepresentanter. Åldersspann uppskattades till ca 
45-75 år, med tyngdpunkt i åldersgruppen över 55 år. Flera 
kommundelar var representerade, såväl tätort som landsbygd. Utöver 
deltagarna medverkade fyra tjänstepersoner från kommunens olika 
verksamheter, samt en trafikkonsult.  

 

Mötet inleddes med återblick mot genomförd dialogprocess och 
summering av resultatet från fokusgruppernas bristanalys inom olika 
trafikteman. Därefter presenterades preliminärt förslag till innehåll i 
kommunal trafikstrategi, i form av utmaningar respektive målsättningar 
för trafiksystemet, samt insatsområden för utvecklingsåtgärder. Vid 
paus i dragningen serverades smörgåstårta. Kommunen uttryckte sitt 
varma tack till alla som medverkat i dialogen och bidragit med kunskap 
och bearbetning av trafikfrågorna.  
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Fokusgruppsmöte 6 

2019-10-01 Sammanställning 
 

Efter dragningen öppnades för frågor och diskussion. Nedan några 
noteringar från diskussionen, med kommunens kommentarer i kursiv 
stil: 

• Vad menas med förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken? 
Finns det förslag till lösningar, kan man avsätta en fil på bron etc? 
Blev det mindre bekvämt och dyrare med bil, så skulle fler lämna 
bilen. Vi är bekväma!  

• Finns förslag på rödljus vid olycka på bron? Fungerar vid Säve tex. 

• Strategin föregriper inte specifika lösningar, vilka åtgärder som är mest 
lämpliga återstår att utreda. 

• Hur kan kombinationsresor med cykel på buss fungera? Cykel på 
tåg är möjligt från Uddevalla till GBG.  

• Cykel på buss är inte idag förenligt med tillgänglighetskraven; låga 
bussar har inget bagageutrymme. 2-3 cyklar kan dock funka att 
hänga på bak. Bra cykelparkering vid hållplatser kan också vara ett 
alternativ. 

• Kommunen vill omfatta ett stort arbete med stora grepp. Det kan bli 
för teoretiskt, risk att viktiga frågor försvinner i mängden. Ta tag i 
småsaker som går att lösa först. Utse nån som ansvarar för det och se 
till att det finns budget även för små saker. 

• Måste inte vara antingen eller, under processen har vi fångat upp många 
mindre frågor att ta tag i. Men vi kommer även att behöva göra 
handlingsplaner för att hantera ett antal större frågor.  

• Stort ansvar ligger hos staten. Dieselbilar fick skattelättnader 
tidigare, och nu är det elbilar. Ekonomiska styrmedel funkar.  

• Skulle behövas en ombudsman som kan ta emot samtal om diverse 
trafikfrågor, och se till att de hanteras rätt, ungefär som kommunens 
företagslots. En trafiklots? Lösningsinriktning saknas idag, en 
attitydförändring krävs! 

• Funktionen ”synpunkten” finns idag på kommunen, där vi försöker hantera 
inkomna synpunkter/frågor/klagomål. Möjligt att utveckla/komplettera. 

• Om kommunen tog över huvudmannaskapet för vägar skulle 
kostnader öka enormt för medborgarna i samhället.  

• Begreppet ”Mobility management” är svårt att förstå.  

• Vilka nya platser för pendelparkering kan bli aktuella?  
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• Kommunen kikar bland annat på lägen vid Hogarondellen, Vallhamn och 
Fagerfjäll. 

• Bekymret med husbilar är att de parkerar vilt. Var ska de parkera?  

• Ställplatser för husbilar saknas idag i kommunen och parkeringsproblemet 
är känt för kommunen. Det behöver hanteras i fortsatt arbete.  

• Besöksparkeringar runt kommunhuset är ofta upptagna av 
kommunens tjänstepersoner. 

• Saknar samverkan med grannkommunerna, 50% av befolkningen 
jobbar i grannkommunerna.   

• Avstämningsmöten har skett med regionala aktörer under arbetets gång, 
och det finns väl inarbetad kontinuerlig samverkan med grannkommuner i 
trafikfrågor.  

• Hur går det med nytt resecentrum i Stenungsund?  

• Kommunen har svarat på remiss om att placering längre söderut hade varit 
lämpligt ur regional synpunkt.  

• Se till att något händer, det är viktigt att komma i gång med 
åtgärder! 

4 Fortsatt arbete 

I och med det sjätte dialogmötet är fokusgruppsdialogen kring 
trafikstrategin fullbordad. Kommunen kommer att sända förslaget till 
trafikstrategi på remiss inom kommunen och till berörda aktörer i 
regionen. Efter att synpunkter kommit in kommer strategin sedan att 
bearbetas och därefter behandlas politiskt för antagande. Trafikstrategin 
ska bli ett övergripande kommunalt styrdokument och ska därför upp 
till antagande i högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. 

Åter igen, stort tack till alla som medverkat i dialogen! 
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Tyck till om framtidens 
transporter på Tjörn! 
 

Tjörn är en åretruntlevande ö med med cirka 15 000 invånare, ett antal 
som flerdubblas sommartid. Tjörn ligger nära en växande och 
dynamisk Göteborgsregion. Att bo och leva på en ö innebär sårbarhet 
när det gäller kommunikationer och transporter. Framtida utveckling 
förutsätter ett robust transportsystem för alla trafikslag, såväl lokalt som 
regionalt. 

Nu har du möjlighet att komma med förslag, idéer och synpunkter hur 
bil-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och förbättras. Dina svar 
är anonyma och kommer att användas som ett underlag i det fortsatta 
arbetet med trafikslagsövergripande och kommunomfattande 
trafikstrategin.  

 

Har du frågor om enkäten?  
Kontakta Karin Löfgren, projektledare 
karin.lofgren@tjorn.se 
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Pendling 

1. Hur reser du huvudsakligen till (du kan kryssa i flera svarsalternativ) 

a) arbete eller utbildning? 

☐ buss    ☐ bil    ☐ cykel    ☐ promenerar   ☐ färja   ☐ moped   ☐ tåg 

☐ annat _______________________________ 

 

b) fritidsaktiviteter eller möten med vänner? 

☐ buss    ☐ bil    ☐ cykel    ☐ promenerar   ☐ färja   ☐ moped   ☐ tåg 

☐ annat _______________________________ 

 

2. Har du använt pendelparkeringar på eller utom Tjörn någon gång? 

☐ ja       ☐ nej 

 

a) Om ja, vilken/vilka? 

___________________________________________________________ 

 

b) Med vilket fordon parkerade du? 

☐ bil    ☐ cykel   ☐ annat _________________ 

 

c) Hur tycker du att pendelparkeringarna motsvarar dina behov?  

______________________________________________________ 
 

d) Om nej, vad skulle få dig att använda en pendelparkering? 

____________________________________________________________ 

 

Gång- och cykelvägar 

3. Har du använt gång- och cykelvägar på Tjörn någon gång?  

☐ ja       ☐ nej 
 

a) Om ja, hur tycker du att gång- och cykelvägarna motsvarar dina behov?  

 ___________________________________________________________________ 
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b) Om nej, vad skulle få dig att använda gång- och cykelvägarna? 

____________________________________________________________ 

 

Kollektivtrafik 

4. Har du använt kollektivtrafiken på Tjörn någon gång? 

☐ ja       ☐ nej 
 

a)  Om ja, hur tycker du det fungerade?  

____________________________________________________________ 

b) Om nej, vad skulle få dig att resa kollektivt? 

____________________________________________________________ 

c) Hur tycker du att kollektivtrafiken på Tjörn kan förbättras? 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
Skolvägar 

5. Hur tar du och ditt barn er vanligtvis till skolan? 

☐ Har inga barn inom skolan på Tjörn. 

☐ Jag som vårdnadshavare kör barnet. 

☐ Barnet går eller cyklar tillsammans med vårdnadshavaren. 

☐ Barnet går eller cyklar själv till skolan. 

☐ Barnet åker skolskjuts. 
 

a) Oavsett hur barnet kommer till skolan, hur upplever du att rådande  
trafiksituation är vid skolan? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

b) Hur kan du bidra till en bättre trafiksituaton vid skolan? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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6. Hur tar du och ditt barn er vanligtvis till förskolan? 

☐ Har inga barn i förskolan. 

☐ Jag som vårdnadshavare kör barnet. 

☐ Barnet går eller cyklar tillsammans med vårdnadshavaren. 

☐ Barnet går eller cyklar själv till förskolan. 

 

a) Oavsett hur barnet kommer till förskolan, hur upplever du att rådande  
trafiksituation är vid förskolan? 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

b) Hur kan du bidra till en bättre trafiksituaton vid förskolan? 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 

Evenemang 

Sommartid är det ofta brist på parkeringsplatser runt om på ön. 

7. När det är stora evenemang på Tjörn, vad skulle få dig att välja bort bilen  
och välja ett annat färdsätt? 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

Övrigt 

8. Hur kan du själv bidra till en förbättrad trafiksituation på Tjörn? 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 

9. Om du har frågor eller vill lämna synpunkter eller förslag om trafik/kollektivtrafik/gång-  
och cykelbanor inom kommunen, vet du då hur du tar kontakt? 

☐ ja       ☐ nej 

a) Om ja, hur gick du tillväga? 
 
____________________________________________________________ 
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10. Jag är  

☐  kvinna 

☐  man 

☐  annat alternativ 

☐  kan eller vill inte svara 

 

11. Ålder 

☐  16–20 

☐  21–25 

☐  26–35 

☐  36–45 

☐  46–55 

☐  56–65 

☐  66–75 

☐  76– 

 

12. Postadress _____________________________________________ 
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FÖRSTUDIE för  
TRANSPORTSTRATEGI 
Tjörns kommun  

REMISSREDOGÖRELSE  
 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade vid sammanträde 
2017-06-07 § 142 att sända rubricerad förstudie på remiss till kommunala nämnder och 
bolag, fram till 2017-09-30. Remisstiden har sedan förlängts till 2017-10-31. Totalt har 
sex remissvar inkommit under remisstiden. 
 
Remissinstans Anmärkning 
1.  Kultur- och fritidsnämnden Påtalar vikten av god kollektivtrafik för tillgänglighet till kom-

munens utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter, i syn-
nerhet för barn, unga och äldre. Betonar kopplingar mellan 
transportfrågor och hållbar utveckling, naturvård, folkhälsa 
respektive turism. 

2.  Barn- och utbildningsnämnden Påtalar vikten av säkra skolvägar avseende tillgänglighet till 
och utformning av busshållplatser, gång- och cykelvägar 
mellan hem, skola och fritidsaktiviteter samt trafiksituationen 
vid kommunens skolor. Betonar även koppling mellan välfun-
gerande arbetspendling och kompetensförsörjning för kom-
munens verksamheter. 

3.  Tjörns Måltids AB Ingen erinran. 
4.  Tjörns Bostads AB Påtalar behovet av kollektivtrafikförsörjning till Vallhamn samt 

säkra och trygga gång- och cykelvägar till bostadsområden. 
Efterfrågar organisation som underlättar samverkan med 
vägföreningar. Förespråkar etablering av laddinfrastruktur för 
elfordon. Efterfrågar delaktighet i fortsatt arbete med trans-
portstrategi samt i medborgardialog om parkering. 

5.  Socialnämnden Påtalar vikten av att inkludera transporter för funktionshind-
rade, arbetspendling till Tjörn samt betydelsen av mindre 
vägnät utanför huvudstråk för socialförvaltningens transporter.  

6.  Kommunstyrelsens arbetsutskott Påtalar transportfrågornas betydelse för näringslivet, avse-
ende godstransport och kompetensförsörjning. Efterfrågar 
fokus på trafiksituation vid skolor och förskolor samt på före-
byggande arbete avseende attityder och beteenden i trafiken. 

SAMMANFATTNING INKOMNA SYNPUNKTER 
Flera synpunkter kretsar kring kollektivtrafikens betydelse för att kommunens befolk-
ning, oavsett ålder, fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar, ska kunna ta del av 
såväl vardagliga aktiviteter som arbete och skolgång, som av samhällets utbud inom 
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter. Kollektivtrafikens betydelse för kommunens verk-
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samheter lyfts fram gällande bland annat kompetensförsörjning samt tillgänglighet för 
brukare. Busstrafikering för arbets- och skolpendling till Vallhamn efterfrågas. 
Barn och ungas behov av trygga och säkra skolvägar lyfts fram utifrån bristfällig trafik-
säkerhet kring busshållplatser för skolskjuts, brister i kommunens gång- och cykelväg-
nät samt tilltagande biltrafik kring kommunens skolor. Förebyggande arbete efterfrågas 
kring attityder och beteenden i trafiken, exempelvis rattonykterhet. 
I övrigt konstateras att transportfrågan är central för fortsatt god utveckling inom såväl 
turism och näringsliv som andra målområden i kommunens vision, samt att kommunens 
utveckling behöver ske på ett hållbart sätt, inte minst avseende transporter. 
Inför fortsatt arbete poängteras att transportstrategin bör ges stor tyngd som kommunalt 
styrdokument, med tydlig koppling till kommunens översiktsplan. I fortsatt arbete bör 
även frågor om trafikbeteenden och attityder inkluderas. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR FORTSATT ARBETE 
De synpunkter och frågor som framkommit under remissomgången kommer att inklude-
ras och bearbetas i fortsatt arbete. Arbetet kommer att förutsätta fortsatt samverkan med 
och aktiv medverkan från kommunens förvaltningar och bolag. 
Fortsatt arbete med transportstrategin avses ske i projektform, med stöd av Boverkets, 
Trafikverkets och Sveriges kommuner och landstings gemensamma handledning 
”TRAST – trafik för en attraktiv stad”. Handledningen och dess underlagsrapporter in-
nehåller kunskapsmaterial, instruktioner och verktyg för kommunen arbete med trafik- 
och transportfrågor, samt beskriver en metod för utarbetandet av kommunala trafikstra-
tegier. De ramar för arbetsprocess och innehåll som TRAST anger, anpassas till kom-
munens förutsättningar och behov. Exempelvis behöver innerstadsperspektivet i 
TRAST tolkas om för att passa den storstadsnära landsbygdskommunen och dess 
mindre tätorter. 
Vidare avses arbetet utgå ifrån ”fyrstegsprincipen”, Trafikverkets arbetsstrategi som 
tillämpas för att främja god resurshushållning i samband med val av trafikåtgärder. Ste-
gen i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter 
och infrastruktur; 1) Tänk om, 2) Optimera, 3) Bygg om, 4) Bygg nytt. De två första ste-
gen är inriktade mot åtgärder som påverkar transportbehovet eller användningen av be-
fintlig infrastruktur, dvs. påverkan på trafikering, resvanor och beteenden. De två senare 
stegen är inriktade på fysiska åtgärder i infrastrukturen, vilket generellt är mer re-
surskrävande. I sökandet efter lämplig trafikåtgärd enligt fyrstegsprincipen ska resursef-
fektiva lösningar väljas i första hand. Slutsatser i förstudien anger att fortsatt arbete bör 
inriktas mot följande åtgärdsområden; 1) Påverka transportbehovet, 2) Omfördela mel-
lan trafikslag, 3&4) Genomför fysiska åtgärder. 
Erforderliga utredningar för arbetet kommer att utarbetas med konsultstöd och enligt 
branschens praxis. Interna och externa dialogprocesser kommer att genomföras med 
hjälp av Cultural planning-metoden (CPL), enligt kommunens praxis. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
Nedan förtecknas inkomna synpunkter, i vissa fall i något nedkortad version. Sektor 
Samhällsbyggnads kommentarer redovisas i kursiv stil. Samtliga yttranden finns att 
tillgå i sin helhet på Sektor Samhällsbyggnad. 

1. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, § 79/2017-10-02 
2017/63 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden betonar att en kollektivtrafik som når alla – oavsett ålder 
och fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar – är ett omistligt villkor för till-
gängligheten av Tjörns rika utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter. 

Kommentar: Synpunkt noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att 
en välfungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att boende, besökare 
och verksamma inom kommunen ska kunna ta del av samhällets utbud inom bland 
annat kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter. 

Kommentar från kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är beroende av en bra kollektivtrafik. 
Från ett folkhälsopolitiskt perspektiv handlar det om att tillgängliggöra ett aktivt fri-
lufts- och kulturliv. En förutsättning för att obehindrat ta del av Tjörns rika utbud av 
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter är att kollektivtrafiken når alla, oavsett var på 
Tjörn man bor. Detta gäller framför allt de prioriterade grupperna barn och unga samt 
äldre, som ofta är beroende av att någon kör dem till aktiviteter. 
Även Kulturskolans och kultur- och fritidscentras deltagare är beroende av att kunna ta 
sig till aktiviteter på egen hand. Detta gäller även bibliotekets besökare. 

Kommentar: Information noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen. 
Se även kommentarer ovan under ”Beslut” och nedan under ”Barnperspektivet”. 

Enligt Vision 2035 lyfts turism upp som en viktig målsättning för kommunens utveckl-
ing. Visionens ledord företagsamhet, småskalighet, närhet, havet, det öppna landskapet 
och kulturen har alla anknytning till infrastruktur- och transportfrågor. Även begreppet 
hållbar utveckling är centralt i all fysisk planering och genomsyrar visionen. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att transportfrågan är 
central för fortsatt god utveckling inom såväl turism som andra målområden i 
kommunens vision, samt att kommunens utveckling behöver ske på ett hållbart 
sätt, inte minst avseende transporter. 

Det finns en outtalad koppling mellan naturvårdsfrågor och transportfrågan, då kommu-
nens transportstrategier kan få konsekvenser för djur och natur. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad är av uppfattningen att kommunens trans-
portstrategier kan få konsekvenser för djur och natur, exempelvis avseende vilka 
transportslag och resval som kommunen väljer att främja, och hur de i sin tur 

938



 
Förstudie för Transportstrategi - Remissredogörelse 

 

4(11) 

återverkar på bland annat bränsleförbrukning, trafikbuller och utsläpp av miljös-
kadliga ämnen till luft och vatten. Kultur- och fritidsnämnden välkomnas att i 
fortsatt arbete med transportstrategi specificera den koppling mellan naturvårds-
frågor och transportfrågan som avses i remissvaret. 

Barnperspektivet 
Barn och unga på Tjörn är beroende av bra kollektivtrafik för att kunna ta del av kultur-, 
fritids- och friluftsaktiviteter.  
Infrastruktur kan även innefattas i FN:s Barnkonvention artikel 6, som beskriver rättig-
heten ”Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet 
och möjlighet till lek”. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att god kollektivtrafik 
är särskilt viktig för att målgruppen barn och unga ska kunna transportera sig 
självständigt i sin livsmiljö och vara delaktiga i samhällslivet, samt att infrastruk-
turfrågor generellt har betydelse för barn och ungas möjlighet till utveckling och 
lek, ur trygghets-, säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. 

 

2. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, § 113/2017-09-28 
2017/246 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens miljö- och samhälls-
byggnadsutskott att: 
1. Beakta behovet av översyn av Tjörns kommuns samtliga busshållplatser som nyttjas 

av såväl kollektivtrafik som av  skolskjutstrafik i syfte att skapa trafiksäkra busshåll-
platser. 

Kommentar: Förslag noteras. Fortsatt arbete med transportstrategi rymmer möj-
lighet att beakta behovet av trafiksäkra skolskjutshållplatser. Barn- och utbild-
ningsnämnden välkomnas att bidra med sin kunskap i det fortsatta arbetet. 

2. Särskilt beakta nödvändig planering av trafiksäkra cykel- och gångvägar mellan hem 
och skola vid exploatering av nya bostadsområden. 

Kommentar: Förslag noteras. Såväl fortsatt arbete med transportstrategi som re-
spektive detaljplaneprocess för ny bostadsexploatering inom kommunen rymmer 
möjlighet att beakta behovet av säkra skolvägar. Sektor samhällsbyggnad arbetar 
med att upprätta en långsiktig prioriteringslista för nya gång- och cykelväg-
sträckningar inom kommunen för att främja hållbart, tryggt och säkert resande, 
vilket inte minst gäller skolbarn. Utgångspunkten för listan är direktiv i gällande 
översiktsplan ÖP 2013, i vilken såväl gång- och cykelvägssträckningar som be-
byggelseutveckling med nya bostäder främst föreslås längs kommunens huvud-
stråk och i tätorterna. 

3. Utreda möjligheter för alla barn och ungdomar på Tjörn att kunna ta sig till fritids-
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aktiviteter som anordnas i kommunen efter skoldagens slut. 
Kommentar: Förslag noteras. Fortsatt arbete med transportstrategi rymmer möj-
lighet att beakta barn och ungas behov av trygga och säkra transportmöjligheter 
mellan skola, fritidsaktiviteter och bostad. Se även kommentarer till remissvar 
från kultur- och fritidsnämnden ovan. 

4. Möjlighet till effektiv och snabb arbetspendling från och till Tjörn söderut, samt en 
lösning av trafikflödet på väg 160 över broarna och vid Myggenäs korsväg, har stor 
betydelse för möjligheten att säkra framtida kompetensförsörjning. 

Kommentar: Synpunkt noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen, och 
bedömer att effektiv och snabb arbetspendling är en av nyckelfrågorna för det 
fortsatta arbetet med kommunal transportstrategi. 

Barnkonventionen 
Beslut som tas av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott avseende 
transportstrategi kommer ha påverkan på och får konsekvenser för barn och ungdomars 
trafiksäkerhet på Tjörn. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar bedömningen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Kommunstyrelsens miljö- och samhälls-
byggnadsutskottets förslag till transportstrategi och anser att det är ett grundligt och väl 
genomarbetat förslag. Barn- och utbildningsnämnden tackar för möjligheten att få bidra 
med några förslag som kan vara bra att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med trans-
portstrategin.  

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad tackar för positivt omdöme och konstruktivt 
remissvar från barn- och utbildningsnämnden. 

Flertalet busshållplatser på Tjörn har funnits under lång tid och är konstruerade så att 
man som bussresenär ofta är tvungen att gå på smal vägren för att kunna ta sig till buss-
hållplatsen. Med anledning av att Tjörns kommun växer och vi blir allt fler barn och 
ungdomar bedömer nämnden därför att det finns ett ökat behov att se över trafiksäker-
heten vid befintliga busshållplatser. 

Kommentar: Se kommentar ovan under punkt 1. 

Allt mer ökande trafik i anslutning till skolor är ett växande problem, inte bara i Tjörns 
kommun utan är en tendens i hela Sverige. Trafikproblematiken vid skolor utgörs ofta 
av vårdnadshavare som kör sina barn till skolan. Anledningen är att skolbarn går eller 
cyklar till skolan i allt mindre utsträckning idag jämfört med tidigare. En grundläggande 
förutsättning för att få barn att gå eller cykla till skolan är att det finns trafiksäkra gång 
och cykelvägar mellan hem och skola. 

Kommentar: Se kommentar ovan under punkt 2. Fortsatt arbete med transport-
strategi kan även rymma resonemang kring alternativa lösningar för hämta- och 
lämnatrafik vid kommunens skolor, som adresserar bristande trafiksäkerhet såväl 
som negativa hälsoeffekter av att barn rör sig allt mindre. 
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Tjörns barn och ungdomar bor över hela ön och det har kommit förfrågningar till för-
valtning och nämnd kring alla ungdomars möjligheter att kunna ta sig till och från fri-
tidsaktiviteter. Barn- och utbildningsnämnden vill härmed uppmärksamma behov som 
kommit till nämndens kännedom och är medveten om att frågan i hög grad berör Kul-
tur- och fritidsnämndens verksamheter.  

Kommentar: Se kommentar ovan under punkt 3. 

 

3. TJÖRNS MÅLTIDS AB, § 36/2017-10-12 
2017/29 
Beslut 
Tjörns Måltids AB har tagit del av förstudie transportstrategi och har inget att tillägga. 

Kommentar: Synpunkt noteras. 

 

4. TJÖRNS BOSTADS AB, § 51/2017-10-19 
2016/83 
Beslut 
Styrelsen beslutar om nedanstående remissvar: 
1. Materialet styrker behovet av en busslinje ut till Vallhamn, vilket skulle vara till vår 

fördel. Vi ser gärna att Tjörns Hamnar AB och de största företagen i Vallhamn av-
seende antal arbetstagare bjuds in till möte med trafiksamordnare. Se även punkt 6 
nedan. 

Kommentar: Önskemål noteras. Kommunens kollektivtrafiksamordnare och tra-
fikplanerare har 2017-10-10 vid årligt möte med Västtrafik diskuterat frågan om 
busstrafikering för arbets- och skolpendling till Vallhamn. Bivab (som utför buss-
trafikering i kommunen) har i uppdrag att till trafikplan 2019 arbeta fram förslag 
på hur trafikering till Vallhamn kan ordnas. När trafikeringsförslag från Bivab 
föreligger kan kommunens kontaktperson för kollektivtrafik bjuda in THAB och 
övriga större aktörer i Vallhamn till ett informationsmöte kring förslaget. 

2. Angående ökande framtida biltrafik vid Myggenäs och Tjörn-brons begränsade ka-
pacitet skulle vi kunna vid nyproduktion vid Almö-Strand, erbjuda en bilpool för 
våra hyresgäster via exempelvis Sunfleet. 

Kommentar: Information noteras. Sektor samhällsbyggnad ser positivt på ini-
tiativet att arbeta med bilpooler i samband med nyproduktion av hyresbostäder.  

3. Tjörns Bostad AB är inte med i organisationen för det framtida arbetet vilket vi 
tycker är en brist, då mycket handlar framtida bostadspolitiska mål. 

Kommentar: TBAB och THAB välkomnas att medverka i fortsatt arbete med 
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transportstrategin. 

4. Vi bör också bevaka den medborgardialog som gällande parkeringsfrågan vid färje-
läget i Rönnäng skall påbörjas. 

Kommentar: Kommunen har påbörjat medborgardialog angående parkeringsfrå-
gan med berörda samfällighets- och intresseföreningar i Rönnäng samt på de 
mindre öarna. THAB kommer att tillfrågas om synpunkter under dialogprocessens 
gång. 

5. Det är av stor vikt att man ser till att säkra och trygga cykel – och gång vägar ut-
vecklas både i vårt befintliga bestånd men även vid nyproduktion. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad arbetar med att upprätta en långsiktig pri-
oriteringslista för gång- och cykelvägsträckningar som behöver tillskapas inom 
kommunen för att främja hållbart, tryggt och säkert resande. Utgångspunkten för 
listan är direktiv i gällande översiktsplan ÖP 2013, vilken främst pekar ut gång- 
och cykelvägssträckningar längs kommunens huvudstråk och i tätorterna. TBAB’s 
nyproduktion av bostäder bedöms huvudsakligen sammanfalla med föreslagen 
bebyggelseutveckling i kommunens översiktsplan. Vad gäller befintligt bostadsbe-
stånd välkomnas TBAB att under fortsatt arbete med transportstrategin specifi-
cera behovet av gång- och cykelvägar. 

6. Vi ser gärna att man i swot-analysen tar med under ”Möjlighet” nya rondellen i 
Vallhamn. Rondellen gör en framtida bussförbindelse till Vallhamns industriområde 
mycket snabb och borde innebära att man slipper riskera väntan på infart/utfart till 
väg 169. Det borde också innebära mer kollektivtrafik till och från Vallhamn. Det är 
gymnasieungdomar som ej har körkort som måste gå hela vägen från väg 169 till in-
dustriområdet. Flera anställda på området har också uttryckt önskemål om kommu-
nala färdmedel in till området. Vi har möjlighet att få hit avsevärt fler arbetstillfällen 
om buss kan angöra området. Området är expansivt och ytterligare arbetstillfällen 
tillskapas. Man ser ett stort behov av kollektivtrafik för detta ändamål. 

Kommentar: Se kommentar till punkt 1 ovan. Sektor samhällsbyggnad delar upp-
fattningen att kollektivtrafikering till Vallhamn är önskvärt och angeläget, samt 
att ny cirkulationsplats på väg 169 bidrar positivt till förutsättningar för sådan 
trafikering. I förstudien är befintlig väginfrastruktur, bland annat väg 169, note-
rad under ”styrkor”, och frånvaro av kollektivtrafikering till Vallhamn är noterat 
under ”svagheter”. Fortsatt arbete med transportstrategin rymmer möjligheter 
att lyfta fram kollektivtrafikering till Vallhamn som en möjlighet (alternativt en 
styrka, om den redan förverkligats). 

7. Vägföreningar istället för kommunalt huvudmannaskap gör att vi i Tjörns Bostads 
AB samt Tjörns Hamnar AB har väldigt många parter (totalt 41 olika vägföreningar) 
som vi skall förhandla med och där det förekommer en hel del diskrepans mellan 
vägföreningarnas sätt att arbeta. Det skulle för oss vara önskvärt med en mindre 
mängd huvudmän för alla vägar. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att det stora antalet 
vägföreningar innebär många parter att förhålla sig till. Inom Tjörns kommun rå-
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der som regel enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark, med några få un-
dantag. Detta upplägg bygger på ett politiskt beslut taget i Samhällsbyggnads-
nämnden 2013-04-17, § 65.  

8. Nya tidens bilar blir allt mer elektrificerade vilket ställer större krav på ladd-
stationer. Man bör se över var dessa skall placeras och vem som skall göra station-
erna. Det är enbart på pendelparkeringar som man i utredningen ser möjlighet att 
sätta ladd-stolpar. Det borde undersökas ytterligare platser att uppföra dessa på. 
Skolor, industrier, arbetsplatser över huvud taget, affärer etc. 

Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att en behovsanalys 
avseende utbyggnad av laddinfrastruktur behöver utföras. Ett uppdrag för detta 
arbete förväntas tilldelas Sektor samhällsbyggnad och ett sådant arbete kan för-
hoppningsvis startas inom kort. TBAB välkomnas att delta i arbetet med en sådan 
behovsanalys. 

 

5. SOCIALNÄMNDEN, § 187/2017-10-16 
2017/134 
Beslut 
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslag till transportstrategi och det fortsatta 
arbetet med följande kompletteringar: 
1. Att inkludera transporter för funktionshindrade 
2. Att förstärka betydelsen av de mindre vägnäten utanför huvudstråken som är av stor 
vikt för socialförvaltningens transporter dygnet runt. 
3. Att förstudien även ska inkludera arbetspendlare till Tjörn 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade 2017-06-07 att remit-
tera ”Förslag till Transportstrategi – Förstudie”, till samtliga nämnder, kommunala bo-
lag samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Svar på remissen ska lämnas till 
kommunkansliet senast 2017-10-31.  
Förstudiens syfte är att sätta ramar för fortsatt arbete med transportstrategi genom att 
inventera och kartlägga befintlig kunskap, göra en övergripande analys av tillgångar och 
brister, identifiera behov av ytterligare utredningar/inventeringar, samt formulera upp-
drag för fortsatt arbete. I budget för 2017 är ”förbättrade kommunikationer och infra-
struktur” ett inriktningsmål, och ”utarbetandet av en transportstrategi” ett prioriterat 
mål. Fortsatt arbete föreslås ske med inriktning mot precisering av politiska målsätt-
ningar för transportområdet samt formulering av strategier för att nå dessa. Visst utred-
ningsarbete för att öka kommunens kunskap i vissa frågor erfordras. 
Socialnämnden vill poängtera vikten av att i det fortsatta arbetet inkludera transporter 
för funktionshindrade som dagligen måndag till fredag färdas mellan hemmet och dag-
lig sysselsättning/ daglig verksamhet. Även de medarbetare som arbetspendlar in till 
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Tjörn från sin hemkommun behöver beaktas i det fortsatta arbetet likväl som de som 
pendlar ut från kommunen. Ytterligare ett område att beakta är vikten av de mindre 
vägnäten utanför huvudstråken där medarbetare från socialförvaltningen färdas vid alla 
tider på dygnet för att utföra arbetsuppgifter hos medborgare i ordinärt boende och sär-
skilt boende. 
Arbetet föreslås följa TRAST-metoden som utvecklats i samverkan mellan Trafikverket, 
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kommentar: Förslag till kompletteringar noteras. Fortsatt arbete med transport-
strategi rymmer möjlighet att inkludera resonemang kring transporter för funkt-
ionshindrade, socialförvaltningens transporter på det mindre vägnätet samt ar-
betspendling in till Tjörn, och transportmässiga förutsättningar för kompetensför-
sörjning i kommunens verksamheter. 

 

6. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, § 225/2017-11-16 
2015/764 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig i enlighet med upprättat tjänsteut-
låtande 2017-11-09. 
Ur tjänsteutlåtande enligt ovan: 
Ärendet 
Från kommunledningskontoret har följande synpunkter inkommit: 
Utifrån ett framtida uppdrag förordas att transportstrategin skall vara ett tematiskt till-
lägg till ÖP, framförallt på grund av att det kan ge kommunen ytterligare tyngd och pri-
oritet i arbetet regional och nationellt. 

Kommentar: Kunskapsuppbyggnad pågår inom sektor samhällsbyggnad avseende 
lämplig metod för fortsatt arbete, bland annat med syfte att transportstrategin ska 
få adekvat tyngd som styrdokument, såväl internt som externt. Infrastruktur och 
transporter är dels kopplade till fysisk planering, som hanteras enligt plan- och 
bygglagen (PBL) bland annat inom ramen för översiktsplanering, och dels till be-
teenden, resval, trafikstyrning, etc. Dessa ”mjukare” frågor bedöms även förut-
sätta tillämpning av flera metoder för styrning och måluppfyllelse som inte säker-
ställs med hjälp av PBL, exempelvis informationskampanjer, medskapandepro-
cesser, ekonomiska incitament och lokala trafikföreskrifter. 

Vår infrastruktur är en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling och fort-
levnad, både sett till gods- och persontrafik. Särskilt sett utifrån den kompetensbrist som 
just nu råder. Detta är ett problem som inte enbart upplevs i högkonjunktur utan även 
har varit under tidigare lågkonjunktur pga. av en matchningsproblematik och bristande 
dialog med utbildningsväsendet. Tyvärr ser man i överskådlig tid ingen lösning på detta 
och våra företag kommer att behöva konkurrera på en högt belastad marknad. Funge-
rande infrastrukturs- och pendlingsmöjligheter är då av yttersta vikt. 
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Kommentar: Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att välfungerande 
gods- och persontransporter för näringslivet har stor betydelse för kommunens 
utveckling. Goda regionala pendlingsmöjligheter såväl in till som ut från kommu-
nen är avgörande för såväl befolkningens tillgång till arbetstillfällen och försörj-
ning, som för kompetensförsörjning till den lokala service- och arbetsmarknaden. 

I stycket om framtida organisation vill avdelningen påpeka att det ej finns en företagar-
föring i Svanvik, endast en vägförening (som dock endast består av företagare). Det är 
även viktigt att i referensgruppen inte särskilja olika grupperingar. Ett förslag är att peka 
ut Wallhamn AB specifikt men i övrigt hänvisa till styrgruppen för Företagsarena Tjörn 
där alla grupperingar skall vara representerade.  

Kommentar: Upplysning, synpunkt och förslag noteras. Fortsatt arbete med 
transportstrategi rymmer möjligheter för samverkan med näringslivsrepresentan-
ter från såväl enskilda företag som föreningar och intresseorganisationer. Kom-
munledningskontoret välkomnas att bidra i formandet av relevanta referensgrup-
per för arbetet. 

Som ytterligare referensgrupper föreslås även: 
- polis och räddningstjänst 
- Tjörns bostad och Tjörns hamnar. 

Kommentar: Förslag på referensgrupper noteras och bedöms relevanta för fort-
satt arbete. 

I förstudien så saknas det fokus på trafiksituationen vid förskolor och skolor (vid läm-
ning och hämtning av barn uppstår osäkra trafiksituationer då det är stort antal barn som 
lämnas med bil, höga hastigheter vid skolor). 

Kommentar: Synpunkt noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att 
säkra skolvägar är ett viktigt tema att lägga fokus på i fortsatt arbete med trans-
portstrategin. Kommunledningskontoret välkomnas att bidra med sina kunskaper i 
frågan. 

Det saknas även fokus på förebyggande arbete vad gäller trafikbeteenden/attityder (mot 
skolor vad gäller barn och unga i trafiken men även mot vuxna då vi har många som kör 
rattonyktra). Säker trafiksituation dag, kvällar och helger (rattfylla och höga hastigheter 
orsakar olyckor och personskador, den fysiska planeringen för att motverka skador) 

Kommentar: Synpunkter noteras. Sektor samhällsbyggnad delar uppfattningen att 
frågor om trafikbeteenden/attityder, och hur de påverkar trafiksäkerheten, är vik-
tiga att adressera i fortsatt arbete med transportstrategin. Kommunledningskon-
toret välkomnas att bidra med sina kunskaper i dessa frågor. 

Det noteras även att säker och tryggs fokusområden är de som gällde för tidigare ansö-
kan. Kommunen har precis blivit nycertifierade med följande nya fokusområden: 
- Barn och unga 
- Sociala risker 
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- Drogförebyggande insatser 
- Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) 
- Trafikfrågor 
- Integrationsfrågor 

Kommentar: Information om nya fokusområden för kommunens säker- och- 
trygg-arbete noteras. 

Från mark- och exploateringsavdelningen har följande synpunkter inkommit: 
Bra beskrivning av det potentiella hotet kring direkt påverkan av exploateringsmark 
utifrån länsstyrelsens möjlighet att överpröva detaljplaner då ett riksintresse föreligger 
som kan påverkas negativt av en exploatering varpå detaljplaner stoppas till dess riksin-
tressets behov säkerställts. 

Kommentar: Synpunkt noteras. 

En illustrativ pendlingskarta som visar restid med olika transportslag idag samt ev. 
framtida tider skulle underlätta för läsaren. 

Kommentar: Synpunkt och förslag noteras. Fortsatt arbete med transportstrategi 
rymmer möjlighet att i karta visualisera pendlingssituationen i kommunen idag 
och enligt eventuell preciserad målbild för framtiden. 

946



Förslag till

Förstudie
Remissversion 2017-05-24

Tjörns Kommun, Västra Götaland

TRANSPORTSTRATEGI

Tjörn - Möjligheternas ö

947



2  

c     Tjörns kommun   www.tjorn.se

Information

Ytterligare information finns att tillgå på 
kommunkontoret i Skärhamn på adress;
Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn

Växel 0304-60 10 00, 
Tjörns kundcenter 0304-60 10 10
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4 Sammanfattning

Sammanfattning

En målsättning i kommunens arbete är att 
uppnå ”Väl fungerande kommunikationer”. I 
budget för 2017 är ”förbättrade kommunikatio-
ner och infrastruktur” ett inriktningsmål, och 
”utarbetandet av en transportstrategi” ett prio-
riterat mål. Förstudiens syfte är att sätta ramar 
för fortsatt arbete med transportstrategi genom 
att inventera och kartlägga befintlig kunskap, 
göra en övergripande analys av tillgångar och 
brister, identifiera behov av ytterligare utred-
ningar/inventeringar, samt formulera uppdrag 
för fortsatt arbete. 

Fortsatt arbete bör förhållas till kommunala, 
regionala och statliga kunskapsunderlag och 
styrdokument. Såväl regionala som statliga 
måldokument visar en tydlig inriktning mot 
ökat hållbart resande. Även kommunens 
översiktsplan ÖP13 respektive ”Vision 2035” 
understryker behovet av förbättrade möjlighe-
ter till kollektivt resande, i synnerhet arbets-
pendling för en ökande befolkning, men även 
betydelsen av välfungerande transporter för 
näringsliv och turism.

Kommunen är starkt beroende av fastlandsför-
bindelsen över Tjörnbroarna för såväl person-
transport som näringslivets godstransporter. 
Arbetspendling sker främst ut från kommunen 
mot regioncentrum, och enligt befolkningens 
resvanor sker pendlingen främst med bil. Vall-
hamn och andra större verksamhetsområden 
ger upphov till tunga transporter mot fastlan-
det. Säsongsvariation i befolkningsmängd, på 
grund av fritidsboende och besökare, innebär 
periodvis tung belastning på transportstråken.

Vägar 160, 169 och 721-723 är i ÖP13 ut-
pekade som huvudstråk för transporter, 
och vägar 727 och 731-732 som sekundära 
transportstråk. Huvudstråken länkar samman 
tätorterna inom kommunen, samt hela kom-
munen med regionen. Sekundära stråk länkar 
kommunens landsbygdsområden till tätorterna. 
Framkomlighetsproblem finns på huvudstråken 
vid piktider i pendlingstrafiken och under som-
marsäsong. Enligt åtgärdsvalsstudie för Myg-
genäs korsväg (Trafikverket 2016) kan väg 160 
nå sitt kapacitetstak inom tio år. På sekundära 

stråk och mindre vägar finns bristande trafiksä-
kerhet till följd av utrymmesbrist, dålig sikt och 
blandtrafik med oskyddade trafikanter. Sommar-
tid är det brist på parkering vid större besöksmål 
och vid färjan till de mindre öarna.

Kollektivtrafiksystemet utgörs av expressbussar 
längs huvudstråken till de större tätorterna, samt 
reguljära busslinjer, skolbussar och anropsstyrda 
bussar till övriga kommundelar. Anslutning till 
tåg sker i Stenungsund. Till de mindre helårsbe-
folkade öarna finns färjelinjer. Pendelparkering 
finns i Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs. 
Gång- och cykelväg finns utbyggt längs delar av 
kommunens huvudstråk.

Godstransporter på väg 160 begränsas av vikt-, 
höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron 
och tunneln på Stenungsön. Tunnelmåtten ger 
dagligen upphov till olycksrisk då lastbilar gör 
vägmittsanspråk. Lastbilstransporter från Vall-
hamn förväntas öka, då muddring har skett för 
att höja hamnens kapacitet för båtanlöp. 

Analys av transportsystemets förutsättningar ger 
att konkurrens föreligger mellan person- respek-
tive godstransport på kommunens huvudstråk. 
Annalkande kapacitetsbrist på väg 160 bedöms 
kunna bli en hämmande faktor för kommunens 
utveckling vad gäller befolkning och närings-
liv, och därmed för uppfyllelse av övergripande 
kommunala målsättningar. De åtgärdsområden 
som identifieras inför fortsatt arbete är att: 
- påverka transportbehovet genom dels utveck-

ling av lokalt näringsliv och dels bredbands-
utbyggnad, för att minskat behov av arbets-
pendling.

- omfördela mellan trafikslag för att minska 
konkurrens om vägutrymme mellan person- 
och godstrafik.

- genomföra fysiska trafikåtgärder för att öka 
kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet i 
transportsystemet.

Fortsatt arbete föreslås ske med inriktning mot 
precisering av politiska målsättningar för trans-
portområdet samt formulering av strategier för 
att nå dessa. Visst utredningsarbete för att öka 
kommunens kunskap i vissa frågor erfordras. Ar-
betet föreslås följa TRAST-metoden som utveck-
lats i samverkan mellan Trafikverket, Boverket 
och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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5Inledning

Inledning

Bakgrund
En viktig målsättning i kommunens arbete är 
att uppnå ”Väl fungerande kommunikationer”. 
I kommunens budget för 2016 står följande: 

”Ett mycket tydligt önskemål från framför allt 
våra yngre medborgare och våra pendlare är 
att kommunikationerna ska fungera väl. Man 
vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och 
vänner både inom Tjörn men även utanför 
Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma 
och ta till oss. Detta är en fråga som på ett 
eller annat sätt berör många av våra kom-
munala verksamheter. Därför måste en rejäl 
inventering av behoven av kommunikationer 
göras ur ett brett perspektiv. En hel del är 
gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill 
att såväl cykelvägar som förbättrade möjlighe-
ter att resa kollektivt utvecklas.”

I budgeten finns inriktningsmålet ”Förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur” samt det 
prioriterade målet att under 2016 göra en be-
hovsinventering gällande kommunikationer ur 
ett brett perspektiv, som en start på ett utarbe-
tande av en kommunal transportstrategi under 
2017. I kommunens budget för 2017 kvarstår 
förbättrade kommunikationer och infrastruktur 
som ett inriktningsmål, och utarbetandet av en 
transportstrategi som prioriterat mål.

Syfte
Projektets mål är att sätta ramar för fortsatt 
arbete med transportstrategi, vilket innebär att 
inventera och kartlägga befintlig kunskap, göra 
en övergripande analys av tillgångar och bris-
ter, identifiera behov av ytterligare utredning-
ar/inventeringar, samt formulera uppdrag för 
fortsatt arbete. Utredningsarbete, uppbyggnad 
av ny kunskap samt formulering av strategier 
och förslag för transportsystemets utveckling 
hänskjuts till fortsatt arbete med transportstra-
tegin. Den färdiga transportstrategin avses 
omfatta kommunens hela transportsystem för 
gång- och cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik 
(tåg, buss, färja), pendelparkering, godstrafik, 
utryckningstrafik samt sjöfart och hamn. 

Arbetets upplägg
Förstudien har utarbetats i samverkan mellan 
kommunens planavdelning genom översikts-
planerare Karin Löfgren och trafikavdelning 
genom trafikingenjör Tobias Dahlgren. Under 
arbetets gång har dialog även skett med kom-
munens kollektivtrafiksamordnare Helena 
Stahre, folkhälsosamordnare Ann Eriksson, 
miljöchef Lina Johansson och räddningschef 
Karl-Gunnar Persson. 

Fiskebåtar på Hakefjorden.
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6 Planeringsunderlag Remissversion

Planeringsunderlag

I detta avsnitt listas och beskrivs de aktuella 
kommunala, regionala och statliga kunskaps-
underlag och styrdokument som fortsatt arbete 
med transportstrategi kan ta stöd i och bör 
förhållas till, då de har betydelse för kommu-
nens planering av transporter och infrastruk-
tur. Listan kan komma att kompletteras efter 
hand som planeringsunderlagen uppdateras 
och nya underlag tillkommer. 

Statliga underlag
Globala hållbarhetsmål och Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 
leds av FN:s medlemsstater och syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställd-
het och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för plane-
ten och dess naturresurser. 

De globala målen är formulerade utifrån ett 
integrerat perspektiv på de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga. Två av må-
len, ”9; Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur” och ”11; Hållbara städer och 
samhällen”, har direkt koppling till transport-
frågan, och flera andra av målen som rör hälsa, 
jämlikhet, jämställdhet, demokrati, klimat, 
tillväxt och arbete, kan kopplas indirekt till 
transportfrågan.  

Regeringen har tillsatt en delegation som ska 
stödja och stimulera Sveriges genomförande 
av Agenda 2030, och har gett ett åttiotal stat-
liga myndigheter i uppdrag att kartlägga och 
redovisa hur deras verksamheter bidrar till 
Sveriges möjligheter att uppnå de globala må-
len för hållbar utveckling. 

Miljöpolitiska mål
Det svenska nationella miljömålssystemet 
består av ett generationsmål, sexton miljökva-
litetsmål och tjugofyra etappmål. Generations-
målet, det övergripande målet för miljöpoliti-
ken, är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Av miljökvalitets-
målen bedöms följande kunna kopplas till 
transport- och infrastrukturfrågor (kommunens 
kommentar inom parentes):
1. Begränsad klimatpåverkan (utsläpp från 

transporter, global påverkan)
2. Frisk luft (utsläpp av kväveoxider, partik-

lar och svaveldioxid från transporter, lokal 
påverkan)

3. Bara naturlig försurning (utsläpp från 
transporter, nedfall, global-regional påver-
kan)

4. Giftfri miljö (utsläpp från transporter, far-
ligt gods läckage)

7. Ingen övergödning (utsläpp av kväveoxi-
der från transporter)

8. Levande sjöar och vattendrag (utsläpp från 
transporter, orenat dagvatten från väg, ex-
ploatering för transportinfrastruktur, farligt 
gods läckage)

9. Grundvatten av god kvalitet (se mål nr. 8)
10. Hav i balans samt levande kust och skär-

gård (beroende av transporter socialt och 
ekonomiskt, transporter till havs, fartyg 
släpper ut svavel, hamnar och färjetrafik 
påverkar bottenmiljöer)

11. Myllrande våtmarker (se mål nr. 8)
12. Levande skogar (exploatering för trans-

portinfrastruktur)
13. Ett rikt odlingslandskap (se mål nr. 13)

Globala hållbarhetsmål (FN 2015) Symbol för generationsmålet

15. God bebyggd miljö 
(viktigt med ratio-
nella transporter, 
bullerstörningar)

16. Ett rikt växt- och 
djurliv (se mål nr. 8 
och 13)
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Folkhälsopolitiska mål
År 2008 beslutade riksdagen om Sveriges 
nuvarande folkhälsopolitik, som utgörs av 
ett övergripande mål och elva målområden. 
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt 
angeläget är att folkhälsan förbättras för de 
grupper i befolkningen som är mest utsatta för 
ohälsa. Av de elva målområdena bedöms föl-
jande kunna kopplas till transport- och infra-
strukturfrågor (kommunens kommentar inom 
parentes):
1. Delaktighet och inflytande i samhället (för-

utsätter grundläggande tillgänglighet till 
transport från bostaden till andra delar av 
samhället)

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
(jämlik och jämställd tillgång till transport)

3. Barns och ungas uppväxtvillkor (trygga 
och säkra skolvägar, tillgänglighet till fri-
tidsaktiviteter)

4. Hälsa i arbetslivet (tillgång till arbetsmark-
nad, goda pendlingsförhållanden) 

5. Miljöer och produkter (trygga och säkra 
vistelsemiljöer i transportsystemet, och 
minimerad negativ påverkan på omgivande 
livsmiljöer)

9. Fysisk aktivitet (transportsystem som stöd-
jer gång- och cykeltrafik, samt motionsak-
tiviteter)

Bostadspolitiska mål
Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteri-
verksamhet är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning 
med naturresurser och energi främjas samt 
där bostadsbyggande och ekonomisk utveck-
ling underlättas. Regeringens målsättning är 
att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 
000 nya bostäder. Bebyggelseutveckling för 
bostäder är tätt förknippat med transport- och 
infrastrukturfrågor.

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål antogs av Riks-
dagen 2009. Målen består av ett övergripande 
mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Det övergripande målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet 
handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas 
för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet 
beskriver hur transportsystemet ska utvecklas 
med avseende på trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa. 

Funktionsmål – Tillgänglighet: Transportsys-
temets utformning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbar-
het samt bidra till utvecklingen i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa: 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dö-
das eller skadas allvarligt samt bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa.

Nationell transportplan 2014-2025 (TRV 
2014)
Trafikverket upprättar förslag till nationell 
plan för transportinfrastruktur utifrån direktiv 
och förutsättningar från regeringen, som också 
fastställer planen. Arbetet sker i samarbete 
med länsplaneupprättare och andra berörda 
aktörer. Planen är trafikslagsövergripande och 
innehåller uppgifter om hur mycket pengar 
som finns till åtgärder i det nationella trans-
portsystemet, vad som ska prioriteras och i 
vilka geografiska områden, för att i så stor 
utsträckning som möjligt bidra till de trans-
portpolitiska målen. Planen rör såväl nya järn-
vägar, vägar eller farleder som ombyggnader, 
drift och underhåll, samt åtgärder för trafiksä-
kerhet eller miljö. I gällande plan prioriteras i 
första hand att vårda befintlig infrastruktur och 
använda den mer effektivt, och i andra hand 
att bygga om och bygga nytt för att utveckla 
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samhället samt utveckla nya lösningar tillsam-
mans med andra. Arbete pågår med revidering 
av nationell plan, till att kunna gälla för åren 
2018-2029. Tjörns kommun är delaktig i re-
videringen genom GR (se inspel nedan under 
”Kommunala underlag”).

Idéstudie Södra Bohusbanan Göteborg – 
Uddevalla (TRV 2012)
2011 gjorde Trafikverket ihop med GR, Fyrbo-
dal, Länsstyrelsen, berörda kommuner (dock ej 
Tjörn) och andra berörda aktörer en idéstudie 
för framtida utveckling av Södra Bohusbanan. 
Banan är idag enkelspårig, med både person- 
och godståg. Kapaciteten är tidvis fullt utnytt-
jad. Trafiken och det regionala resandet har 
ökat kraftigt de senaste åren, och i regionen 
och lokalt planeras aktivt för tillväxt i befolk-
ning och näringsliv. Järnvägstrafiken och kol-
lektivtrafiken ses som en viktig del i arbetet för 
en långsiktig hållbar utveckling av regionen. 
I studien har fyrstegsprincipen använts vid 
analys av alternativa åtgärdskombinationer och 
utvecklingsmöjligheter. Studien föreslår åtgär-
der som rör såväl bebyggelseplanering, lokal 
kollektivtrafikplanering som järnvägstrafik och 
stationer. Idéstudien har status som åtgärds-
valsstudie, ÅVS. Delar av föreslagna åtgärder 
har påbörjats för genomförande.

Riksintresse för kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer innebär 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken att riksintresset 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av an-
läggningen. Funktionen hos transportsystemet 
ska säkerställas, så att tillkommande bebyg-
gelse och andra åtgärder, inte negativt påver-
kar varken nuvarande eller framtida nyttjande 
av intresset. Inom Tjörns kommun finns flera 
riksintressen för kommunikationer; väg 160, 
väg 169, Wallhamn med hamninlopp, samt 
allmänna farleder. Funktionsbeskrivning och 
kartor av kommunens riksintressen finns på 
Trafikverkets hemsida.

”Idéstudie Södra Bohusbanan” (TRV 2012)

Nationell vägdatabas, NVDB
I den nationella vägdatabasen, NVDB, finns 
information om alla statliga, kommunala och 
enskilda vägar i Sverige. Databasen drivs av 
Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, 
Sveriges kommuner och landsting, Skogsnä-
ringen och Transportstyrelsen. Datat är till-
gänglig i en digital karta.
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järnvägens kapacitet och hastighet öka vilket 
kräver investeringar i infrastrukturen. 

Tåg 2020 – genomförandeplan (Västtrafik 
2015)
I genomförandeplan Tåg 2020 görs konkretise-
ring och detaljering av Målbild 2035’s (ovan) 
övergripande beskrivningar av exempelvis 
anpassning av utbudet, tidtabellssystem och 
fordonsbehov, som underlag för Västtrafiks 
planering för åren fram till 2020. Tåg 2020 
innehåller även uppföljning av de infrastruk-
turåtgärder som förespråkas i Målbild 2035 för 
respektive stråk. Bohusbanan, som tydligast 
berör Tjörn, avhandlas i ett särskilt kapitel i 
genomförandeplanen.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Västra Götaland 2017-2020 (VGR 2016)
Beskriver kollektivtrafikens långsiktiga ut-
veckling fram till år 2035. Det övergripande 
målet är att ”Andelen hållbara resor ökar i 
hela Västra Götaland, och kollektivtrafikre-
sandet fördubblas, för en attraktiv och konkur-
renskraftig region”. Det övergripande målet 
är nedbrutet i följande delmål: Ökad tillgäng-
lighet för invånarna i hela Västra Götaland; 
Attraktiv kollektivtrafik; Alla resenärsgrupper 
beaktas; Minskad miljöpåverkan.

Regional plan för transportinfrastruktur 
2014-2025 (VGR 2014)
Regional plan upprättas av Västra Götalands-
regionen på uppdrag av regeringen. Planen 
anger prioritering och ekonomisk fördelning 
av resurser för underhåll och utveckling av 
regionens transportinfrastruktur. Övergripande 
utgångspunkt är att infrastrukturplaneringen 
ska verka för ett kapacitetsstarkt, robust, 
säkert, tillgängligt och hållbart transportsys-
tem, som tillgodoser näringslivets och med-
borgarnas behov. Statliga transportpolitiska 
mål, regeringens planeringsdirektiv samt de 
regionala styrdokumenten Vision västra Göta-
land och VG2020 (beskrivna ovan) ligger till 
grund för planen. Arbete pågår med revidering 
av regional plan, till att kunna gälla för åren 
2018-2029. Tjörns kommun är delaktig i re-
videringen genom GR (se inspel nedan under 
”Kommunala underlag”).

Regionala underlag
Flera av redogörelserna i detta avsnitt är del-
vis citerade ur ”Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland” 
(VGR/Sweco 2016). 

Vision Västra Götaland - Det goda livet 
(VGR 2005)
Formulerar visioner för regionen och övergri-
per därför de övriga regionala måldokumenten. 
Enligt visionen ska Västra Götaland vara ett 
internationellt transportnav där transportsyste-
met förändras i hållbar riktning. Infrastruktu-
ren ska vara hållbar och konkurrenskraftig och 
regionen ska ha ett konkurrenskraftigt utbud 
av kollektivtrafik. 

Klimatstrategi för Västra Götaland (VGR 
2009)
Pekar ut sex fokusområden för skapandet av 
hållbar tillväxt för regionen. Prioritering 2, 
3 och 4 avser transportsystemet; 2: Effektiva 
godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva 
persontransporter – mobilitet och 4: Alter-
nativa drivmedel och effektivare fordon samt 
sjöfart. 

VG2020 (VGR 2013)
Strategiskt dokument som utgör Västra Gö-
talands utvecklingsprogram om regionalt 
tillväxtarbete. Västra Götaland ska utvecklas 
mot en ledande kunskapsregion, en region för 
alla, en region som tar globalt ansvar samt 
en region som syns och engagerar. I VG2020 
uttrycks 32 prioriteringar, exempelvis ska re-
gionen investera i transportinfrastruktur som 
driver regional och nationell utveckling, bygga 
ut en föredömlig kollektivtrafik, stödja hållbar 
utveckling samt göra regionen till modell för 
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet 
mellan stad och land. 

Målbild Tåg 2035 – utveckling av tågtrafi-
ken i Västra Götaland (VGR 2013)
Förslag till målbild för tågtrafiken i Väst-
sverige fram till år 2035. Tågtrafiken är det 
färdmedel som kan förena ett framtida hållbart 
transportsystem och växande arbetsmarknads-
regioner i regionen. Målbilden är att tågre-
sandet i Västsverige ska trefaldigas mellan år 
2006 och 2035. För att nå målbilden behöver 
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Godstransportstrategi för Västra Götaland 
(VGR 2016)
Enligt Godstransportstrategin ska Västra Gö-
taland fortsätta utvecklas som högklassig och 
hållbar transport- och logistikregion både 
nationellt och internationellt. Målbilden som 
pekas ut i godsstrategin är att Västra Götaland 
är Nordens ledande logistikregion som erbju-
der effektiv logistik och en infrastruktur som 
stöder näringslivets behov och regionens ut-
veckling på ett sätt som värnar hållbarhet, hela 
regionen och samhällsekonomisk effektivitet. 

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland 
(VGR 2016)
Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska 
utgöra ett stöd i arbetet med att planera, prio-
ritera och bygga ut cykelvägar i länet. Målet 
är att skapa förutsättningar för ökad och säker 
cykling. Strategin pekar ut prioriteringsprinci-
per där vardagscyklande till målpunkter i an-
slutning till tätorter har högst prioritet.

Dubbelt upp! – lokala K2020 (Västtrafik 
2010)
Utveckling av Göteborgs kranskommuners lo-
kala K2020-utredningar (se nedan). Beskriver 
vad som krävs för att nå K2020:s resandemål 
till år 2025, dvs. att minst 40 % av resorna ska 
ske kollektivt, vilket bland annat förutsätter 
omfattande utbyggnad av järnvägens infra-
struktur. Visar även respektive kommuns pla-
ner, önskemål och förväntningar på kollektiv-
trafiken. För Tjörn pekas följande inriktningar 
ut för framtida kollektivtrafikering:
- Fåtal starka linjer/stråk med god framkom-

lighet, hög turtäthet och få stopp. 
- Direktresor till Göteborg med Tjörnexpres-

sen i högtrafik. 
- Snabba busslinjer som ansluter till Bohus-

tåget i Stenungsund. 
- Utvecklad bytespunkt vid Myggenäs.

K2020 lokalt (GR 2008)
Lokal förankring av inriktningen i K2020 (GR 
2008) i kranskommunerna kring Göteborg. 
För Tjörns kommun konstateras att hinder 
för ökat kollektivtrafikresande är dels gles 
bebyggelse och dels att andra målgrupper än 
skolungdomar i stor utsträckning föredrar bil-
resande framför kollektiva färdmedel. Fram-

gångsfaktorer som lyfts fram är bra lösningar för 
bytespunkter, pendelparkeringar och busstrafik. 
Särskilt viktig är placering av pendeltågstation 
i Stenungsund så att den utvecklas till Tjörns, 
Orusts och Stenungsunds främsta bytespunkt.

Strukturbild för göteborgsregionen (GR 
2008)
Regional kartbild och principiella inriktningar 
för regionens utveckling mot långsiktig hållbar-
het. Strukturbilden är uppbyggd kring regionkär-
nan Göteborg med omgivande storstadsområde, 
fem infrastrukturstråk med gröna kilar mellan, 
Göta älv samt kustzonen. Tjörns kommun är en 
del av kustzonen och ansluter närmast till ett 
regionalt huvudstråk vid E6 och Bohusbanan. 
För kustzonens utveckling poängteras särskilt 
tillvaratagande av kustens kvaliteter och attrak-
tivitet för boende och turism, försiktighet med 
strandnära områden, utveckling av kollektiva 
transportmöjligheter samt medvetna intresseav-
vägningar i förhållande till kustnäringarnas in-
tressen. I GR’s strukturbild illustreras kustzonen 
som ett perifert område, utan synlig fysisk kopp-
ling till regionens huvudstråk.

Hållbar tillväxt (GR 2013)
Mål- och strategidokument, som alla GR-kom-
muner står bakom. Syftar till att lägga en stabil 
grund för gemensamt arbete inom GR med att 
utveckla Göteborgsregionen till en stark och 
tydlig tillväxtregion. Särskilt fokus ligger på 
långsiktigt hållbar regional struktur, det vill säga 
främst frågor som rör infra-, bebyggelse- och 
grönstruktur. Nyckelord är befolkningstillväxt, 
regionförstoring, leva/verka/besöka, storstads-
området, transportsystem, kollektivtrafik.

Strukturbild för göteborgs-
regionen (GR 2008)
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Kommunala underlag
Vision 2035 (KF 2015)
I april 2015 antog kommunfullmäktige Vision 
2035 ”Tjörn - Möjligheternas ö hela året och 
för hela livet”. I visionen lyfts befolkningstill-
växt, attraktivitet för helårsboende, företagan-
de och turism upp som viktiga målsättningar 
för kommunens utveckling. Satsningar på in-
frastruktur och kommunikationer nämns bland 
de strategiska insatser som krävs för målupp-
fyllelse. Mål för befolkningsutvecklingen är 20 
000 invånare 2035.

Visionens ledord företagsamhet, småskalighet, 
närhet, havet, det öppna landskapet samt kul-
turen har alla mer eller mindre anknytning till 
infrastruktur- och transportfrågor. Även be-

greppet hållbar utveckling, som är centralt i all 
fysisk planering, genomsyrar visionen.

Översiktsplan 2013 (KF 2013, KF 2016) 
I kommunens översiktsplan ÖP 2013 avhand-
las transportinfrastruktur främst i del 1, s. 12-
13 (regional integration, strukturbild), s. 22-26 
(resor och kommunikationer) och del 2, s. 22-
25 (kommunikationer). Ett grunddrag i planen 
är strukturbilden, som anger att bebyggelse-
utveckling huvudsakligen ska ske längs kom-
munens huvudstråk för transporter, väg 169 
respektive 723, samt i kommunens tätorter.

I samband med aktualitetsprövning av ÖP 
2013 våren 2016 hölls en workshop med kom-
munens politiker där bland annat frågan om 
transport och kommunikationer berördes. Sam-

Strukturbild Tjörn ÖP2013
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ver bedrivas kontinuerligt och samordnat för 
att önskad utveckling ska kunna uppnås. 

Naturvårdsprogram Tjörn (KF 2008)
Programmet utgör grund och anger färdrikt-
ning för kommunens arbete med naturvård och 
lyfter fram det som en viktig del i utvecklings-
arbetet inom Tjörns kommun. Transportfrågan 
avhandlas inte uttalat i naturvårdsprogrammet. 
Dock finns en koppling mellan naturvårdsfrå-
gan och transportfrågan, då kommunens trans-
portstrategier kan komma att få konsekvenser 
för kommunens naturmiljöer och naturvärden. 
I fortsatt arbete med transportstrategin är det 
viktigt att det ekologiska hållbarhetsperspek-
tivet beaktas och att framtida transportsystem 
utformas så att det inte påtagligt skadar växt- 
och djurliv.

Vårda, bevara och utveckla - Kulturmiljö-
vårdsprogram (KF 2015)
Programmet beskriver kommunens kulturvär-
den utifrån såväl specifika kulturmiljöer och 
kulturvårdsobjekt, som mer övergripande kul-
turhistoriska strukturer; det agrara landskapet 
med äldre vägsträckningar, begränsat utrymme 
i tidigare bilfria samhällen, fiskelägets oriente-
ring mot havet, sjöfarten, etc. Programmet ger 
bakgrund till varför dagens transportsystem ser 
ut som det gör, samt pekar på de kulturvärden 
som transportsystemet behöver förhållas till 
och de kulturmiljöer som kan göras mer till-
gängliga om systemet utvecklas.

Folkhälsoplan 2012-2016 (KF 2012)
Transportfrågan är kopplad till folkhälsa ur fle-
ra aspekter, dels vad gäller fysisk tillgänglig-
het, socioekonomiska förutsättningar, jämlika 
livsvillkor och social hållbarhet. Kommunens 
nuvarande folkhälsoplan för 2012-2016 inne-
håller följande prioriterade områden: Trygga 
och goda uppväxtvillkor; Jämlika och jäm-
ställda livsvillkor; Åldrande med livskvalité; 
Goda levnadsvanor. Folkhälsoplanen kommer 
att revideras under 2017.

Säker och trygg kommun (WHO 2011)
I september år 2011 blev Tjörns kommun cer-
tifierad som en Säker och Trygg kommun av 
Världshälsoorganisationen, WHO. I arbetet 
med att göra Tjörn ännu säkrare och tryggare 

manställning från denna workshop utgör bilaga 
till förstudien. I december 2016 fattades beslut 
om översiktsplanens aktualitet; den befanns ak-
tuell, med undantag för inriktningar gällande ut-
veckling av kollektivtrafiken, delar av tätortsstu-
dier, samt skrivningar gällande regional sam-
ordning av bland annat transportinfrastruktur. I 
samband med aktualitetsprövningen beslutades 
att dessa frågor (ej tätortsstudierna) ska inklude-
ras i arbetet med kommunal transportstrategi. 

Medborgardialog i ÖP-arbetet
I samband med utarbetandet av ÖP 2013 ge-
nomfördes medborgardialog med hjälp av cul-
tural planning-metoden (”Tjörns själ”, 2011). 
Dialogen visade på att kommunens befolkning 
upplever ett stort behov av förbättrad kollektiv-
trafik och fler gång- och cykelvägar. 

I detta sammanhang genomfördes även cultural 
planning-dialog med aktörer från kommunens 
näringsliv, för att klarlägga styrkor och svag-
heter i det lokala näringslivsklimatet (”Tjörns 
framtida näringsliv”, 2011). I analysen upp-
märksammas att brister i dagens infrastruktur 
uppfattas som ett potentiellt hinder för utveck-
ling av det lokala näringslivet.

Budgetdokument (KF 2016, 2017)
I budget 2016 finns inriktningsmålet ”Förbätt-
rade kommunikationer och infrastruktur” samt 
det prioriterade målet att under 2016 göra en 
behovsinventering gällande kommunikationer 
ur ett brett perspektiv, som en start på ett utar-
betande av en kommunal transportstrategi under 
2017. I kommunens budget för 2017 kvarstår 
förbättrade kommunikationer och infrastruktur 
som ett inriktningsmål, och utarbetandet av en 
transportstrategi som prioriterat mål.

Bostadsförsörjningsprogram (KF 2015) 
I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas ut-
gångspunkter och mål för kommunens bostads-
försörjning. På s. 20-21 (riskhantering) lyfts 
strategisk trafik- och transportplanering fram 
som viktiga insatser för måluppfyllelse gällande 
utveckling av kommunens bostadsförsörjning. 
Utöver behovet av en kommunal transportstra-
tegi nämns även behov av en transport-/trafik-
strateg (ny kompetens) inom kommunen. Vidare 
framhålls att arbetet med transportfrågan behö-
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har Tjörns kommun valt att fokusera inom fem 
områden:
- Barn och ungdomar
- Drogförebyggande insatser
- Trygghetsinsatser (allmänna och äldre)
- Trafikfrågor
- Insatser för medarbetare i Tjörns kommun
Tyngdpunkten i arbetet gällande trafikfrågor 
ligger på trafiksäkerhet, t ex gång- och cykel-
vägar, mopedinformation och reflexanvänd-
ning. Arbete med förnyad certifiering pågår 
inom kommunen.

Risk- och sårbarhetsanalys (KF 2015)
Kommunen har en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) i enlighet med MSBFS 2015:5 4 §, som 
blev antagen av kommunfullmäktige i sep-
tember 2015. Ett syfte med RSA är att den ska 
används som underlag vid planering och beslut 
om åtgärder för att minska sårbarheten i kom-
munens verksamhet och stärka kommunens 
krishanteringsförmåga.

I bilaga 1 till RSA, ”Tjörns kommuns riskbild 
utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO)”, 
beskrivs kommunens risktopografi, bland an-
nat gällande transportinfrastruktur som vägar, 
hamnar och farleder. Risker som identifieras är 
kopplade främst till transporter av farligt gods 
på kommunens huvudstråk och farleder, trafik-
olyckor på väg och till sjöss och brandolyckor 
i hamnmiljöer.

Turismstrategi (KF 2009), Ett enat Bohus-
län (kommungemensam handlingsplan 
2017)
Strategisk inriktning för Tjörn turismnäring 
är varsam natur- och kulturturism, präglad 
av ett långsiktigt och hållbart tänkande. Ett 
av de teman som avhandlas i kommunens tu-
rismstrategi är ”Tillgänglighet, infrastruktur 
och transporter”, utifrån att ökad turism stäl-
ler krav på samhällsinvesteringar, planering, 
tillgänglighetsanpassning, tillsyn och skötsel 
av vägar, parkeringsplatser, hamnar, färjor och 
färjelägen etc.

Tjörn medverkar i Bohuslänskommunernas 
samverkansprojekt ”Ett enat Bohuslän”; ge-
mensam utveckling och marknadsföring av 
Bohuslän som besöksdestination. I aktuell 
handlingsplan för arbetet lyfts kommunernas 
ansvar för att säkerställa infrastruktur för cy-
kel- och vandringsleder, samt att aktivt verka 
för kollektiva transportmöjligheter för besöks-
näringen inom hela Bohuslän, fram.

Näringslivsstrategier 2014-2020 (KF 2013)
Av kommunens tio strategiska mål för nä-
ringslivsutveckling är mål 3, ”Förbättrad 
infrastruktur till/från Tjörn”, direkt kopplat 
till transportfrågan. Flera av de andra målen, 
som rör bland annat kommunens attraktivitet 
för verksamhetsetablering, utveckling av inter-
nationell turistdestination och nytt center för 
bygg och design, är också beroende av goda 
kommunikationer och stärkt infrastruktur. 
Arbetet med Nordvästsvenska initiativet, som 
beskrivs nedan, är ett steg i arbetet med att 
följa upp och förverkliga kommunens mål för 
näringslivsutvecklingen.

Nordvästsvenska initiativet (KSO Stenung-
sund, Tjörn, Orust 2015)
Under 2015 har Tjörn, Stenungsund och Orust 
kommuner, i samverkan med större aktörer 
från näringslivet, tagit fram Nordvästsvenska 
Initiativet, som ett gemensamt förslag på för-
bättringsåtgärder för delregionens infrastruk-
tur. Förslagets huvuddrag: 
- En åtgärdsvalsstudie initieras och genom-

förs för väg 160, genom Stenungsund, 
förbi Tjörns infart och vidare till Orust.

- Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan 

”Säker och 
trygg kommun” 
(WHO 2011)
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på att trafikåtgärder kommer att behövas för 
att framkomlighet på väg 160 ska kunna upp-
rätthållas. Huvudsakliga föreslagna åtgärder är 
en cirkulationsplats och en planskild korsning 
under väg 160 för oskyddade trafikanter.

2013 har kommunens mark- och exploate-
ringsavdelning tagit fram ”PM ang huvud-
mannaskap för allmän platsmark inom Tjörns 
kommun”. Utredningen belyser gällande lag-
stiftning kring huvudmannaskap, alternativa 
framtidsscenarios för kommunen i frågan, 
samt förutsättningar för och konsekvenser av 
en eventuell förändring av rådande tillämpning 
inom kommunen.

Under 2017, i samband med att detaljplanering 
av centrala Skärhamn inleds, avser kommunen 
att genomföra en översiktlig trafikutredning för 
Skärhamn, och bland annat studera möjlighet 
till alternativ genomfartsväg genom samhället. 

I kommunens översiktsplan föreslås även en 
översiktlig trafikutredning för Höviksnäs, för 
att utreda möjligheten till ny väg mellan nya 
och gamla Bergavägen, den så kallade ”förbi-
farten”. Utredningen har ännu ej påbörjats.

genom att gå vidare med resultaten från 
den idéstudie som redan är framtagen för 
banan.

- En bro mellan Orust och fastlandet.

Ett starkt Bohusstråk! (KSO Kungälv, 
Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust 
2016)
Under 2016 har rubricerade kommuner ut-
arbetat ett gemensamt dokument för inspel i 
pågående revideringar av regional respektive 
nationell plan för transportinfrastruktur. I do-
kumentet förespråkas ökad pendlingskapacitet 
på Bohusbanan, uppgradering av väg 160 (in-
klusive ny fastlandsförbindelse mellan Orust 
och Stenungsund) till regionalt stråk, samt 
utveckling av cykling som eget transportslag 
i ”hela-resan-perspektiv”. Dokumentet har 
spelats in via kommunernas respektive kom-
munalförbund till VGR och TRV.

Inspel av brister till regional respektive na-
tionell plan (Sektor samhällsbyggnad 2017)
Med utgångspunkt från kommungemensamma 
dokument ovan har Tjörns kommun via GR’s 
infranätverk spelat in följande brister till regio-
nal plan för transportinfrastruktur 2018-2029:
- Södra Bohusbanan; kapacitet saknas för 

snabb och turtät pendling Göteborg-Ste-
nungsund-Uddevalla.

- Väg 160, inklusive ny fastlandsförbindelse 
mellan Orust och Stenungsund; helheten 
behöver studeras som ett prioriterat regio-
nalt stråk.

- Väg 169 vid Svanvik; brister i framkomlig-
het och trafiksäkerhet.

Södra Bohusbanans brister har även spelats in 
till Trafikverkets arbete med nationell plan för 
transportinfrastruktur för 2018-2029.

Strategiska utredningar om transportinfra-
struktur
I samband med detaljplanering av Almöstrand 
och Myggenäs korsväg har Trafikverket till-
sammans med kommunen under 2014-2016 ut-
arbetat en åtgärdsvalsstudie, ”ÅVS Myggenäs 
korsväg”. Myggenäs korsväg är en strategiskt 
viktig punkt på väg 160, Tjörns fastlandsför-
bindelse, och är vital för hela kommunens 
trafikförsörjning. Studien omfattar trafikberäk-
ningar och -prognoser fram till 2030, och visar 

”Ett starkt Bohusstråk” (KUSTO-kommunerna 2016)

960



15UtgångspunkterRemissversion

Utgångspunkter

I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar och 
faktorer som driver och formar dagens trans-
portbehov i kommunen. Faktauppgifter och 
statistik är hämtade från SCB.se, Kommunfak-
tablad för Tjörn 2016, Folkhälsomyndighetens 
faktablad för Tjörn 2016, Regionfakta.com, 
Funktionell geografi (VGR/LST O 2016) samt 
i kommunens översiktsplan respektive bostads-
försörjningsprogram.

Tjörn i regionen
Tjörns lokala förutsättningar präglas å ena 
sidan av sitt geografiska läge som en ö i kust-
zonen, med allt vad det innebär avseende såväl 
fysiska som kulturella och sociala samhälls-
strukturer. Havet är en stark identitetsbärare, 
och arvet från det traditionella fiske- och jord-
brukssamhället lever vidare i såväl lokalt nä-
ringsliv som i landskapsbild och bebyggelse-
strukturer. Å andra sidan är kommunen en del 
av den funktionella arbetsmarknadsregionen 
kring Göteborg, och står i ett ömsesidigt utby-
tesförhållande med övriga storstadsregionen 
gällande bostäder, kompetens och arbetstillfäl-
len. Tjörn har även en viktig roll som besöks- 
och rekreationsdestination i regionen, med ett 
rikt utbud av natur- och kulturupplevelser, och 
omfattande bestånd av fritidsbostäder. Kom-
munen har även stora områden med höga och 
skyddsvärda natur- och kulturvärden, vilket 
medför ett lokalt ansvar för bevarande av vär-
den av allmänt intresse.

Ö-kommun
Det faktum att Tjörn är en ö-kommun är en av 
kommunens största tillgångar, men innebär i ett 
infrastrukturperspektiv även viss sårbarhet. Tjörn 
är helt beroende av sin direkta fastlandskopp-
ling - väg 160 via Tjörnbroar och tunnel till Ste-
nungsund. Om denna väg fallerar påverkas hela 
Tjörns (och Orusts) befolkning, samhälls- och 
näringsliv negativt. Detta gäller såväl för akuta 
situationer, som broraset 1980, som för successiv 
utveckling mot att vägens kapacitet inte längre 
möter transportbehovet. Redan idag uppstår ofta 
köbildning i trafiken på Tjörnbroarna, och plan-
läggning för nya bostäder och verksamheter i 
kommunen hämmas av prognoser om kapacitets-
brist på väg 160 inom en tioårsperiod. Vidare har 
muddringar nyligen genomförts i Vallhamn för 
att möjliggöra större fartygsanlöp, vilket på kort 
tid skulle kunna medföra ökning av tung trafik 
på såväl väg 160 som väg 169, kommunens lo-
kala huvudstråk. Väg 160 utgör samtidigt den 
förbindelse till Bohusstråket som ska rymma den 
framtida ökning av kollektivt resande som krävs 
för en hållbar samhällsutveckling. 

Vidare finns inom kommunen flera mindre öar 
med viss helårsbefolkning, vilket medför be-
hov av fungerande färjetrafik året om, för såväl 
människor som gods, samt tillhörande kring-
funktioner som boendeparkering vid färjelägen.

Befolkning
Kommunens befolkning har länge legat kring 
ca 15 000 helårsboende invånare. De senaste tre 
åren har dock en befolkningsökning skett med ca 
100 personer per år, huvudsakligen beroende på 
inflyttning. Utöver de invånare som är skrivna i 
kommunen finns även en stor delårsbefolkning, 
som nyttjar kommunens bestånd av fritidshus 
under längre eller kortare delar av året. Be-
folkningen ökar uppskattningsvis till omkring 
30 000 invånare under sommarhalvåret, dvs. en 
fördubbling, och ökar ytterligare med besökare 
under högsäsong till ca 45 000 invånare, en tre-
dubbling. Dessa säsongsvariationer i befolkning-
en ger upphov kommunalekonomiska komplika-
tioner, då vissa samhällsfunktioner behöver di-
mensioneras efter en betydligt större befolkning 
än de som ingår i kommunens skattekollektiv.

Besökare i Skärhamn under träbåtsfestivalen.
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Kommunens befolkning är som helhet, jämfört 
med länet och riket, socioekonomiskt stark 
med hög sysselsättningsgrad, mindre andel 
låginkomsttagare, högre andel höginkomst-
tagare (bland män), låga ohälsotal och lågt 
barnfattigdomsindex. Helårsbefolkningen är 
äldre än rikssnittet, med högre andel personer 
i åldrarna 45-80 år, och lägre andel i åldrarna 
20-44. Kommunens ambition är att möjliggöra 
även för unga personer och familjer att bosätta 
sig i kommunen, bland annat med hjälp av ett 
breddat bostadsutbud.

Bostäder och pendling
Helårsbefolkningen bor till ungefär 2/3 i 
tätorter. De tätorter som i kommunens över-
siktsplan pekas ut för bebyggelseutveckling är 
Skärhamn, Höviksnäs, Rönnäng, Myggenäs 
och Kållekärr. Av kommunens bostadsbestånd 
är över 85 % småhus (villor), vilket innebär att 
den lokala bostadsmarknaden inte är tillgäng-
lig för de målgrupper i samhället som behöver 
en mindre och billigare bostad eller en hy-
resbostad. Enligt kommunens bostadsförsörj-
ningsprogram bor Tjörns unga vuxna hemma 
längre än genomsnittet för övriga Sverige. 
Behovet av moderna lägenheter och mindre 
bostäder finns dock även i fler målgrupper; 
familjer med ändrade förhållanden, äldre eller 
sjuka med behov högre tillgänglighetsstandard 
osv. 

Fritidshusbeståndet är spritt inom hela kom-
munen. Kommunen har ett stort antal plan-

lagda fritidshusområden från 60-talet, som i 
viss utsträckning fortfarande nyttjas för fritids-
boende, även om omvandling till helårsboende 
pågår på flera håll. Dessutom finns en motsatt 
process där delar av det äldre permanentbo-
stadsbeståndet omvandlas till fritidshus, i syn-
nerhet i kustnära lägen där fastighetspriserna 
är höga. Även nyproducerade bostäder i dessa 
lägen tenderar att användas som fritidsboende.

Tjörn har en liten lokal arbetsmarknad, och en 
stor del av befolkningen är beroende av pend-
ling till arbete och studier på andra platser i re-
gionen. Stora delar av kommunen ligger inom 
en timmes pendling till regioncentrum Göte-
borg. 2014 var nettopendlingen -2736 personer 
per dygn, med en inpendling på 1436 personer, 
och en utpendling på 4172 personer. De största 
pendlingsströmmarna går till Stenungsund 
respektive Göteborg. Kollektivtrafik för arbets-
pendling finns i stora delar av kommunen, med 
högst service längs kommunens huvudstråk 
och större vägar, samt i de större tätorterna. 
Huvuddelen av pendlingsresorna, såväl som 
andra regionala resor, sker dock med bil. Kom-
munens bilinnehav per capita (602 bilar/1000 
invånare) är bland de högsta i länet, och det 
högsta inom göteborgsregionen. 

Resvanor och folkhälsa
Även om statistiken generellt säger att Tjörn-
borna väljer bil framför buss vid persontran-
sporter, har kommunens transportsystem olika 
betydelse och funktion för olika grupper inom 

Ö-kommun med stor andel bostäder i småhus, såväl äldre som nyproducerade.
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Näringsliv och turism
Tjörns kommun har ett i huvudsak småskaligt 
näringsliv med närmare 2000 företag, övervä-
gande enmansföretag och företag med få an-
ställda, många inom bygg- och hantverkssek-
torn. Dessa företag är spridda över stora delar 
av kommunen, men flera av de som har större 
lager eller försäljningslokaler är lokaliserade 
till tätorterna eller Svanviks industriområde. 
Även kommersiellt serviceutbud är koncentre-
rat till kommunens tätorter, främst Skärhamn, 
Kållekärr och Myggenäs. Även i Rönnäng och 
Höviksnäs finns visst kommersiellt utbud.

En annan stark del av det småskaliga företa-
gandet är inom besöksnäring och turism, med 
verksamheter som dock är delvis säsongsbe-
roende. Turismen är spridd inom kommunen, 
men bland de större besöksmålen kan nämnas 
Sundsby säteri på Mjörn, Nordiska akvarell-
museet i Skärhamn och Pilane skulpturpark i 
Klövedal. Sommartid kan dessa platser genere-
ra ett mycket stort antal besökare. Även vissa 
av kommunens äldre fiskesamhällen attraherar 
många besökare sommartid. Majoriteten av be-
sökare kommer med bil, vilket medför generell 
brist på parkering under högsäsong.

Ett storskaligt inslag i kommunens näringsliv 
är Vallhamn, som är en betydande hamn fram-
förallt för fordonstransport. Verksamheten i 
Vallhamn genererar ett stort transportbehov 
både i form av sjöfart och tunga vägtranspor-
ter. Vallhamn ihop med väg 169 och väg 160 

befolkningen. Målgrupper som barn, unga 
vuxna, vuxna i arbetslivet, äldre, funktionsva-
rierade, nyanlända, män, kvinnor, etc. har alla 
olika behov (olika rörelsemönster) och förut-
sättningar (ekonomiskt, fysiskt, attitydmässigt) 
för att nyttja transportsystemet. För att uppnå 
ett jämlikt och socialt hållbart samhälle, som 
främjar god folkhälsa, är det viktigt att beakta 
alla målgruppers behov av och förutsättningar 
för transporter, utifrån begrepp som tillgäng-
lighet, trygghet, gemenskap, resvanor och 
attityder. Exempelvis förestås ungefär 2/3 av 
bilinnehavet i kommunen av män, vilket kan 
indikera att kvinnor har tillgång till bil i lägre 
utsträckning; barn och unga är mer beroende 
än vuxna av kollektivtrafik för att kunna röra 
sig självständigt mellan skola, bostad och fri-
tidsaktiviteter, etc.

Transportsystemet som ett verktyg för att 
stödja ökad fysisk aktivitet hos befolkningen 
bör också beaktas. Enligt folkhälsostatistiken 
uppger fler kvinnor i kommunen än rikssnittet 
att de har en stillasittande fritid, medan kom-
munens män ligger strax under rikssnittet för 
stillasittande fritid. Fysisk aktivitet är en bety-
delsefull hälsofaktor även för övriga målgrup-
per. Transportsystemet kan främja ökad fysisk 
aktivitet dels genom att systemet i sig inbjuder 
till att människor transporterar sig till fots el-
ler cykel, och dels genom att det förbinder 
målpunkter i samhället som inbjuder till fysisk 
aktivitet – motionsanläggningar, friluftsområ-
den, etc.

Transportsystemets utformning påverkar alla kommunens målgrupper.
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är riksintresse för kommunikationer. Även 
fiskberedningsverksamhet och andra större 
verksamheter i kommunens sydvästra delar 
genererar godstransporter.

Enskilt huvudmannaskap
På Tjörn är det av tradition lokala vägfören-
ingar som ansvarar för förvaltningen av all-
mänplatsmark inom kommunen, genom enskilt 
huvudmannaskap. Huvudprincipen i svensk 
lag är att kommunen ska förvalta allmänplats-
mark i områden med detaljplan. I PBL 4 kap 
7§ står att: 

”Kommunen ska vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns sär-
skilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att 
huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för 
en eller flera allmänna platser.” 

Det finns totalt 41 vägföreningar på Tjörn som 
förvaltar allmänplatsmark, bland annat trans-
portinfrastruktur i form av allmänna vägar, 
med enskilt huvudmannaskap. Av dessa har 
nio föreningar i de större samhällena bildat en 
gemensam samarbetsorganisation, Tjörns Väg-
föreningars Samarbetsorganisation (TVS). 

Det enskilda huvudmannaskapet innebär att 
kommunen har begränsad rådighet över ut-
formning, nyttjande och skötsel av vägar och 
allmänna platser inom kommunen, samtidigt 
som kommunen ansvarar för trafikmyndig-
hetsfrågor. Detta medför ibland intressekon-
flikter, då vägföreningarna önskar prioritera 
sina medlemmars lokalt orienterade intressen, 
medan kommunens ansvar är att tillgodose det 
allmänna intresset och bevaka en god helhets-
lösning för såväl hela kommunens befolkning 
som för besökare. Dessa olika roller kräver att 
kommunen och föreningarna samverkar konti-
nuerligt. 

Vidare finns inom kommunens tätorter ett 
antal länsvägar där trafikverket är huvudman. 
Det statliga huvudmannaskapet innebär en 
begränsning av vilka åtgärder som får vidtas 
på vägarna, att de ska ha en viss utformning 
och att eventuella åtgärder förutsätter att väg-
plan upprättas först. På flera ställen har de 
statliga vägarna med åren förlorat sin regio-
nala betydelse, exempelvis som länk till ett 

tidigare strategiskt färjeläge, och har övergått 
till att vara av mer utpräglat lokalt intresse. I 
samband med planläggning i exempelvis Al-
möstrand, har Trafikverket uttryckt önskemål 
om att kommunen tar över huvudmannaskapet 
för en sådan väg (väg 722). Även i centrala 
Skärhamn och Höviksnäs har liknande frågor 
aktualiserats i samband med planläggning. 

Kollektivtrafik i regional regi
Före 2012 var den inomkommunala kollektiv-
trafiken i kommunal regi. 2010 tecknade kom-
munen ett avtal med Västra Götalandsregionen 
(VGR) om att Västtrafik från och med 2012 
skulle ta över ansvaret för kollektivtrafiken 
(utöver skolskjutsar och färdtjänst), i och med 
att VGR till följd av en lagändring blev kol-
lektivtrafikmyndighet. Överföringen av ansva-
ret för kollektivtrafiken finansierades genom 
skatteväxling mellan kommun och region. I 
och med detta har kommunen avhänt sig en 
stor del av inflytandet över kollektivtrafiken, 
och överlämnat det till Västtrafik. Kommunen 
deltar dock i Västtrafiks planering av kollek-
tivtrafiken genom en årligen genomförd dia-
logprocess. 

Vy längs Dösevägen, äldre landsväg i Valla.
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Nulägesbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs hur kommunens trans-
portsystem ser ut idag, ordnat efter trafikslag. 
Faktauppgifter är hämtade från SCB.se, 
NVDB.se, Regionfakta.se, Västtrafik.se, ÖP 
2013, ÅVS Myggenäs korsväg (TRV 2016), 
Trafikutredning till Program för Svanvik (Nor-
consult 2017) och Wallhamn.com.

Biltrafik och parkering
Huvudvägnätet på Tjörn utgörs av länsväg 160 
som utgör kommunens fastlandsförbindelse 
och passerar genom kommunen mellan Ste-
nungsund och Orust, samt länsväg 169 mellan 
Myggenäs och Rönnäng. Andra för kommunen 
mycket viktiga länsvägar är väg 721 mellan 
Skärhamn och Aröd och väg 723 från Skär-
hamn via Kållekärr till väg 169 vid Vallhamn. 
Dessa länsvägar är utpekade som ”huvudstråk” 
i kommunens översiktsplan, då de har stor be-
tydelse för att länka samman kommunen med 
regionen, och kommunens tätorter med varan-
dra, både gällande person- och godstransporter. 

Framkomligheten på huvudstråken är vanligen 
acceptabel under större delen av året. Köer 
förekommer dock på väg 169 och väg 160 
via Tjörnbroarna, främst vardagsmorgnar och 
på eftermiddagarna, till följd av arbetspend-
lingen ut från kommunen. Det stora antalet 
fritidsboende på Tjörn bidrar också till toppar i 
trafiken främst vid långhelger och under som-
marsäsongen. Enligt ÅVS Myggenäs korsväg 
(TRV 2016) registreras cirka 20 000 fordons-
rörelser dagligen på väg 160 öster om korsvä-
gen (ÅDT-mätning från 2013). I utredningen 
anges vidare att Myggenäs korsväg kommer 
att ha kapacitetsproblem vid prognosåret 
2030, om kapacitetshöjande åtgärder (bl.a. 
cirkulationsplats) enligt åtgärdsvalsstudien 
inte vidtas. Kommunen verkar för att regional 
medfinansiering av erforderliga åtgärder ska 
kunna erhållas. Då väg 160 och väg 169 är av 
riksintresse för kommunikationer mellan E6:an 
och Vallhamns hamnområde, och är del av 
det funktionellt prioriterade vägnätet, bevakas 
framkomligheten på dessa vägar av trafikver-
ket, i samband med all kommunens planlägg-
ning för ytterligare exploatering.

På norra och nordvästra Tjörn finns länsvägar 
727 och 731, som är klassade som ”sekun-
därstråk” i ÖP. De är mindre trafikerade än 
huvudstråken, i synnerhet gällande tung trafik, 
och har begränsad betydelse för kommunens 
tätorter, men är av stor betydelse för att länka 
kommunens landsbygdsområden till tätorterna 
och regionen. Då dessa vägar saknar separat 
gång- och cykelbana genererar de blandtrafik, 
med bristande trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter som följd. Denna situation förekom-
mer även längs de flesta övriga landsvägar inom 
kommunen, som i många fall har äldre sträck-
ningar med begränsad sikt. Två av kommunens 
större besöksmål, Skulptur i Pilane respektive 
Sundsby Säteri, ligger i anslutning till denna typ 
av landsvägar. Bristande utrymme för parkering 
och bussangöring vid besöksmålen, bidrar yt-
terligare till att gångtrafikanter under högsäsong 
rör sig oskyddat längs landsvägarna. Vid infar-
ten mot Pilane på väg 727 har trafikverket under 
2016 gjort en åtgärdsvalsstudie för att uppnå 
bättre siktförhållanden, minskad olycksrisk och 
vissa parkeringsmöjligheter. Kommunen kom-
mer att delta i finansieringen av åtgärderna för 
att tillskapa parkering.

Även inom kommunens äldre samhällen är 
gator för biltrafik på många ställen trånga och 
branta, vilket innebär begränsad framkomlighet 
och viss bristande trafiksäkerhet, särskilt under 
sommaren vid högt besökstryck. Under högsä-
songen råder dessutom stor brist på parkerings-
platser i tätorter och mindre samhällen, för såväl 
besökare som boende på de mindre öarna. Varje 
år juni-augusti arrenderar kommunen mark vid 
Astrids fisk i Rönnäng för att tillskapa ca 130 
parkeringsplatser, och på så vis hantera det höga 
parkeringstrycket sommartid. I övrigt har kom-
munen ordinarie boendeparkering i Rönnäng 
om cirka 140 platser, för helårsboende på Åstol 
och Stora Dyrön. Boendeparkeringsytorna finns 
på Hamnplan, Jannes äng, Gamla salteriet, 
Slänten, Kvarnbacken samt Kårevik. För att 
kunna få en boendeparkering gäller att du är 
myndig och folkbokförd/driver verksamhet/fast 
anställd på någon av öarna, att din bil är regist-
rerad på folkbokföreringsadressen, samt att par-
keringsplatsen används kontinuerligt, minst 10 
månader om året. 
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I parkeringsfrågan finns motstridiga intressen, 
då stora parkeringsytor kan uppfattas som do-
minanta i ortsbilden, medan antalet parkering-
ar emellanåt ändå inte räcker till. Efter beslut 
om att färjeläget i Rönnäng ska ligga kvar i 
befintligt läge, har utredning av parkeringssi-
tuationen startats. I samband med utredningen 
kommer kommunen att driva en medborgar-
dialog där såväl öbor som rönnängsbor ska 
kunna delta, för att bidra till en gemensam lös-
ning på parkeringsfrågan.

Kollektivtrafik
Kommunens kollektivtrafik utgörs främst av 
busstrafik för lokala och regionala resor. För 
regionala resor är tåg från Stenungsund också 
av betydelse. För resor till några av de mindre 
öarna i kommunen finns färjetrafik. Då många 
resenärer behöver påbörja sin resa med bil 
eller cykel innan de kan byta till kollektivt 
färdmedel är kommunens pendelparkeringar 
en viktig del av kollektivtrafiksystemet.

Buss
Busstrafiken utgörs av Tjörn Express mellan 
Göteborg/Stenungsund och Rönnäng, Orust 
Express mellan Uddevalla, Orust och Stenung-
sund, buss 5 mellan Höviksnäs och Stenung-
sund, 11 lokalbusslinjer (300-linjerna) samt 
18 skolbusslinjer (900-linjerna). Se tabell och 
karta för sträckningar och hållplatser. 

De starkaste pendlingsbussarna är Tjörn 
Express och buss 5. Tjörn Express går med 
halvtimmestrafik till Göteborg morgon och 
eftermiddag på vardagar, och i övrigt med en-
timmestrafik till Stenungsund dagtid, kvällstid 
samt helg. Buss 5 går med halvtimmestrafik 
vardagar och entimmestrafik helger mellan 
Höviksnäs och Stenungsund. Orust Express 
går till Stenungsund med halvtimmestrafik 

Expressbussar vid Myggenäs korsväg.

Tabell: Anropsstyrda (A) och reguljära busslinjer samt 
färjelinjer (F) 2017

Linje Linjesträckning

5 Stenungsund - Höviksnäs

Orust 
express 

Uddevalla - Orust - Stenungsund

Tjörn 
express 

Tjörn - Stenungsund/Göteborg

353 Skärhamn - Kållekärr - Häggvall - Nösnäs

354 Häggvall - Berga - Häggvall

355 Bleket - Rönnäng - Myggenäs - Kungälv

356 Klädesholmen - Tolleby - Djupvik - Kållekärr

357 Björholmen - Kållekärr - Häggvalle damm

358 Varekil - Askerön - Myggenäs skola

359 Varekil - Myggenäs - Häggvall - Nösnässkolan

360 (A) 
Närbuss

Mjörn / Kyrkesund / Valla / Rönnäng / Skärhamn

361 (F) Åstol - Rönnäng

362 (F) Härön - Kyrkesund - Härön

364 (A) Berga - Hjälteby - Furusäter - Häggvalle damm

366 (A) Djupvik - Olsby - Budalen - Sibräcka - Kållekärr

367 (A) Röra - Kyrkesund - Björholmen - Kållekärr

952 Hoga - Röra korsväg - Valsäng - Långekärr

953 Björholmen - Långekärr - Valsäng - Häggvallskolan

954 Halsbäck - Långekärr - Habborsby - Häggvallsko-
lan

955 Valsäng - Sibräcka - Fagerfjäll - Kållekärrs skola

956 Habborsby - Djupvik - Kållekärrs skola - Häggvalls

957 Svanvik - Hjälteby - Kållekärrs skola - Styrdalen

958 Häggvalle damm - Mjölkeviken - Myggenäs skola

959 Säckebäck - Mjörn - Myggenäs skola - Häggvall-
skolan

960 Häggvalle damm - Häggvallskolan - Myggenäs 
skola

961 Kållekärrs skola - Furusäter - Hjälteby - Häggvall

962 Fagerfjäll - Röavallen - Skärhamns skola - Blekets

963 Skärhamn - Stockevik - Aröd

964 Aröd - Stockevik - Skärhamn - Kållekärr - Bleketsk

965 Djupvik - Kuballe - Rönnängs skola - Bleketskolan

966 Tolleby - Olsby - Rönnängs skola - Bleketskolan

967 Bleketskolan - Klädesholmen - Rönnängs skola

968 Bleket - Rönnängs brygga - Bleketskolan

969 Kållekärr - Billströmska folkhögskolan
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900-linjerna, skolbussarna, ses över varje år 
inför skolstart, för att motsvara skolbarnens 
behov. Dessa bussar går endast de vardagar 
som är skoldagar, dvs. inte på skollov, röda 
dagar etc. Skolbussarna kör en morgontur 
till respektive skola och två till fyra turer på 
eftermiddagen beroende på skolans sluttider. 
Tillkommande rutter kan förekomma ifall nå-
gon av 300-linjerna utgår eller förändras. Även 
andra passagerare än skolungdomar kan åka 
med skollinjerna.  

Utöver de reguljära busslinjerna finns även 
”närbussen”, som är tillgänglig för resor inom 
kommunen en till två förmiddagar per vecka 
för respektive kommundel. Närbussen bokas 
en dag före resan, och hämtar upp resenären 
vid bostaden eller annan vald plats, enligt en 
ungefärlig tidtabell. I Tjörns kommun ersätter 
närbussen konceptet ”närtrafik”, som finns i 

Tjörns kollektivtrafiksystem 2017. Karta baserad på utdrag ur Västtrafiks webb-karta.

dagtid och entimmestrafik kvällstid på var-
dagar, samt med tvåtimmarstrafik på helger. 
För norra och östra Tjörn fungerar buss 5 och 
Orust Express som anslutningsbussar till tåget 
i Stenungsund. Ofta innebär dock bytet mellan 
buss och tåg i Stenungsund en lång stunds vän-
tan, och därmed en längre total restid.

300-linjerna är lokalbussar som går huvudsak-
ligen inom kommunen. Fyra av linjerna (353, 
355, 358 och 359) ansluter till grannkommu-
nerna vid Nösnäs i Stenungsund, Varekil på 
Orust och Kungälvs busstation. Tre linjer, 364, 
366 och 367, som servar landsbygden utanför 
kommunens huvudstråk med tre till sex turer 
per dag, är anropsstyrda och förbeställs senast 
en timme innan avgång. De reguljära linjerna 
trafikeras på vardagar, flertalet med koppling 
till någon skola. De anropsstyrda linjerna trafi-
keras även på helgen. 
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många andra av länets kommuner. Närtrafiken 
är helt anropsstyrd, och servar enbart områ-
den som inte trafikeras av reguljära busslinjer, 
medan närbussen till viss del överlappar och 
utgör ett komplement till den reguljära busstra-
fiken inom kommunens landsbygdsområden.

Tjörns Omnibuss är den entreprenör som kör 
bussarna på Tjörn, på uppdrag av Västtrafik. 
De ansvarar för att driva lokal marknadsföring, 
resandeutveckling och trafikutveckling. Kom-
munen ansvarar dock för hållplatser vad gäller 
tillgänglighetsanpassning och anslutande in-
frastruktur för gång och cykel. Kommunen har 
årligen möjlighet att söka medfinansiering hos 
Västtrafik för dylika åtgärder.

Pendelparkering
Idag finns pendelparkering för bil på fyra stäl-
len i Tjörns kommun; Myggenäs korsväg med 
81 platser, Myggenäs centrum med 14 platser, 
Höviksnäs entré med 20 platser och Kållekärrs 
centrum med 56 platser. Våren 2016 gjordes 
beläggningsmätning på alla fyra ställen vid 
två tillfällen, vilket visade på en genomsnittlig 
beläggning på ca 65 % inom pendelparkering-
arna. Trygga, säkra, tillgängliga och strategiskt 
belägna pendelparkeringar för bil bedöms vara 
viktigt för att främja att kollektiva färdme-
del väljs vid regionala resor. I ÖP 2013 finns 
förslag på flera lämpliga lägen för framtida 
etablering av pendelsparkeringsplatser, som är 
möjliga att studera närmare. Västtrafik planerar 
att under 2017 bygga ytterligare 56 pendelpar-
keringsplatser i Kållekärr. Kommunen bedriver 
idag inget systematiskt arbete för att prioritera 
nya utbyggnadsprojekt för pendelparkering.

Även trygg och säker pendelparkering för 
cykel i anslutning till kollektivtrafikknutpunk-
ter bedöms kunna ha betydelse för att främja 
kollektivt resande. Vid Kållekärrs busstation 
respektive vid Häggvalledamm finns idag ca 
20 cykelplatser, och vid Myggenäs korsväg 56 
cykelplatser, under tak. 

Tåg
Västtågen mellan Uddevalla och Göteborg är 
viktig för de regionala kollektivtrafikresorna, i 
synnerhet på kvällar och helger när Tjörn Ex-
press inte går hela vägen till Göteborg. Väst-
tågen går från Stenungsund med halvtimmes-

Pendelparkering vid Myggenäs korsväg.

trafik morgon och eftermiddag på vardagar, 
och med entimmestrafik dagtid, kvällar och 
helger. Kapacitetsbegränsningar på banan idag 
gör dock att trafiken är störningskänslig och 
tågen ofta är försenade. Tjörns kommun verkar 
för att kapacitetshöjande åtgärder ska vidtas på 
Bohusbanan, för att tågen ska kunna gå oftare, 
snabbare och med större tillförlitlighet. Vissa 
kapacitetshöjande åtgärder som rekommende-
ras i trafikverkets Idéstudie för Södra Bohus-
banan (TRV 2011) ligger med i regional plan, 
och är beslutade för genomförande.

Stenungsunds kommun har genomfört en lo-
kaliseringsstudie för nytt resecentrum. Under 
processens gång har Tjörns kommun, i sam-
verkan med Orusts kommun, förespråkat lo-
kalisering vid Stenungsöbrons brofäste, för att 
främja tillgängligheten till tåg även för resenä-
rer från öarna. Västtrafik har förespråkat loka-
lisering i Stenungsunds centrum i första hand, 
med hänvisning till potential för kommersiell 
utveckling kring resecentrum, och brofäste-
salternativet i andra hand, med hänvisning 
till enklare förutsättningar för genomförande. 
2016 fattade Stenungsunds kommun beslut om 
att nytt resecentrum ska lokaliseras centralt, i 
anslutning till Stenungstorg, och att detaljplan-
läggning för detta ska påbörjas.

Färja
Färjor går till de öar inom kommunen som har 
åretruntboende befolkning; linje 361 trafikerar 
Rönnäng–Tjörnekalv–Åstol–Dyrön och linje 
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Mobility management
Åtgärder för att stimulera och upprätthålla 
hållbart resande kallas ibland för ”mobility 
management”. Kommunen har vid olika tillfäl-
len genomfört subventionskampanjer för kol-
lektivt resande riktade till unga och äldre. Gra-
tis busskort till skolungdomar har prövats, men 
inte befunnits få tillräcklig effekt på resandet i 
förhållande till kostnad, varför det är inte ak-
tuellt för närvarande. ”Seniorkort” med gratis 
kollektivtrafik dygnet runt är dock sedan 2015 
tillgänglig för alla över 65 i kommunen. Väst-
trafik skickar ut erbjudande om seniorkort till 
alla kommuninvånare som fyller 65, och kor-
ten betalas av kommunen. Resultatet av denna 
kampanj är en ökning av resenärer på färjorna 
Åstol och Dyrön.

Som nämnts ovan är det Tjörns Omnibuss som 
ansvarar för att driva lokal marknadsföring, 
resandeutveckling och trafikutveckling av kol-
lektivtrafiken på Tjörn. Dock har kommunen 
möjlighet att bidra i detta arbete genom sina 
väl upparbetade informationskanaler mot kom-
muninvånarna.

Inom VGR och Västtrafik pågår en ”pris- och 
betalutredning” för att bland annat se över 
orättvisor i betalsystemet vid passering av tax-
egränser, och på så vis göra kollektivtrafiksys-
temet mer attraktivt.

Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg finns idag längs 
större delar av väg 169/723 mellan Myggenäs 
korsväg och Skärhamn, längs väg 721 mellan 
Skärhamn och Aröd, samt längs delar av väg 
169 mellan Aröd och Rönnäng. Mindre sträck-
or av separat gång- och cykelväg finns även 
inom de större tätorterna. Mellan Röra i norr, 
Klövedal i väster och Aröd i söder finns också 
en så kallad cykelled, som är en huvudsakligen 
sammanhängande och trafikseparerad väg av 
varierande standard, för gång- och cykeltrafik. 
Sträckning, profil och utformning gör den dock 
mer lämplig för rekreation och cykelturism än 
som transportväg vid cykelpendling.

I övrigt sker gång- och cykeltrafik idag i 
blandtrafik på det allmänna vägnätet, vilket, 
som nämnts ovan gällande biltrafik, innebär 

362 trafikerar Kyrkesund–Härön. Under lågsä-
song är trafiken relativt begränsad och delvis 
anropsstyrd, medan trafiken sommartid är mer 
omfattande, då resenärerna utgörs av en större 
fritidsboende befolkning. Färjetrafiken är även 
betydelsefull ur ett turismperspektiv, då besök 
till de mindre öarna, och även färjeturen i sig, 
utgör intressanta attraktioner för många besö-
kare. Att under högsäsong kunna erbjuda till-
räckligt antal bilparkeringar vid färjelägena i 
Rönnäng och Kyrkesund, för såväl permanent-
boende och fritidsboende som besökare, är en 
utmaning för kommunen. Det är därför viktigt 
att bekväma byten mellan busstrafik och färja 
möjliggörs, så att fler resenärer till de mindre 
öarna väljer kollektiva färdmedel framför bil, 
och parkeringsbehovet därmed begränsas.

Idag är verksamheter på de mindre öarna 
beroende av kollektivtrafikfärjorna för sina 
godstransporter, bland annat av livsmedel och 
kylvaror. Detta ställer krav vad gäller utrust-
ning och kapacitet på de färjor som trafikerar 
linjerna. En utredning pågår inom kommunen 
för att klarlägga vilka behov som en eventuell 
ny kollektivtrafikfärja ska tillgodose. Frågan 
behöver även belysas i fortsatt arbete med stra-
tegier för godstransporter inom kommunen.

Färja, linje 361, vid Rönnängs brygga.
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bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafi-
kanter. I kommunens översiktsplan (Del 2, s. 
22-24) finns förslag på prioriterade vägsträckor 
för utbyggnad av separat gång- och cykelväg 
längs såväl huvudstråk som sekundärstråk 
inom kommunen. Komplettering av gc-vägar 
längs kommunens större vägar har betydelse 
inte minst för tillgängligheten till kollektiv-
trafikhållplatser, och för att möjliggöra ökat 
kollektivt resande. Behov finns också av att på 
ett tryggt och säkert sätt kunna nå målpunkter 
utanför de större stråken och tätorterna med 
gång- och cykeltrafik, exempelvis rekreations-
anläggningar (Fjällebro), friluftsområden och 
besöksmål (Sundsby, Pilane). 

Konkreta planer på utbyggnad av ytterligare 
gc-vägar finns längs väg 160 från Myggenäs 

korsväg till Skåpesund, längs väg 721 vid 
Utäng och längs vägen mellan väg 169 och 
Vallhamn. Sträckningarna ligger med i kom-
munens långsiktiga investeringsbudget, men 
utbyggnaden förutsätter dels att markåtkomst 
kan ordnas, och dels att regional medfinan-
siering kan komma till stånd. Kommunen 
bedriver idag inget systematiskt arbete för att 
prioritera nya utbyggnadsprojekt för gång- och 
cykelväg.

Godstrafik
Tunga transporter inom kommunen går huvud-
sakligen på huvudstråken, dvs. vägarna 160, 
169 och 723. Väg 160 är rekommenderad pri-
mär transportväg för farligt gods och väg 169 
är rekommenderad sekundär transportväg för 

Utsnitt ur Tjörns cykelkarta, www.tjorn.se. 
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farligt gods. Väg 160 öster om Myggenäs och 
väg 169 norr om Vallhamnskorset är båda riks-
intresse för kommunikationer till Vallhamn, 
och utpekade som regionalt viktiga vägar i 
funktionellt prioriterat vägnät. Anslutning till 
E6 sker vid Stora Högamotet i Stenungsund, 
för transporter vidare i regionen, landet, Eu-
ropa och världen.

Årsdygnstrafiken (ÅDT) för tunga transporter 
inom kommunen ser enligt NVDB.se ut som 
följer; väg 160 öster om korsvägen ca 1200 
lastbilar (inkluderar trafik som fortsätter mot 
Orust); väg 169 norr om Vallhamn ca 800 last-
bilar (stor andel med destination Vallhamn, 
Svanviks industriområde, Höviksnäs); väg 169 
söder om Vallhamn 200-250 lastbilar (destina-
tioner Stansvik, Rönnäng, Bleket, Klädeshol-
men); väg 723 250-300 lastbilar (destinationer 
Kållekärr, Skärhamn). 

Längs väg 160 och 169 går uppskattningsvis 
40 000 tunga vägtransporter per år, bara till 
och från Vallhamn. Sedan 2014 har Wall-
hamn AB verksamhetstillstånd för att dubb-
lera antalet båtanlöp, vilket om det realiseras 
även skulle innebära motsvarande ökning av 
vägtransporter till och från hamnen. Lastbils-
transporter på väg 160 begränsas av vikt-, 
höjd- och breddbegränsningarna för Tjörnbron 
och tunneln på Stenungsön. De trånga tun-
nelmåtten ger dagligen upphov till olycksrisk 
då lastbilar behöver köra över mittlinjen för 
att rymmas. Flera gånger per vecka går även 
breda transporter som kräver broavstängning.

På väg 169 vid infart till Svanviks industriom-
råde, som trafikeras av 15-20 % tung trafik, 
finns trafiksäkerhetsproblem vid vänstersväng. 
Tidigare problematisk vägkorsning vid Vall-
hamn är sedan 2016 åtgärdad med utbyggnad 
av cirkulationsplats. Efter att cirkulations-
platsen har tillkommit flyter trafiken bättre 
längs väg 169 norr om korsningen, vilket 
dock i sin tur uppges innebära att problem vid 
Svanvikskorsningen har tilltagit, då luckor i 
trafikflödet blir kortare och kollisionsrisk upp-
står. Svanvikskorsningen har under 2016-17 
studerats i trafikutredning (Norconsult 2017) 
till ”Program för Svanvik”. Enligt utredningen 
behöver korsningen åtgärdas för att åstadkom-

ma tillräcklig trafiksäkerhet och framkomlighet 
i samband med framtida utveckling av verksam-
hetsområdet.

I kommunens äldre kustsamhällen kan fram-
komlighetsproblem för större fordon uppstå på 
smala vägar. Kommunen avser under 2017 att 
göra en övergripande trafikutredning för Skär-
hamn, där bland annat framkomlighetsfrågan 
kommer att studeras.

Som nämnts i avsnittet om kollektivtrafik sker 
godstransporter till de mindre öarna idag delvis 
med kollektivtrafik. Sommartid juni till augusti 
är godstransport på färjorna tidsbegränsade till 
ett antal utvalda turer. Lastbegränsningar som 
gäller hela året är max däckslast på 3 ton vid 
max våghöjd på 0,75 m. Farligt gods får inte 
transporteras med passagerarfartyg. Frågan om 
gods på färjorna behöver belysas ytterligare i 
fortsatt arbete med strategier för godstransporter 
inom kommunen. 

Utryckningstrafik
På Tjörn körs utryckningstrafik av räddnings-
tjänsten genom Södra Bohusläns räddnings-
tjänstförbund, och av ambulanssjukvården 
genom Västra Götalandsregionen. Räddnings-
tjänsten har en station i Skärhamn med deltids-
styrka och en i Kållekärr med heltidsstyrka, där 
även Västra Götalandsregionens ambulans är 
stationerad. Dagtid på vardagar sker utryckning-
ar främst från Kållekärr, medan kvällar, helger 
och nätter hanteras av båda stationerna. 

Utryckningstrafiken nyttjar hela kommunens 
vägsystem, både för räddningsinsatser och 
inställelse (deltidsstyrkan har fem minuters 
anspänningstid för att ta sig till stationen vid 
larm), vilket ställer krav på väginfrastrukturen. 
Kommunens huvudstråk, vägar 160, 169 och 
723, har god standard för utryckningstrafik, men 
brister i framkomligheten morgon och eftermid-
dag, på grund av trängsel, i synnerhet sommar-
tid. Kommunens situation med en enda direkt 
fastlandsförbindelse utgör en brist vid omfattan-
de eller långdragna räddningsinsatser, när hjälp 
behövs från grannkommunerna. 

Utöver huvudstråken, har väg 710 mellan Mjörn 
och Fagerfjäll strategisk betydelse för utryck-
ningstrafiken, då den möjliggör gena transporter 
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från stationen i Kållekärr. Vägen prioriteras 
dock inte tillräckligt för snöröjning och halk-
bekämpning för att alltid kunna nyttjas vid 
vinterväglag. Väg 710, liksom kommunens 
sekundära stråk, vägar 731 och 727, har även 
brister vad gäller standard och underhåll, vil-
ket kan innebära hinder för framkomlighet och 
komfort vid utryckning och ambulanstransport.

I de äldre samhällena kan utryckningstrafiken 
hindras av att bebyggelsen är tät och gatorna 
trånga. Träbebyggelsen i dessa miljöer är 
dessutom extra känslig för brandspridning, 
vilket påkallar snabba räddningsinsatser. På 
de mindre helårsbefolkade öarna finns lokala 
räddningsvärn, som utgörs av frivilliga styrkor 
med viss utbildning och utrustning för släck-
ning och vårdinsatser i väntan på ambulans 
och räddningstjänst. På Härön och Åstol finns 
även helikopterplattor.

Kommunen har även ansvar för sjöräddning i 
hamnområden och nära strandlinjen, vilket kan 
påverka hamnar och farleder.

Sjöfart och hamnar
Sjöfarten i kommunen omfattar handelssjöfart, 
fiskesjöfart och fritidssjöfart, med anspråk på 
framkomlighet i farleder, ankringsmöjligheter 
och tillgång till goda hamnar. 

Vallhamn är riksintresse för kommunikatio-
ner och är Sveriges största privatägda hamn 
(Wallhamn AB) med cirka 200 båtanlöp per 
år. Import och export av fordon inom Europa 
utgör kärnan i hamnens verksamhet. Under 
2014-2015 genomfördes muddringsarbeten i 

Vallhamns hamn och farled för att öka kapaci-
tet och säkerhet. I och med detta har hamnen 
fått verksamhetstillstånd för 400 fartygsanlöp 
per år. En sådan utveckling förutsätter dock att 
även infrastrukturen till/från hamnen utvecklas 
i samma omfattning.

Rönnängs hamn är fiskehamn av riksintresse. 
Här finns även färjeläge samt kaj för Sjöfarts-
verkets verksamhet. I Skärhamn finns kajer 
som används av fiskebåtar och Kustbevak-
ning. Klädesholmens västra hamn har kaj som 
används av fiskebåtar. Dyrön har två hamnar, 
båda har kajer för fiskebåtar och färjetrafik. 
Kyrkesund, Tjörnekalv och Åstol har kaj för 
färjetrafik. 

Farlederna 147 Hakefjorden–Wallhamn (all-
män farled, farledsklass 1), 151 Hätteberget–
Stenungsund (allmän farled, farledsklass 1), 
108 Gullholmen – Marstrandsfjorden (kustled, 
farledsklass 3) och 12 Oslofjorden – Öresund 
(kusttrafik, farledsklass 2) är farleder av riksin-
tresse. Den för handelssjöfarten mest betydel-
sefulla farleden är leden Marstrand–Uddevalla. 
Farleden försörjer Vallhamns hamn, Uddevalla 
hamn och den petrokemiska industrin i Ste-
nungsund. Leden trafikeras normalt av fartyg 
upp till 30 000 ton med en intensitet av cirka 4 
000 fartyg per år. Av betydelse för handelssjö-
farten är även inseglingslederna till Skärhamn 
och Rönnäng.

Sommartid trafikeras farlederna av ett stort 
antal fritidsbåtar. Mest intensiv är denna trafik 
på den nord-sydgående kustleden strax väster 
om Tjörn. 

Lastfartyg och lotsbåtar vid Vallhamn. Foto: Wallhamn AB.
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Analys

I detta avsnitt görs en SWOT-analys av kom-
munens fysiska och sociala samhällsstrukturer, 
hur de idag samspelar med behovet av person- 
respektive godstransporter, samt hur förutsätt-
ningarna för att nå uppsatta mål inom dessa 
transportområden ser ut inför framtiden. 

Persontransport
Målsättning
Kommunens översiktsplan från 2013, aktuell 
politisk vision från 2015, ”Vision 2035”, samt 
aktuella budgetdokument från 2016 och 2017 
lyfter alla upp behovet av förbättrade kommu-
nikationer för alla målgrupper i befolkningen. 
I Folkhälsoplan 2012-2016 lyfts ”jämlika och 
jämställda livsvillkor” fram som ett prioriterat 
tema, vilket också pekar mot behovet av ett 
transportsystem som är tillgängligt för och 
anpassat till en större del av befolkningen än 
dagens system.

Kommunens styrdokument och policyer har 
stöd i statliga och regionala målformuleringar 
kring persontrafiken. Den gemensamma 
målsättningen är att andelen bilresor för 
persontransport ska minska och ersättas av 
ökad andel kollektivt resande. En sådan ut-
veckling ligger i linje med kommunens och re-
gionens delade strävan efter socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. 
De regionala måldokumenten anger dessutom 
att det ökade kollektiva resandet företrädesvis 
ska ske med tåg. 

Kommunen har även målsättningar gällande 
utveckling av besöksnäringen, vilken ger upp-
hov till behov av persontransporter, i synnerhet 
under sommarhalvåret. Idag kommer majorite-
ten av besökarna med bil. I enlighet med kom-
munens tydliga inriktning mot utveckling av en 
hållbar turismnäring, är det dock en angelägen 
målsättning att även besökare i ökad utsträck-
ning lockas att välja kollektiva färdmedel.

Styrkor
Följande faktorer i dagens situation bedöms 
främja måluppfyllelse:
- Befintlig väginfrastruktur, som fastlands-

förbindelse (väg 160), huvudstråk (vägar 
169 och 723), sekundärstråk (vägar 727, 
731), etc. utgör grundläggande förutsätt-
ning för trafikförsörjning för lokala och 
regionala personresor för såväl pendling 
som besök. Vägar 160 och 169 är delar av 
funktionellt prioriterat vägnät för kollektiv-
trafik.

- Befolkning relativt väl koncentrerad till 
tätorter och huvudstråk, vilka kan kollek-
tivtrafikförsörjas någorlunda rationellt.

- Frekvent busstrafikering dagtid på varda-
gar längs kommunens huvudstråk. 

- Stor räckvidd i hela kommunen för mindre 
frekvent kollektivtrafikering.

- Tillgänglighetsanpassade busshållplatser i 
strategiska punkter.

- Separat gång- och cykelvägsystem längs 
delar av kommunens huvudstråk, möjlig-
gör trafiksäker tillgång till busshållplatser.

- Pendelparkeringar vid kollektivtrafik-
knutpunkter i Kållekärr, Höviksnäs och 
Myggenäs möjliggör byte från bil till kol-
lektivtrafik.

- Busslinjer till Stenungsunds station möj-
liggör byte från buss till tåg vid regionala 
resor.

Övriga styrkor noteras, men bedöms inte ha 
odelat positiv inverkan på måluppfyllelsen:
- Högt bilinnehav hos befolkning och besö-

kare medför god individuell tillgänglighet 
till lokala och regionala persontransporter.
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- Ingen kollektivtrafikförsörjning av en av 
kommunens största arbetsplatser, Vall-
hamn.

Övriga svagheter noteras, främst gällande för-
utsättningar för utveckling av turistnäringen:
- Bristande trafiksäkerhet sommartid vid 

skulptur i Pilane och Sundsby säteri; dålig 
sikt vid utfart, blandtrafik med oskyddade 
trafikanter och besökare.

- Brist på besöksparkering vid större besöks-
mål sommartid.

- Brist på boendeparkering i Rönnäng för de 
mindre öarna sommartid.

- Bristande framkomlighet på vägnätet i 
kommunens äldre samhällen, exempelvis 
centrala Skärhamn.

Möjligheter
Följande faktorer bedöms i framtiden kunna 
bidra till måluppfyllelse:
- Befolkningstillväxt kan ge ökat underlag 

för kollektivtrafikering.
- Generationsskifte i befolkningen kan med-

föra förändrade resvanor, med möjlighet 
till ökad andel kollektivresande.

- Resvaneundersökningar, riktade informa-
tionskampanjer och marknadsföring (mobi-
lity management) kan bidra till förändrade 
resvanor, med möjlighet till ökad andel 
kollektivresande och fler korta resor med 
cykel istället för bil.

- Förtätat samhälle längs huvudstråk och i 
tätorter, möjliggör effektivare kollektivtra-
fikering.

- Ökad bredbandstäckning inom kommunen 
stödjer ”digitaliserad arbetsmarknad”, vil-
ket kan bidra till minskat behov av regio-
nala pendlingsresor.

- Utveckling av lokalt näringsliv med fler ar-
betsplatser inom kommunen, kan bidra till 
minskat behov av regionala pendlingsresor.

- Kapacitetshöjande åtgärder på väg 160, 
med prioriterad framkomlighet för hållbart 
resande, kan göra kollektivtrafiken attrakti-
vare för såväl pendlare som besökare.

Svagheter
Följande faktorer i dagens situation bedöms 
motverka måluppfyllelse:
- Mindre samhälle i regional periferi. Liten 

lokal arbetsmarknad medför stort pend-
lingsberoende, men liten befolkning ger 
svagt underlag för kostnadseffektiv kollek-
tivtrafikering.

- Befolkningens resvanor, med högt bilin-
nehav hos befolkningen och låg tendens till 
kollektivt resande, minskar trafikeringsun-
derlaget ytterligare.

- Bristande trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter i blandtrafik på det mindre väg-
nätet och delar av huvudstråken, kan vara 
motiv för att ta bilen istället för att gå eller 
cykla till målpunkten, busshållplatsen eller 
tågstationen, och inskränker rörelsefriheten 
för personer som inte har tillgång till bil.

- Bristande belysning, utformning och sköt-
sel ger upplevd otrygghet längs delar av 
gång- och cykelvägnätet, vid hållplatser 
och pendelparkeringar, vilket kan vara 
motiv för att ta bilen istället för att gå eller 
cykla, och inskränker rörelsefriheten för 
personer som inte har tillgång till bil.

- Bristande kapacitet och framkomlighet på 
väg 160, särskilt sommartid då befolkning-
en är som störst. Motortrafikanter inklusive 
buss hamnar i kö på väg 160 och/eller i 
centrala Stenungsund, vilket bidrar till lång 
total restid och motverkar övergång från 
bil till tåg.

- Bristande kapacitet och framkomlighet på 
Södra Bohusbanan för tågtrafik leder till 
låg turtäthet, långsamma turer, hög stör-
ningskänslighet i tågtrafiken och låg tillför-
litlighet till tidtabellen.

- Bristande attraktivitet i kollektivtrafiken; 
låg turtäthet för busstrafik utöver kortare 
period vardagar på kommunens huvud-
stråk, få direkta bussturer till Göteborg, 
långa väntetider för anslutande buss/tåg 
vid byte ger lång total restid, för få pen-
delparkeringar vid tåget och förseningar i 
tågtrafiken ger låg tillförlitlighet.
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- Ny fastlandsförbindelse Orust-Stenung-
sund avlastar väg 160, och bidrar till bättre 
framkomlighet för kollektivtrafik.

- Kapacitetshöjande åtgärder på Södra Bo-
husbanan kan medföra pålitligare, turtätare 
och snabbare tågförbindelser, och därmed 
en mer attraktiv kollektivtrafik.

- Ekonomiskt stöd i regional respektive na-
tionell plan kan öka realiserbarhet i närtid 
för kostsamma kapacitetshöjande trafikåt-
gärder på väg 160 respektive Södra Bohus-
banan.

- Resecentrum i Stenungsund kan ge bekvä-
mare byten mellan buss/bil/cykel och tåg.

- Separation av gång- och cykeltrafik från 
motortrafik längs kommunens primära och 
sekundära huvudstråk, samt mellan viktiga 
målpunkter. 

- Trygga och säkra cykelvägar stärker cy-
klism som vardagligt transportslag mellan 
målpunkter, utgör stöd för ökat kollektivt 
resande och främjar god folkhälsa, jäm-
likhet, jämställdhet, självständighet och 
tillgänglighet för alla befolkningens mål-
grupper.

- Planering av busslinjer så att de angör 
målpunkter och mötesplatser för olika mål-
grupper, kan främja gemenskap och hälsa, 
och göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

- Laddstolpar för elbilar i anslutning till pen-
delparkeringar kan underlätta omställning 
till en mer miljövänlig bilpark och göra 
pendelparkeringarna mer attraktiva.

Övriga möjligheter noteras, främst gällande 
utveckling av turistnäringen:
- Säkra trafiklösningar för tillfart, bussangö-

ring och parkering vid kommunens större 
besöksmål kan minska olycksrisk och 
främja utveckling av turismen.

Hot
Följande faktorer bedöms i framtiden kunna 
hindra måluppfyllelse:
- Generell sårbarhet i systemet med endast 

en fastlandsförbindelse. Kapacitetstak nås 
på väg 160 inom tio år, enligt ÅVS Myg-
genäs korsväg. Bruten fastlandsförbindelse 
vid frekventare köbildning i trafiken, eller 
vid olyckor, innebär försämrad framkom-
lighet även för kollektivtrafiken.

- Placering av nytt resecentrum i Stenung-
sund i läge som inte stödjer kollektivt 
resande från Tjörn eller byte till kollektivt 
färdmedel i Stenungsund, bidrar till fortsatt 
hög andel bilresor.

- Olyckor i blandtrafik gör att gång- och cy-
kelalternativ inte framstår som säkra och 
trygga, vilket medför fortsatt bilresande 
även vid korta resor. 

- Oförändrade resvanor hos befolkningen, 
eller förändrade resvanor mot minskat kol-
lektivt resande.

- Fortsatt delvis spridd bebyggelse på lands-
bygd genererar ökat transportbehov som är 
svårt att tillgodose med kollektiva färdme-
del.

- Klimatförändringar orsakar frekventare 
översvämningar, kan drabba strategisk 
infrastruktur med hindrad framkomlighet 
även för kollektivtrafiken.

Övriga hot noteras, men bedöms inte få direkt 
inverkan på måluppfyllelsen:
- Att trafikverket är väghållare för flera vä-

gar i kommunen tätorter, innebär begräns-
ning av vilka åtgärder som kan vidtas på 
vägarna, vilket i viss mån komplicerar 
framtida utveckling av tätortsmiljöerna.
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Godstransport
De kommunala styrdokumenten har få for-
muleringar som specifikt rör godstransporter. 
I denna analys tolkas ”transporter för nä-
ringslivet” i första hand som godstransporter. 
Persontransporter för näringslivets personal 
och kunder avhandlas i föregående avsnitt om 
persontransport.

Målsättning
Av ÖP 2013, ”Vision 2035”, budgetdokument 
från 2016 och 2017, kommunens näringslivs-
strategier från 2013 samt senare års arbete 
med Nordvästsvenska initiativet framgår att ett 
starkt politiskt mål är att främja företagande 
och näringsliv i kommunen. I dessa doku-
ment uppmärksammas också välfungerande 
kommunikationer och infrastruktur som en 
mycket viktig faktor för att nå målsättningen, 
och möjliggöra expansion av det lokala nä-
ringslivet. I regionala målformuleringar kring 
näringslivsutveckling och transporter lyfts 
hållbar utveckling fram som ett tydligt delmål. 
Nyckelord i dessa dokument är internationellt 
transportnav, regional tillväxt, grön logistik, 
alternativa drivmedel, hållbar landsbygdsut-
veckling och samhällsekonomisk effektivitet.

Den potentiella målkonflikt som finns vad gäl-
ler godstransporter speglas väl i det tudelade 
nationella transportpolitiska målet; å ena sidan 
funktionsmålet som syftar till att, med hjälp 
av utvecklade kommunikationer, främja det 
expanderande näringslivets ökade transport-
behov, och å andra sidan hänsynsmålet, som 
syftar till att värna sociala och ekologiska vär-
den, och tillse att näringslivets utveckling inte 
sker på bekostnad av människa och miljö. Att 
uppnå en balanserad sammanvägning av dessa 
potentiellt motstridiga mål, bedöms kunna vara 
en viktig målsättning i sig. 

SWOT-analysen nedan är i första hand inriktad 
på funktionsmålet.

Styrkor
- Befintlig infrastruktur finns för gods på väg 

samt med fartygstransport, kommunens 
större och mindre vägnät samt större och 
mindre hamnar, vilket utgör grundförut-
sättningar för att godstransport ska kunna 
ske.

- Vägar 160 och 169, samt Vallhamn med 
anslutande farleder är riksintresse för kom-
munikationer, vilket ger tyngd och prioritet 
åt dessa anläggningar vid behov av regio-
nal medfinansiering av åtgärder. Vägar 160 
och 169 är dessutom del av funktionellt 
prioriterat vägnät, klassade som regionalt 
viktiga vägar.

- Muddring genomförd i Vallhamn, vilket 
innebär hög kapacitet för fartygstransporter 
till och från hamnen.

- Cirkulationsplats genomförd på väg 169 
vid Vallhamn, vilket innebär lokalt god 
framkomlighet för vägtransporter till och 
från hamnen.

- Större verksamhetsområden som Vallhamn 
och Svanvik lokaliserade i direkt anslut-
ning till kommunens huvudstråk, vilket 
underlättar effektiva transporter.

- Tidsstyrning av breda transporter till perio-
der på dygnet när fastlandsförbindelsen är 
mindre belastad av persontrafik.

- Kollektiv färjetrafik till de mindre öarna 
har idag viss kapacitet för att transportera 
gods.

Svagheter
- Bristande kapacitet på väg 160 (och på 

E6), särskilt sommartid då trafikbelastning-
en är som störst. Lastbilar hamnar i kö på 
väg 160, vilket bidrar till lång transporttid.

- Bristande framkomlighet och trafiksäker-
het på väg 160, då godstransporter mot 
Vallhamn gör vägmittsanspråk i tunneln på 
Stenungsön (pga tunneldimension), vilket 
dagligen ger upphov till trafikfara.

- Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet 
på väg 169 vid Svanvik, dels pga få och 
korta luckor i trafiken för ut- och infart, 
och dels pga konflikt med persontrafik och 
oskyddade trafikanter inom Svanviks indu-
striområde.

- Bristande trafiksäkerhet pga blandtrafik på 
delar av vägnätet.

- Bristande framkomlighet på vägnätet i 
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Utryckningstransport
Målsättning
Kommunens certifiering som Säker och Trygg 
kommun vittnar om politisk vilja att arbeta 
integrerat med säkerhets- och trafikfrågor, 
även på andra plan än gällande akuta rädd-
ningsinsatser. SWOT-analysen nedan är dock 
inriktad på transportsystemets funktion vid 
utryckningstrafik, och som förutsättning för att 
kommunen ska kunna leva upp till lagkraven i 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Styrkor 
- Välfungerande huvudstråk, god framkom-

lighet i Vallhamnskrysset.  
- Strategisk lokalisering av brandstation i 

Kållekärr.
- Två brandstationer ger bra räckvidd.

Svagheter
- Trängsel i trafiken, brister i framkomlighet 

morgon och eftermiddag, värre sommartid.
- Många incidenter vid Svanvik, brister i 

framkomlighet och trafiksäkerhet, konflikt 
med gc-väg.

- Sårbar fastlandsförbindelse när insatshjälp 
behövs från grannkommuner.

- Spridd bebyggelse, flera tätorter, skapar 
långa avstånd.

Möjligheter
- Bredare vägbanor för ökad framkomlighet.
- Slå samman stationerna och lokalisera 

ännu mer strategiskt.
- Samla riskindustri på ett ställe, med god 

tillgänglighet för insatser.
- Utbyggnad av kommunalt VA för bättre 

släckvattenkapacitet.
- Trafikseparering med gc-bana på mindre 

vägar, för ökad trafiksäkerhet.

Hot
- Fortsatt spridd bebyggelse gör insatser mer 

tidskrävande.
- Befolkningstillväxt ger ökad trafik och 

sämre framkomlighet för utryckningstrafik.

kommunens äldre samhällen, exempelvis 
centrala Skärhamn, pga smala vägdimen-
sioner.

- Begränsad kunskap om godstransporter 
inom kommunal organisation, i synnerhet 
gällande fartygstransporter.

Möjligheter 
- Utökad transport på fartyg till och från 

Vallhamn, då kapaciteten inte är fullt ut-
nyttjad.

- Omfördelning av persontrafik från bil till 
buss och tåg kan bidra till ökad framkom-
lighet för gods på väg 169, 160 och E6.

- Utvecklad tidsstyrning av godstrafik på 
väg 160 för att minimera konkurrens mel-
lan gods- och persontransport.

- Ny fastlandsförbindelse Orust-Stenung-
sund avlastar väg 160, och bidrar till bättre 
framkomlighet för godstrafik.

- Bebyggelseutveckling för nä-
ringslivet koncentreras till kom-
munens huvudstråk, och möjlig-
gör effektiva godstransporter.

- Kunskapsöverföring från trans-
portföretagen till kommunen.

Hot 
- Generell sårbarhet i systemet med endast 

en fastlandsförbindelse. Kapacitetstak nås 
på väg 160 inom tio år, enligt ÅVS Myg-
genäs korsväg. Bruten fastlandsförbindelse 
vid frekventare köbildning i trafiken, eller 
vid olyckor, innebär försämrad framkom-
lighet för godstrafiken.

- Oförändrade resvanor hos befolkningen, 
eller förändrade resvanor mot minskat kol-
lektivt resande, medför fortsatt hög eller 
ökande personbilstrafik, vilken konkurrerar 
med godstrafiken om begränsad vägkapa-
citet.

- Bristande kapacitet på väg 160 kan utgöra 
hinder för fullt nyttjandet av ökad kapacitet 
för fartygstrafik till och från Vallhamn.

- Klimatförändringar orsakar frekventare 
översvämningar, kan drabba strategisk in-
frastruktur med hindrad framkomlighet för 
godstrafiken.

- Trafikolyckor i blandtrafik.
- Begränsad kapacitet för godstransporter till 

de mindre öarna hämmar utvecklingen av 
verksamheter.
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Även ”mindre” brister i dagens transportsys-
tem riskerar att bidra till att hämma kommu-
nens utveckling; parkeringsbrist för besökare 
och fritidsboende sommartid gör kommunen 
mindre attraktiv för besöksnäring och del-
årsboende; luckor i cykelvägnätet försvårar 
vardaglig cykelpendling till arbete och kol-
lektivtrafik; tidvis låg kollektivtrafikservice 
gör kommunen mindre attraktiv för helårs-
boende för vissa målgrupper i befolkningen; 
låg trafiksäkerhet och tillgänglighet för olika 
målgrupper stödjer inte kommunens strävan 
efter trygga och säkra livsmiljöer; begränsad 
kapacitet för godstransporter till mindre öarna 
hindrar expansion av lokala verksamheter.

Möjliga åtgärdsområden
Fyrstegsprincipen
Trafikverket arbetar i sina studier av transport-
systemet med en metod som kallas ”fyrstegs-
principen”:
1. Tänk om - Det första steget handlar om att 

först och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt.

2. Optimera - Det andra steget innebär att 
genomföra åtgärder som medför ett mer 
effektivt utnyttjande av den befintliga in-
frastrukturen.

3. Bygg om - Vid behov genomförs det tredje 
steget som innebär begränsade ombyggna-
tioner.

4. Bygg nytt - Det fjärde steget genomförs 
om behovet inte kan tillgodoses i de tre ti-
digare stegen. Det betyder nyinvesteringar 
och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Denna kategoriseringsmodell är användbar för 
att urskilja samhällsekonomiskt fördelaktiga 
lösningar på olika problem i ett transportsys-
tem. De två första stegen handlar om att bear-
beta attityder och marknadsföra hållbara res/
transportval. Steg tre och fyra är kopplade till 
fysiska åtgärder som oftast medför större ma-
teriella och ekonomiska resursuttag.

Slutsatser

I detta avsnitt återges de slutsatser kring 
transportsystemet och dess utvecklingsbehov, 
som tjänstemännen har kunnat formulera 
utifrån beslutade kommunala och regionala 
policydokument och målsättningar, tillgäng-
liga kunskapsunderlag samt resultat av SWOT-
analysen.

Risk för hämmad utveckling
Annalkande kapacitetsbrist (enligt ÅVS Myg-
genäs korsväg) på väg 160 kan inom en tioårs-
period förväntas bli en hämmande faktor för 
kommunens utveckling vad gäller befolkning 
och näringsliv, och därmed för uppfyllelse av 
övergripande kommunala målsättningar. Pri-
märt för att bristande framkomlighet i trafiken 
bedöms göra kommunen mindre attraktiv för 
helårsboende, verksamhetsetablering/expan-
sion och turism, men även för att kommunen 
under detaljplaneprocessen i vissa juridiska av-
seenden behöver länsstyrelsens godkännande, 
för att kunna genomföra sina planer.

Då vägar 160 och 169 är riksintresse för kom-
munikationer till Vallhamn, och klassade som 
”regionalt viktig väg” i funktionellt prioriterat 
vägnät, sker från statligt och regionalt håll 
kontinuerlig bevakning av framkomligheten på 
vägarna, och hur de påverkas av kommunens 
utvecklingsplaner. Länsstyrelsen har möjlig-
het att överpröva beslut att anta en detaljplan, 
bland annat om detaljplanen kan förväntas 
medföra att ett riksintresse enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken inte tillgodoses, eller att reg-
leringen av sådana frågor om användningen 
av mark- och vattenområden som angår flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. 
Båda dessa överprövningsgrunder kommer att 
vara tillämpbara i en situation* där planerad 
exploatering bedöms innebära betydande nega-
tiv påverkan på framkomligheten på väg 160 
och/eller väg 169.

* En jämförbar situation är när Länsstyrelsen på Trafikverkets inrådan 2015 beslutade att stoppa 
alla detaljplaner för tillkommande exploatering i Öckerö kommun, då trafikmängderna på väg 155 
i Göteborgs stad närmade sig vägens kapacitetstak. Väg 155 är delvis riksintresse, och ingår som 
helhet i funktionellt prioriterat vägnät.
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färdmedel. Dagens situation innebär dock att 
det finns potential för optimering i detta seg-
ment, under förutsättning att befolkningens 
och besökarnas val av färdmedel kan föränd-
ras. För att kommunen ska kunna bearbeta 
denna fråga krävs djupare kunskap om vad 
som formar dagens och morgondagens resva-
nor för olika målgrupper.

Steg 3 & 4: Genomför fysiska trafikåtgärder
Om transportbehovet kvarstår eller ökar, och 
fördelningen mellan trafikslag kvarstår som 
idag, kommer behovet av fysiska trafikåtgärder 
utlösas, bland annat för att öka kapaciteten på 
väg 160. De åtgärder som föreslås i trafikver-
kets åtgärdsvalsstudie ÅVS Myggenäs Kors-
väg syftar bland annat till kapacitetshöjande 
ombyggnad av korsningen till cirkulations-
plats, enligt steg tre. Genomförd cirkulations-
plats vid Vallhamnskorset, var enligt steg tre. 
Långsiktiga stora projekt för att tillskapa helt 
ny infrastruktur (ny tunnel/bro/färja till fast-
landet, nytt resecentrum etc.) som lyfts fram 
bland annat i Nordvästsvenska initiativet, hör 
till steg 4. Inom dessa två åtgärdssteg ryms 
även mindre omfattande fysiska åtgärder som 
utbyggnad av separata gång- och cykelvägar, 
pendelparkeringar, trygghetsskapande åtgärder 
i offentlig miljö, etc. vilka förespråkas i flera 
kommunala styrdokument.

Behov av fysiska trafikåtgärder noteras idag 
löpande i samband med att behovet uppstår 
eller i samband med planläggning av ny be-
byggelse. Åtgärderna genomförs när projektet 
blir prioriterat i kommunal investeringsbudget, 
erbjuds anslag från en regional åtgärdspott 
eller får mer omfattande medfinansiering i re-
gional infrastrukturplan. För att uppnå en sys-
tematisk proaktiv och långsiktig planering och 
prioritering av fysiska infrastrukturåtgärder i 
kommunen, krävs utarbetande dels av rutiner 
för prioriteringsprocessen och dels av bedöm-
ningskriterier för prioriteringen.

Steg 1: Påverka transportbehovet
I en kommun som Tjörn, där en stor del av det 
totala transportbehovet utgörs av pendlings-
resor, kan potential för att minska resbehovet 
finnas, om det är möjligt att utöka den lokala 
arbetsmarknaden, så att fler kommuninvånare 
får arbete inom kommunen. Kommunen arbe-
tar aktivt för att möjliggöra en utökad lokal ar-
betsmarknad, bland annat genom planläggning 
av mark för verksamhetsetablering. Ett annat 
sätt att minska behovet av pendlingsresor är 
att öka möjligheten för kommuninvånarna att 
arbeta hemifrån. Avgörande för detta bedöms 
vara god tillgång till bredbandsuppkoppling. 
Kommunen har en bredbandssamordnare som 
arbetar för att främja arbetet för enskilda fiber-
föreningar.

För att utröna potential för att minska närings-
livets transportbehov behöver kommunen dju-
pare kunskap i frågan.

Den del av persontransportbehovet som ge-
nereras av besökare är inte önskvärt för kom-
munen att minska, då besökarna utgör en bety-
dande del av det kommersiella underlaget för 
kommunens näringsliv.

Steg 2: Omfördela mellan trafikslag
Om transportbehovet kvarstår eller ökar, kom-
mer person- och godstransporter fortsätta att 
konkurrera om begränsat utrymme på fast-
landsförbindelsen väg 160, med tilltagande 
trängsel och köer som följd. Ett alternativt sätt 
att hantera denna situation kan vara omfördel-
ning av transporter mellan olika trafikslag, för 
att uppnå ett mer utrymmeseffektivt nyttjande 
av transportsystemet.

Då kommunen saknar tågförbindelse är land-
baserade godstransporter till och från kommu-
nen hänvisade till vägtrafik. Flera verksamhe-
ter bedöms vara beroende av just landbaserad 
transport. För att utröna potential för omför-
delning av godstransporter från väg till sjöfart 
behöver kommunen djupare kunskap i frågan. 

Dagens utveckling av persontransporter indi-
kerar ett fortsatt högt bilresande, vilket inte 
ligger i linje med kommunens målsättning att 
flytta över trafik från personbil till kollektiva 
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sigt mycket berikande, dock tids- och resurs-
krävande process. Ett alternativ kan vara att 
transportstrategin i detta skede tas fram som 
ett enklare policydokument, för att i ett senare 
skede arbetas in i nästa version av kommunens 
översiktsplan. Detta medför att den demokra-
tiska processen skjuts på framtiden, men att 
dokumentet å andra sidan till dess kommer att 
ha lägre status som styrdokument. 

Oavsett avgränsning enligt ovan bör trans-
portstrategin anlägga såväl ett långsiktigt per-
spektiv motsvarande kommunens Vision 2035, 
som ett kortsiktigare perspektiv kopplat till en 
konkret handlingsplan för de närmaste åren. 

Vidare behöver arbetet avgränsas tematiskt, 
gällande vilka ämnen som ska avhandlas. Ut-
gångpunkten är att transportstrategin ska gälla 
för alla transportslag och trafikslag. Dock kan 
respektive trafikslag kräva strategiarbete av 
olika omfattning, vilket får definieras under 
arbetets gång.

Metod
Fortsatt arbete med transportstrategi förutsätts 
kunna genomföras i projektform, med en pro-
jektorganisation, en projektplan för helheten 
och eventuella delprojekt för olika trafikslag. 
Övergripande upplägg för arbetet avses följa 
den metod som beskrivs i ”Trafik för en attrak-
tiv stad” (TRAST), som Boverket, Trafikverket 
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
utarbetat till stöd för den kommunala trafik-
planeringen. TRAST-metoden bygger på att 
trafik- och transportplaneringen vävs in i kom-
munens rullande översiktsplanering. TRAST 
omfattar ett stort material av kunskapsunderlag 
och exempel som bedöms kunna vara ett gott 
stöd i det fortsatta arbetet.

Erforderliga utredningar kommer att utarbetas 
med konsultstöd och i enlighet med bran-
schens praxis.

Eventuell medborgardialog kommer att ge-
nomföras med hjälp av Cultural planning-me-
toden, i enlighet med kommunens praxis. 

Fortsatt arbete

I detta avsnitt formuleras förslag och rekom-
mendationer om hur arbetet med kommunal 
transportstrategi kan gå vidare. 

Syfte
Slutsatserna i förra avsnittet är formulerade 
utifrån antagandet att de övergripande poli-
tiska inriktningar, som förmedlas bland annat 
i ÖP 2013 och Vision 2035, är giltiga och ska 
tillämpas även på transportfrågan. Det kan 
dock finnas behov av att i det fortsatta arbetet 
formulera preciserade politiska målsättningar 
kring just transportfrågan i kommunen, dvs. 
förtydliga vad som ska uppnås med utveckling 
av transportsystemet. Därefter syftar arbetet 
till att formulera strategier för hur dessa mål-
sättningar, såväl övergripande som precisera-
de, ska uppnås avseende transportfrågan, i ett 
kortare och ett längre perspektiv.

Förstudien har gett en bild av dagens kun-
skapssituation gällande transportsystemet, som 
visar att fortsatt arbete behöver omfatta viss 
uppbyggnad av ny kunskap. Utredningsarbete 
kan komma att behövas bland annat avseende 
faktiska möjligheter att minska vissa transport-
behov och att omfördela trafik mellan olika 
trafikslag. 

Förstudien visar även på att metodutveckling 
skulle behövas för kommunens prioritering av 
fysiska infrastrukturåtgärder, både vad gäller 
bedömningskriterier och långsiktig priorite-
ringsprocess. 

Avgränsning
För att avgränsa omfattningen på fortsatt ar-
bete behöver beslut fattas om vilken status pro-
dukten av arbetet behöver ges. Ett antagande i 
förstudien är att transportstrategierna på något 
sätt ska utgöra komplement till kommunens 
översiktsplan. I samband med aktualitetspröv-
ning av ÖP 2013 har sektor samhällsbyggnad 
rekommenderat att transportstrategin utförs 
som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Detta skulle ge dokumentet ÖP-status gällande 
transportfrågan, men erfordra demokratisk 
process enligt PBL, vilket är en kunskapsmäs-
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Organisation
Styrgrupp: kommunstyrelsens miljö- och sam-
hällsbyggnadsutskott, KMSU

Projektledning: översiktsplanerare alternativt 
trafikplanerare (projektledare, handläggare), 
trafikingenjör (stödhandläggare), samhälls-
byggnadschef (mentor)

Arbetsgrupp: projektledning (enligt ovan), 
kollektivtrafiksamordnare, näringslivsstrateg, 
lokalsamordnare, folkhälsosamordnare, bered-
skapssamordnare, säkerhetssamordnare, miljö-
chef, turismchef, mark- och exploateringschef, 
teknisk chef

Kultur- och fritidsförvaltning, socialförvalt-
ning samt barn- och utbildningsförvaltning 
representeras av kommunens lokalsamordnare 
i arbetsgruppen, men kan även ha representan-
ter i referensgrupperna nedan.

Konsulter: trafikutredare (system, åtgärder, pri-
oriteringsprocess), beteendevetare (resvanor)

Referensgrupper: 
- Medborgare; tätortsvisa grupper, skolbarn, 

ungdomar, kvinnor, män, äldre, nyanlända, 
delårsboende, cyklister, motionärer, besö-
kare, cultural planning-samordnare och 
folkhälsosamordnare

- Föreningar; vägföreningar, samhällsfören-
ingar, fiberföreningar, naturskyddsfören-
ingen, trafikingenjör och bredbandssam-
ordnare

- Näringsliv; Wallhamn AB, Svanviks fö-
retagarförening, fiskindustrin, Turistrådet 
Västsverige, näringslivsstrateg och tu-
rismchef

- Kollektivtrafikaktörer; Västtrafik, Tjörns 
omnibuss, taxi, kollektivtrafiksamordnare 
och trafikingenjör 

- Region; mellankommunal samverkans-
grupp kring infrastruktur i Bohusstråket, 
Västra Götalandsregionen (VGR), Göte-
borgsregionens kommunalförbund (GR), 
Trafikverket (TRV), Länsstyrelsen Västra 
Götaland (LST), översiktsplanerare och 
miljöchef

Process
Övergripande upplägg på arbetsprocess väljs 
utifrån vilken status transportstretgin ska få:
- Tematiskt tillägg till ÖP: arbete i samver-

kan mellan kommun och andra aktörer, 
konsultstöd, demokratisk process enligt 
PBL, antagande i KF

- Policydokument: kommuninternt arbete, 
konsultstöd, antagande i KF

Trafik för en attraktiv stad - TRAST, utgåva 3, 2015.

Processbild, trafikplanering enligt TRAST.
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Sida 3 (4) 
Kostnader för vanliga typer av infrastrukturanläggningar 

 

Kostnader för några vanliga 
infrastrukturanläggningar 
För målstyrning och framdrift av trafikstrategins och trafikprogrammets 
genomförande behövs konkreta aktiviteter och handlingsplaner för olika 
delar av transportsystemet och dess användning. Handlingsplanerna 
beskriver sedan vilka faktiska åtgärder som kan komma att krävas. 
Åtgärder som resulterar i infrastrukturanläggningar bedöms behöva 
genomföras flera gånger under kommande år. Exempel på åtgärder är 
gång- och cykelvägar, pendelparkeringar och passager av vägar. 

Det är viktigt att komma ihåg att nedan listade kostnader är ungefärliga då 
många ingående delar är okända tills mer noggranna undersökningar 
genomförts. Kostnaderna för några olika anläggningstyperna bedöms vara 
enligt följande: 

• Gång- och cykelväg 
Ca 6 mkr/km 

• Pendelparkering 
Ca 25 000 kr/plats (kostnad för en hel parkering utslaget per P-plats)  

• Passage av väg för oskyddade trafikanter 
30 000 – 300 000 kr (stor prisskillnad beroende på om man bara 
behöver måla och skylta eller behöver bredda vägen för att få plats 
med mittrefug) 

• Gång- och cykeltunnel  
6-8 mkr/styck 

• Cykelparkering 
50 000 kr för cykeltak med ca 5 pollare för 10 cyklar på grusad yta 

Nedan listas generella kostnader som kan tillkomma och som inte ingår i 
kostnaderna för typåtgärderna som finns här ovanför.  

• Markinköp (mark + förhandling) 

• Markförrättning (Lantmäteriet) 

• Markundersökning (stabilitet, föroreningar, arkeologi) 

• Markförstärkning (gräva ur och forsla bort om det är extra mycket lera, 
lättfyllnad om instabilt) 

• Sanering av förorening  

• Arkeologisk övervakning och utgrävning 
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• Etableringskostnad inklusive plats för etablering för entreprenör (vid 
större åtgärd)  

• Inmätning 

• Rita upp trafikutformning samt projektera inklusive BAS-P 

• Byggledning inklusive BAS-P och besiktning (för GC-väg, GC-tunnel 
och pendelparkering) 
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Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska två gånger varje år få redovisat de motioner 
som inte har beretts färdigt. 

2019: En motion har ännu inte beretts färdigt. Motionen återremitterades 
av fullmäktige 2021-03-25 för vidare utredning av 
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen behandlas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-10-21. 

2020: En motion har ännu inte beretts färdigt. Motionen återremitterades 
av kommunstyrelsen 2021-09-09 till samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare utredning. 

2021: 23 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

En komplett förteckning över motioner som inte beretts färdigt i oktober 
2021 följer: 

 

Motion om energioptimering inom byggnation. 

Dnr: 2019/393-225. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet ska 
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21. 
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Motion om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng. 

Dnr: 2020/343-319. 

Anmäldes: 2021-01-28. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP). 

Status: Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-07 att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för närmare 
utredning. 

Motion om langebockar. 

Dnr: 2021/44-872. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har återremitterat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-05-20. Kommunkansliet har remitterat 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Motion om Agenda 2030 organisation. 

Dnr: 2021/46-410. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Motionen inväntar beredning av kommunkansliet, där man 
inväntar verkställande av en tidigare bifallen motion om 
organisering av förebyggande arbete. 

Motion om Klimatet 2030. 

Dnr: 2021/48-410. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Motionen inväntar beredning av kommunkansliet, där man 
inväntar verkställande av en tidigare bifallen motion om 
organisering av förebyggande arbete. 

Motion om kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar. 

Dnr: 2021/60-321. 

Anmäldes: 2021-03-25. 
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Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande har nu inkommit och 
kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om skönhetsråd. 

Dnr: 2021/121-871. 

Anmäldes: 2021-04-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden 
har nu inkommit och kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om husbilsplatser. 

Dnr: 2021/158-315. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden 
har nu inkommit och kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om att tillgängliggöra friluftsmålen. 

Dnr: 2021/147-315. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har i första hand remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden och därefter samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har i dagsläget ej behandlat ärendet. 

Motion om tillitsbaserad hemtjänst. 

Dnr: 2021/160-732. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska bereda 
motionen. 
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Motion om arbetskläder till förskolans personal. 

Dnr: 2021/159-028. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrande har nu inkommit och 
kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om fria arbetskläder för omsorgspersonal. 

Dnr: 2021/161-028. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Alma Sibrian (V). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska bereda 
motionen. 

Motion om att skrota det som kallas ”hälsoschema”. 

Dnr: 2021/162-012. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Alma Sibrian (V), Thomas Collberg (V) samt Robert Bull 
(V) fd (C). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska bereda 
motionen. 

Motion om Agenda 2030 förvaltning. 

Dnr: 2021/165-410. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP). 

Status: Motionen inväntar beredning av kommunkansliet, där man 
inväntar verkställande av en tidigare bifallen motion om 
organisering av förebyggande arbete. 

Motion om offentliga toaletter. 

Dnr: 2021/167-338. 

Anmäldes: 2021-05-20. 
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Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden 
som i dagsläget ej behandlat ärendet. 

Motion om aktivitetspark. 

Dnr: 2021/166-812. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt Tjörns Bostads AB. 
Samtliga instanser har i dagsläget ej behandlat ärendet. 

Motion om historia och konst på elskåp. 

Dnr: 2021/192-866. 

Anmäldes: 2021-06-17. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden. Yttrande har nu inkommit och 
kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om att stärka demensvården. 

Dnr: 2021/194-743. 

Anmäldes: 2021-06-17. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska bereda 
motionen. 

Motion om hundbad. 

Dnr: 2021/190-334. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om hundpark. 

Dnr: 2021/232-829. 
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Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om kostnadsfria måltider för lärare. 

Dnr: 2021/224-622. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om kostnader för icke lagstadgad verksamhet inom kommunen. 

Dnr: 2021/261-042. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om att Tjörns kommun ska införa Vandringens dag andra 
lördagen i september. 

Dnr: 2021/266-814. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om cykelplan 2.0. 

Dnr: 2021/275-312. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om att utlysa klimatnödläge. 

Dnr: 2021/280-410. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-06 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Förslag till namnändring av valdistrikten Skärhamn 1, 
Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 
och Valla 3 

2021/1 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
valdistriktens namn ändras till Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, 
Kållekärr, Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. 

Sammanfattning 
Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och 
valnämndens arbete med valgeografi och mandat framgår att ett 
valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En person 
med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses 
bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen 
”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.  

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen föreslå 
kommunen att se över namnen på följande valdistrikt: Skärhamn 
1, Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 och Valla 
3. Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att 
kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka 
förändringar som är lämpliga. Länsstyrelsen avser inte att 
självmant fatta beslut om namnbyte på kommunens valdistrikt 
men uppmanar kommunen att komma in med förslag på nya 
namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka 
områden som avses. 

Förslag till nya namn är Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, 
Kållekärr, Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. 
Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta 
om nya namn senast den 1 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-06 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) Urban Möller (-) och Olle Wängborg (MP) m fl 
föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-07 Dnr 2021/289-110 

Kommunstyrelsen 

Carina Eliasson Kommunfullmäktige 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Förslag till namnändring av 
valdistrikten Skärhamn 1, Skärhamn 2, Stenkyrka 1, 
Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 och Valla 3 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att valdistriktens 
namn ändras till Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, Kållekärr, 
Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. 

Sammanfattning 
Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens 
arbete med valgeografi och mandat framgår att ett valdistrikts namn 
ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska 
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 
Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.  

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen föreslå kommunen 
att se över namnen på följande valdistrikt: Skärhamn 1, Skärhamn 2, 
Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 och Valla 3. Länsstyrelsen har 
inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen har bättre 
förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. 
Länsstyrelsen avser inte att självmant fatta beslut om namnbyte på 
kommunens valdistrikt men uppmanar kommunen att komma in med 
förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att 
förstå vilka områden som avses. 

Förslag till nya namn är Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, Kållekärr, 
Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. Länsstyrelsen ska, 
efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om nya namn senast den 
1 december. 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-09-27 Dnr 2021/1-110 

Förvaltningsnamn 

Carina Eliasson Valnämnden 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Förslag till namnändring av valdistrikten Skärhamn 1, 
Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 
och Valla 3 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att valdistriktens 
namn ändras till Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, Kållekärr, 
Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. 

Sammanfattning 
Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens 
arbete med valgeografi och mandat framgår att ett valdistrikts namn 
ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska 
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 
Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.  

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen föreslå kommunen 
att se över namnen på följande valdistrikt: Skärhamn 1, Skärhamn 2, 
Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 och Valla 3. Länsstyrelsen har 
inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen har bättre 
förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. 
Länsstyrelsen avser inte att självmant fatta beslut om namnbyte på 
kommunens valdistrikt men uppmanar kommunen att komma in med 
förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att 
förstå vilka områden som avses. 

Förslag till nya namn är Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, Kållekärr, 
Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. Länsstyrelsen ska, 
efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om nya namn senast den 
1 december. 
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 2021-09-27 Dnr 2021/1-110

Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Införa fritidskort för ungdomar under 2022 inom 
åldersgruppen 13-19, motsvarande Västtrafiks produkt ”Fritid 
1 läsår vardagar 14-24 + helg/lov 00-24”. 

2. Fritidskortet ska vara förenat med en avgift motsvarande 500 
kronor. 

3. Fritidskortet ska vara förenat med godkännande från 
målsman. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ansvar för att verkställa 
beslutet. 

5. Genomförandet ska ske i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. 

6. Beslutet gäller under förutsättning att ekonomiska medel för 
uppdraget tillförs i kommande beslut om budget 2022. 

7. Nyttjandegraden av korten skall ses över och återrapporteras till 
kommunstyrelsen inför nästkommande period. 

8. Översyn av avgiften skall göras inför ny period. 

9. Med anledning av ovanstående är motionen besvarad och 
avslutad. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
samt Miljöpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

998



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att införa fria 
fritidskort för ungdomar under 2022. En pant om 100 kronor ska 
erhållas, samt att målsmans intygande krävs. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för uppdraget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 170 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:28 – 18:35. 

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:42 – 18:47. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med justering att avgiftsdelen stryks och ersätts 
med intresseanmälan och godkännande av målsman. 

Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla 
arbetsutskottets förslag med justering av avgiften till 500 kronor per 
kort samt att: 

- Nyttjandegraden av korten skall ses över och återrapporteras till 
kommunstyrelsen inför nästkommande period 

- Översyn av avgiften skall göras inför ny period 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) 
fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
samt Miljöpartiet reserverar sig enligt: 

”Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut att Fritidskortet skall förenas med en 
avgift om 500 kronor. 

Istället yrkade vi på Kommunstyrelsens arbetsutskott ursprungliga 
förslag om en avgift på 100 kronor. 

Skäl för reservationen: 

1. Vi anser att en sådan hög avgift för Fritidskortet som 500 kronor 
utestänger ett antal resurssvaga familjer från att nyttja Fritidskortet. 

2. Vi anser det viktigt att i tidiga år uppmuntra till ett resande kollektivt 
och att alla ungdomar skall kunna ta sig till fritidsaktiviteterna. Att 
införa en avgift i denna storleksordning motverkar dessa syften. 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Införa fritidskort för ungdomar under 2022 inom 
åldersgruppen 13-19, motsvarande Västtrafiks produkt ”Fritid 
1 läsår vardagar 14-24 + helg/lov 00-24”. 

2. Fritidskortet ska vara förenat med en avgift motsvarande 100 
kronor. 

3. Fritidskortet ska vara förenat med godkännande från 
målsman. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ansvar för att verkställa 
beslutet. 

5. Genomförandet ska ske i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. 

6. Beslutet gäller under förutsättning att ekonomiska medel för 
uppdraget tillförs i kommande beslut om budget 2022. 

7. Med anledning av ovanstående är motionen besvarad och 
avslutad. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att införa fria 
fritidskort för ungdomar under 2022. En pant om 100 kronor ska 
erhållas, samt att målsmans intygande krävs. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för uppdraget. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med ändring från pant till avgift om 100 kronor. 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om fritidskort 
för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Införa fritidskort för ungdomar under 2022 inom åldersgruppen 13-
19, motsvarande Västtrafiks produkt ”Fritid 1 läsår vardagar 14-24 + 
helg/lov 00-24”. 

2. Fritidskortet ska vara förenat med en pant motsvarande 100 kronor. 

3. Fritidskortet ska vara förenat med godkännande från målsman. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ansvar för att verkställa 
beslutet. 

5. Genomförandet ska ske i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. 

6. Beslutet gäller under förutsättning att ekonomiska medel för 
uppdraget tillförs i kommande beslut om budget 2022. 

7. Med anledning av ovanstående är motionen besvarad och avslutad. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående fritidskort 
för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 
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- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats till 
samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast socialnämnden har 
ställt sig bakom förslaget att delfinansiera införandet av ungdomskort, 
bland annat under förutsättning att det bara avser 2021. Övriga har 
konstaterat att det ej finns utrymme inom befintlig budget, alternativt 
att det ej ingår i deras respektive ansvarsområde. Det noteras att även 
kommunstyrelsen saknar möjligheter att finansiera förslaget inom 
befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 beslutat 
att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper fritidskortet ska 
gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att införa fria fritidskort 
för ungdomar under 2022. En pant om 100 kronor ska erhållas, samt att 
målsmans intygande krävs. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 
ansvara för uppdraget. 

Enligt befolkningsprognosen återfinns det år 2022 1282 personer inom 
åldersgruppen 13-19 år i Tjörns kommun. Det är dock rimligt att anta 
ett visst bortfall i andelen som väljer att införskaffa ett fritidskort. Med 
en högre tröskel (subventionerad lösning) blir bortfallet större. 

Enligt tillgänglig fordonsstatistik fanns det under föregående år 407 
registrerade fordon under Moped klass 1. I beräkningen har 
antaganden gjorts om att denna siffra är snarlik 2021. Senaste 
rapporterade statistiken för a-traktorer är från maj 2021, där Tjörn hade 
68 registrerade fordon av denna typ. Ett bortfall av dessa personer, 
samt ytterligare 20 % resulterar i 648 personer vilket utifrån föreslaget 
fritidskort resulterar i en kostnad om 1 802 340 kronor. 

Eftersom fritidskorten numera är giltiga inom hela regionen blir dock 
ovanstående beräkningar problematiska. Det får antas att en 
övervägande andel ändock kommer vilja nyttja denna möjlighet, när 
ingen större tröskel finns. Som ett exempel på nyttjandegrad vid 50 % 
subvention har man inom Bengtsfors kommun noterat att cirka 10 % av 
andelen ungdomar valt att nyttja möjligheten. 
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Om samtliga inom åldersgruppen valde att nyttja möjligheten i Tjörns 
kommun hade kostnaden motsvarat 3 565 780 kronor. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
 

 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Kållekärr 2018-01-18 

	

	
 

Motion	om	att	ge	våra	skolungdomar	ökad	fritidsaktivitet.	
		
Kollektivtrafiken	är	viktig,	och	ibland	avgörande,	för	ungdomars	möjlighet	till	sina	
fritidsaktiviteter	och	möjligheterna	att	röra	sig	inom	Västra	Götaland.	

Det	innebär	att	det	i	dag	till	viss	del	är	en	ekonomisk	fråga	för	ungdomar	om	de	kan	nyttja	de	
kollektiva	trafikmedlen	eller	inte.	

Alla	skolungdomar	skall	ha	samma	förutsättningar.	Ingen	skall	behöva	välja	bort	t	ex	
fritidsmöjligheter	på	grund	av	de	inte	har	råd	att	åka	kollektivt.	Alla	skall	ha	rätt	till	en	
meningsfull	fritid.	Kommunen	skall	ha	den	devis	om	att	vi	är	den	lilla	kommunen	med	
storstadsmöjligheter	och	gälla	även	för	våra	ungdomar.	De	ska	ha	rätt	till	en	meningsfull	
fritid,	och	den	trygghet	det	ger	att	kunna	åka	kollektivt	(utan	att	behöva	tjuvåka	med	de	
risker	och	problem	det	kan	medföra).	

Dessutom	skall	Tjörn	ligga	i	framkant	när	det	gäller	värna	om	miljön	och	då	är	satsningen	på	
kollektivtrafiken	en	självklarhet.	

Det	bästa	sättet	att	få	folk	att	åka	kollektivt,	och	därmed	minska	koldioxidutsläppen,	är	att	
göra	det	till	det	bästa	och	billigaste	alternativet.	Om	ungdomarna	vänjer	sig	vid	att	åka	
kollektivt	är	det	stor	chans	att	de	fortsätter	med	det	när	de	blir	äldre.	

	

Men	hänvisning	till	vad	vi	anfört	ovan	yrkar	vi	Sverigedemokrater	Tjörn	på:	

	

Att:		Tjörns	kommun	utreder	kostnaderna	och	därefter	erbjuder	
									starkt	subventionerade	eller,	helt	gratis	fritidskort	till	våra		
									skolungdomar	mellan	13-	19	år.	
	
Att:		Tjörns	kommun	utreder	kostnaderna	och	därefter	erbjuder		 	 	
									starkt	subventionerade	eller,	helt	gratis	fritidskort	till	våra		
									högstadie	och	gymnasieungdomar.	
	

Martin	Johansson															 	 	 	 https://tjorn.sd.se/																							      	
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Prislista fritidskort 
 

1902 Fritid 1 läsår vardagar 14-24 1 206 kr 

1903 Fritid 1 läsår vardagar 14-24 + helg 00-24 2 124 kr 

1904 Fritid 1 läsår vardagar 14-24 + helg/lov 00-24 2 790 kr 

1901 Fritid 1 läsår vardagar 19-22 612 kr 

1905 Fritid jullov/sommarlov 00-24 657 kr 

 

1010



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att 
klargöra vilka grupper fritidskortet ska gälla för, startdatum samt 
kostnaden för det. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att förvaltningen utrett kostnaderna i enlighet 
med motionens yrkande, samt att det ej finns 
budgetförutsättningar för ett införande 2021, föreslås motionens 
första att-sats vara besvarad och sista att-satsen avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 
2. Tjörns kommun subventionerar fritidskort till våra skolungdomar 

mellan 13-19år med 50 % utav kostnaderna. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att bifalla motionen med ändringen att kommunen subventionerar 
fritidskort 14-24 + helg och lov 00-24 mot en pant på 100 kr för dom 
ungdomar som anmält intresse och vars målsman har godkänt detta. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet för att klargöra vilka grupper fritidskortet ska gälla för, 
startdatum samt kostnaden för det. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det återremitteras i enlighet med Martin Johansens (L) förslag.
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 2021-05-10 Dnr 2018/37-539 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

TU - Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 

2. Motionens del kopplat till införande avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående fritidskort 
för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats till 
samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast socialnämnden har 
ställt sig bakom förslaget att delfinansiera införandet av ungdomskort, 
bland annat under förutsättning att det bara avser 2021. Övriga har 
konstaterat att det ej finns utrymme inom befintlig budget, alternativt 
att det ej ingår i deras respektive ansvarsområde. Det noteras att även 
kommunstyrelsen saknar möjligheter att finansiera förslaget inom 
befintliga ramar. 

Med hänvisning till att förvaltningen utrett kostnaderna i enlighet med 
motionens yrkande, samt att det ej finns budgetförutsättningar för ett 
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införande 2021, föreslås motionens första att-sats vara besvarad och 
sista att-satsen avslås. 

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom ramen 
för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Bilagor 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
 
 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Kostnader åldersgrupp 13-19 år* Pris 100 % kostnad 75 % 50 % 25 % 

Fritid vardag 19-22   612 762 552 571 914 381 276 190 638 

Fritid vardag 14-24   1 206 1 502 676 1 127 007 751 338 375 669 

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24 2 124 2 646 504 1 984 878 1 323 252 661 626 

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24 2 790 3 476 340 2 607 255 1 738 170 869 085 

Fritid jul-/sommarlov 00-24  657 818 622 613 966 409 311 204 655 
 

 

* Prisuppgifter inhämtade från Västtrafik, ”Skolkortsprodukter läsåret 2020/2021. Antal personer inom åldergruppen 13-19 
år inhämtade från Statisticons befolkningprognos 2019-2033.
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 2020-11-19 Dnr 2018/37-539 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Martin Johansson (SD) angående 
fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

1. motionens första del avseende utredningar är besvarad 

2. den senare delen kopplat till införande avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har väckt en motion angående fritidskort för 
skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13- 19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 närmare 
beskrivit motiveringen till förslaget att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet 
för att utreda möjligheterna att genomföra förslaget med 
subventionerade egenavgifter. 

Det bedöms vara möjligt att genomföra olika varianter av 
subventionerade lösningar. En lösning som används av Kungsbacka 
kommun är att kommuninvånarna får ansöka om såväl skolkort som 
fritidskort och därefter inhandlar kommunen korten. I 
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ansökningsprocessen bör ett steg kunna inkluderas där en egenavgift 
tas ut. Ett annat alternativ används av Bengtsfors kommun där man på 
egen hand får införskaffa ett fritidskort (Fritid 100 dagar à 855 kr). 
Därefter kan man vända sig till kommunen med kvitto och få femtio 
procent av kostnaden subventionerad, dock max fyra kort per år. 

Det noteras även att Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för 
att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, 
samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas 
upp, drivas och finansieras. I den sakpolitiska överenskommelsen, det s 
k ”Januariavtalet”, som slutits mellan regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna anges att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i 
Sverige ska träda ikraft 1 januari 2022. Utredningen är genomförd och 
förslaget har nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är måhända 
inte lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att det ska finnas 
på plats någon gång under första halvåret 2022.  

Med anledning av att det inte finns några budgetposter kopplade till 
fritidskort i de antagna budgetarna för 2021 är det förvaltningens 
rekommendation att kommunen bör avvakta med ett införande av 
subventionerade kort och istället följa utvecklingen av det nationella 
biljettsystemet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 163 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 45 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 23 den 15 januari 2018. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020, 
Tjänsteutlåtande den 30 januari 2020, 
Beräkningar fritidskort, 
Motion den 18 januari 2018. 
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Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att införande av gratis 
fritidskort får positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter 
att resa säkert, tryggt och självständigt. 

 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-09-04 Dnr 2018/37-539 
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TU - Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kostnaderna förenat med förslaget. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har väckt en motion angående fritidskort för 
skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder starkt 
subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra skolungdomar 
mellan 13- 19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder starkt 
subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra högstadie- och 
gymnasieungdomar. 

Förvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden såväl som kommunkansliet har belyst frågan 
och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av att köpa fritidskort. 
Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar 
mellan 13-19 år som är boende i kommunen skulle innebära en kostnad 
om 3 476 340 kronor per läsår. Olika varianter av införande bifogas 
tjänsteutlåtandet, inklusive subventionerade kostnader vilket motionären 
hänvisar till. En subventionerad lösning för fritidskorten som gäller under 
jul- och sommarlov bedöms medföra störst nytta i förhållande till 
kostnaden. Motionens intentioner är goda men bedöms ej vara möjliga att 
införa vid dags datum sett till budgetförutsättningar, utan bör möjligtvis 
inkluderas i kommande budgetarbete. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 45 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 23 den 18 januari 2018. 
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Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 30 januari 2020, 
Beräkningar fritidskort, 
Motion den 18 januari 2018. 

 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att införande av gratis fritidskort 
får positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa 
säkert, tryggt och självständigt. 

 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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Svar på motion ang. fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 januari 2018 med en motion som yrkar 
på att kommunfullmäktige ska besluta om att utreda kostnader och 
därefter erbjuda skolungdomar mellan 13-19 år starkt subventionerade 
eller helt gratis fritidskort. 

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 
april 2018 att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda kostnader för 
fritidskort för skolungdomar. 

Tjänsteutlåtandet redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid vardag 
14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar mellan 13-19 år boende 
inom Tjörns kommun. Kortet är giltigt vardagar mellan kl 14 – kl 24, och 
dygnet runt under helger och lov på alla Västtrafiks fordon inom 
regionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 23 den 25 januari 2018 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 81 den 11 
april 2018 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförandebeslut den 20 november 2019 

Ärendet 
Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för 
kommunerna att köpa läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann 
över dygn, helg och skollov. Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon 
inom hela regionen och köps fristående, de behöver alltså inte kopplas till 
ett skolkort. 
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Kortet ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” är giltigt vardagar mellan 
kl 14 – kl 24, och dygnet runt under helger och lov. Priset för detta kort 
är 2 713 kr per barn och läsår (pris avser läsåret 2019/2020). 

Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år 
och till den dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om 
man är 0-6 år och de får av säkerhetsskäl inte resa ensamma. 

Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 st. 
barn/ungdomar i åldern 13-19 år boende inom Tjörns kommun år 2019 
och som alltså skulle vara berättigade till ett fritidskort. 

Barnperspektivet 
Gratis fritidskort får positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.  

Konsekvens 
Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar 
mellan 13-19 år som är boende i kommunen. 

Kostnad: 1 180 st x 2 713 kr = 3 201 340 kronor per läsår. 

Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för 
läsåret 2019/2020 (dat. 2019-12-02). 

 

 

Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 
 
Svar på remiss - Motion från Martin Johansson (SD) angående 
fritidskort för skolungdomar 
 
2020/16 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse frågan om 
kostnad för fritidskort för skolungdomar som utredd med hänvisning till 
trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Barnkonventionen 
Gratis fritidskort bedöms få positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.  
  
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 januari 2018 med en motion som yrkar på att 
kostnader för fritidskort utreds och därefter att skolungdomar mellan 13-19 år 
erbjuds starkt subventionerade eller helt gratis fritidskort. 
 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 april 2018 
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda kostnader för fritidskort för 
skolungdomar. 
 
Trafikavdelningens svar är följande kostnadsutredning:  
 
”Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för kommunerna att köpa 
läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann över dygn, helg och skollov. 
Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon inom hela regionen och köps fristående, 
de behöver alltså inte kopplas till ett skolkort. 
Kortet ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” är giltigt vardagar mellan kl 14 – kl 
24, och dygnet runt under helger och lov. Priset för detta kort är 2 713 kr per barn 
och läsår (pris avser läsåret 2019/2020). 
Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år och till den 
dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om man är 0-6 år och de 
får av säkerhetsskäl inte resa ensamma. 
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 st. 
barn/ungdomar i åldern 13-19 år boende inom Tjörns kommun år 2019 och som 
alltså skulle vara berättigade till ett fritidskort.” 
 
”Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar mellan 
13-19 år som är boende i kommunen. 
Kostnad: 1 180 st x 2 713 kr = 3 201 340 kronor per läsår. 
Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för läsåret 
2019/2020 (dat. 2019-12-02).” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 23, 2018-01-18 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 81, 2018-04-11 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförandebeslut 2019-11-10 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson (SD) om fritidskort för skolungdomar, 2018-01-18 

Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att anse frågan om kostnad för fritidskort för skolungdomar som 
utredd med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om fritidskort för ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen i 
en tidigare väckt motion på samma tema föreslagit att fritidskort 
för ungdomar införs. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen har parallellt med handläggningen av den aktuella 
motionen även behandlat en annan motion på samma tema. 
Inriktningen har varit att föreslå ett positivt utfall, att ungdomar 
ska erbjudas fritidskort, förenat med en pant motsvarande 100 
kronor och målsmans intyg. Eftersom det finns en viss 
problematik i att ha två beslutsärenden på samma tema finns en 
teoretisk risk för motstridiga beslut. Förvaltningen har således valt 
att föreslå att den motion som först väckts, från Martin Johansson 
(-) fd (SD), ska innehålla beslutsmeningar förenat med införandet 
av fritidskort. Den aktuella motionen från Alma Sibrian (V) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

föreslås vara besvarad, men hänvisning till svaret på motionen 
från Martin Johansson (-) fd (SD). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 171 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om fritidskort för ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till att förvaltningen i en tidigare väckt motion på 
samma tema föreslagit att fria fritidskort för ungdomar införs. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen har parallellt med handläggningen av den aktuella 
motionen även behandlat en annan motion på samma tema. 
Inriktningen har varit att föreslå ett positivt utfall, att ungdomar 
ska erbjudas fritidskort, förenat med en pant motsvarande 100 
kronor och målsmans intyg. Eftersom det finns en viss 
problematik i att ha två beslutsärenden på samma tema finns en 
teoretisk risk för motstridiga beslut. Förvaltningen har således valt 
att föreslå att den motion som först väckts, från Martin Johansson 
(-) fd (SD), ska innehålla beslutsmeningar förenat med införandet 
av fritidskort. Den aktuella motionen från Alma Sibrian (V) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

föreslås vara besvarad, men hänvisning till svaret på motionen 
från Martin Johansson (-) fd (SD). 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning 
till att förvaltningen i en tidigare väckt motion på samma tema 
föreslagit att fria fritidskort för ungdomar införs. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats till 
samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast socialnämnden har 
ställt sig bakom förslaget att delfinansiera införandet av ungdomskort, 
bland annat under förutsättning att det bara avser 2021. Övriga har 
konstaterat att det ej finns utrymme inom befintlig budget, alternativt 
att det ej ingår i deras respektive ansvarsområde. Det noteras att även 
kommunstyrelsen saknar möjligheter att finansiera förslaget inom 
befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 beslutat 
att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper fritidskortet ska 
gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen har parallellt med handläggningen av den aktuella 
motionen även behandlat en annan motion på samma tema. 
Inriktningen har varit att föreslå ett positivt utfall, att ungdomar ska 
erbjudas fritidskort, förenat med en pant motsvarande 100 kronor och 
målsmans intyg. Eftersom det finns en viss problematik i att ha två 
beslutsärenden på samma tema finns en teoretisk risk för motstridiga 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-09-14 Dnr 2019/360-539

beslut. Förvaltningen har således valt att föreslå att den motion som 
först väckts, från Martin Johansson (-) fd (SD), ska innehålla 
beslutsmeningar förenat med införandet av fritidskort. Den aktuella 
motionen från Alma Sibrian (V) föreslås vara besvarad, men hänvisning 
till svaret på motionen från Martin Johansson (-) fd (SD). 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Den här motionen handlar om fritidskorten. 

Läsningen av; Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 med 
underrubriken – För ett jämlikt Tjörn, värmer ett stundtals uppgivet rött hjärta. 
I denna skrift konstateras; ett jämlikt samhälle har en bättre folkhälsa än ett 
ojämlikt. Ungas psykiska och fysiska hälsa prioriteras. ”… Investing early 
allows us to shape the future; investing later chains us to fixing the missed 
opportunities of the past.” Detta citat är hämtat från inledingen och formulerat 
av J Heckman (2011)  

Vidare kan en läsa; ”De senaste åren har folkhälsoarbetet mer och mer 
integrerats med arbetet för social hållbarhet där social hållbarhet innebär att 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.” 

 

Tjörns kommun har beslutat att inga barn och ungdomar får behålla sitt 
fritidskort under sommarlovet. Ett beslut taget mot bättre vetande då det innebär 
att barn till föräldrar som inte har råd att betala fritidskort får stanna hemma när 
deras vänner åker iväg någonstans. Ingen är idag omedveten om behovet av 
besparingar men inte heller om behovet av att kompensera för ojämlikheter i 
syfte att prioretera ungas psykiska och fysiska hälsa. 

Vänsterpartiet på Tjörn föreslår därför att: 

Kommunfullmäktige beslutar att skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara 
giltigt även på loven. 

För vänsterpartiet Tjörn. 

Alma Sibrian (V) 

 

1033



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att 
klargöra vilka grupper fritidskortet ska gälla för, startdatum samt 
kostnaden för det. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har tidigare 
belyst frågan och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av 
att införa fria fritidskort. För det aktuella ärendet finns möjlighet 
att för åldersgruppen 7-19 år köpa in kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till en kostnad om 1 542 636 kronor. Om man istället 
avser införa fria fritidskort för åldersgruppen 13-19 år motsvarar 
det en kostnad om 818 622 kronor. Samtliga kostnader avser 2020 
års prislista. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att det saknas möjligheter till finansiering 
inom befintliga ramar föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 124 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 279 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 164 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 46 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 270 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 
2. Tjörns kommun subventionerar fritidskort till våra skolungdomar 

mellan 13-19 år med 50 % utav kostnaderna. 

Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Rosalie Sanyang (S), 
Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet för att klargöra vilka grupper fritidskortet ska gälla för, 
startdatum samt kostnaden för det. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner 
att det ska återremitteras i enlighet med Martin Johansens (L) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Martin 
Johansens (L) förslag. 

Omröstningsresultat 
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

18 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss. 
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Kostnader åldersgrupp 7-19 
år*  Pris 100 % kostnad 75 % 50 % 25 % 

Fritid vardag 19-22   612 1 436 976 1 077 732 718 488 359 244 

Fritid vardag 14-24   1 206 2 831 688 2 123 766 1 415 844 707 922 

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24 2 124 4 987 152 3 740 364 2 493 576 1 246 788 

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24 2 790 6 550 920 4 913 190 3 275 460 1 637 730 

Fritid jul-/sommarlov 00-24  657 1 542 636 1 156 977 771 318 385 659      

        
 

 

* Prisuppgifter inhämtade från Västtrafik, ”Skolkortsprodukter läsåret 2020/2021. Antal personer inom åldersgruppen 13-19 
år inhämtade från Statisticons befolkningsprognos 2019-2033.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-05-11 Dnr 2019/360-539 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

TU - Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma 
Sibrian (V) om fritidskort för ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att 
förslaget ej kan finansieras inom befintliga budgetramar. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har tidigare belyst 
frågan och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av att införa 
fria fritidskort. För det aktuella ärendet finns möjlighet att för 
åldersgruppen 7-19 år köpa in kortet ”Fritid jul/sommarlov” som är 
giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov till en kostnad om 
1 542 636 kronor. Om man istället avser införa fria fritidskort för 
åldersgruppen 13-19 år motsvarar det en kostnad om 818 622 kronor. 
Samtliga kostnader avser 2020 års prislista. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats till 
samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast socialnämnden har 
ställt sig bakom förslaget att delfinansiera införandet av ungdomskort, 
bland annat under förutsättning att det bara avser 2021. Övriga har 
konstaterat att det ej finns utrymme inom befintlig budget, alternativt 
att det ej ingår i deras respektive ansvarsområde. Det noteras att även 
kommunstyrelsen saknar möjligheter att finansiera förslaget inom 
befintliga ramar. 

Med hänvisning till att det saknas möjligheter till finansiering inom 
befintliga ramar föreslår förvaltningen att motionen avslås. Om man 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-05-11 Dnr 2019/360-539

ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom ramen för den 
aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 279 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 164 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 46 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 270 

Bilagor 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 
 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2020-11-19 Dnr 2019/360-539 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kostnaderna förenat med förslaget. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 närmare 
beskrivit motiveringen till förslaget att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet 
för att utreda möjligheterna att genomföra förslaget med 
subventionerade egenavgifter. 

Det bedöms vara möjligt att genomföra olika varianter av 
subventionerade lösningar, antingen via en lösning som används av 
Kungsbacka kommun där man får ansöka om såväl skolkort som 
fritidskort och där kommunen sen inhandlar korten. I 
ansökningsprocessen bör ett steg kunna inkluderas där en egen avgift 
tas ut. Ett annat alternativ används av Bengtsfors kommun där man på 
egen hand får införskaffa ett fritidskort (Fritid 100 dagar à 855 kr). 
Därefter kan man vända sig till kommunen med kvitto och få femtio 
procent av kostnaden subventionerad, dock max fyra kort per år. 

Det noteras även att Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2020-11-19 Dnr 2019/360-539

att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, 
samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas 
upp, drivas och finansieras. I den sakpolitiska överenskommelsen, det s 
k ”Januariavtalet”, som slutits mellan regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna anges att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i 
Sverige ska träda ikraft 1 januari 2022. Utredningen är genomförd och 
förslaget har nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är måhända 
inte lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att det ska finnas 
på plats någon gång under första halvåret 2022.  

Med anledning av att det inte finns några budgetposter kopplade till 
fritidskort i antagna budgetar för år 2021 är det förvaltningens 
rekommendation att kommunen bör avvakta med ett införande och 
istället följa utvecklingen av det nationella biljettsystemet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 164 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 46 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020, 
Tjänsteutlåtande den 29 januari 2020, 
Kostnadsberäkningar fritidskort, 
Motion den 23 oktober 2019. 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att gratis fritidskort har positiv 
betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt 
och självständigt. 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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TU - Svar på motion från Alma Sibrian (V) om 
fritidskort för ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kostnaderna förenat med förslaget. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara giltigt även på loven. 

Förvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har belyst frågan och 
redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av att köpa fritidskort. För 
det aktuella ärendet finns möjlighet att för åldersgruppen 7-19 år köpa in 
kortet ”Fritid jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till en kostnad om 1 542 636 kronor. Om man istället avser 
införa fria fritidskort för åldersgruppen 13-19 år motsvarar det en kostnad 
om 818 622 kronor. 

Med hänvisning till kostnaderna föreslår förvaltningen att motionen ska 
avslås. Motionens intentioner är goda men bedöms ej vara möjliga att 
införa vid dags datum sett till budgetförutsättningar, utan bör möjligtvis 
inkluderas i kommande budgetarbete. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 46 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 29 januari 2020, 
Kostnadsberäkningar fritidskort, 
Motion den 23 oktober 2019. 
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Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att gratis fritidskort har positiv 
betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt 
och självständigt. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort 
för ungdomar 

Förslag till beslut 
Att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som 
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att skolbarn/ungdomars 
fritidskort skall vara giltigt även på loven. 

Tjänsteutlåtandet redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov på 
alla Västtrafiks fordon inom regionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019 

Ärendet 
Sommarlovskort 2018 
I maj 2018 gav Kollektivtrafiknämnden i uppdrag till Västtrafik att 
erbjuda skolungdomar i Västra Götaland fria resor med kollektivtrafiken 
under sommarlovet 2018. Uppdraget kom av det statliga stöd som 
regering och riksdag beslutade om under våren 2018. De ungdomar som 
omfattades var årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan och 
specialskolan samt årskurserna 1-2 i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Kommunen, genom Barn- och utbildningsnämnden, 
administrerade ut de sk. ”sommarlovskorten” till de som var berättigade 
till ett kort, men finansiering skedde genom statliga medel. 

Inga nya statliga medel tillfördes år 2019 och upplägget med 
”sommarlovskort” uteblev därmed. 

Tillköp av fritidskort 
Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för 
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kommunerna att köpa läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann 
över dygn, helg och skollov. Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon 
inom hela regionen och köps fristående, de behöver alltså inte kopplas till 
ett skolkort. 

Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år 
och till den dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om 
man är 0-6 år och de får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.  

Kortet ”Fritid jul/sommarlov” är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till priset 643 kr per barn och läsår (kortpris gäller för läsåret 
2019/2020). 

Två alternativ av åldersspann redovisas nedan. Alternativ 1 motsvarar 
samma kriterier som ”sommarlovskortet”, barn/ungdomar i åldern 12-19 
år. Alternativ 2 omfattar alla barn/ungdomar som går i skolan, 7-19 år. 

Alternativ 1 
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 2 248 
barn/ungdomar i åldern 7-19 år boende på Tjörn år 2019. 

Alternativ 2 
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 
barn/ungdomar i åldern 12-19 år boende på Tjörn år 2019. 

Barnperspektivet 
Gratis fritidskort har positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 

Konsekvens 
Alternativ 1 

Tillköp av ”Fritid jul/sommarlov” görs för alla barn/ungdomar mellan 7-
19 år som är boende i kommunen.  

Kostnad: 2 248 st x 643 kr = 1 445 464 kronor per läsår. 

Alternativ 2 

Tillköp av ”Fritid jul/sommarlov” görs för alla barn/ungdomar mellan 
12-19 år som är boende i kommunen. 

Kostnad: 1 381 st x 643 kr = 887 983 kronor per läsår. 

Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för 
läsåret 2019/2020 (dat. 2019-12-02). 
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Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46 
 
Svar på remiss - Motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 
 
2019/171 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godta 
trafikavdelningens svar i frågan. 

  
 Barnkonventionen 

Gratis fritidskort har positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 

 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till kommunfullmäktigemötet 
den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska 
besluta att skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara giltigt även på loven. I 
dagsläget har barnen inte rätt att behålla fritidskorten över sommarloven.  

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.  

Svar från trafikavdelningen redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov på alla 
Västtrafiks fordon inom regionen. Svaret innehåller också en beskrivning den 
regionomfattande satsningen Sommarlovskort 2018 som finansierades med statliga 
medel. Efter 2018 har inga statliga medel tillförts för sommarlovskort.  

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 270, 2019-11-14 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för ungdomar, 2019-11-14 

Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att godta trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om byggnation av hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionens första att-sats: kommunen ska avsätta mark 
för hyresrätter. 

2. Avslå motionens resterande förslag. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar Tjörns Bostads AB att till 
kommunfullmäktige redovisa vilka planer för byggnation man 
har. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för 
klargörande av vad som menas med byggande i egen regi. Alma 
Sibrian (V) har därefter förtydligat att förslaget i punkten 3 syftar 
till att kommunen tillsammans med TBAB ska prioritera 
byggnation av hyresrätter samt att TBAB ska låta uppföra 
byggnaderna. 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 
000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 172 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Motion från Alma Sibrian (V) 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunfullmäktige ska uppdra 
Tjörns Bostads AB att till kommunfullmäktige redovisa vilka planer för 
byggnation man har. 

Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om byggnation av hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionens första att-sats: kommunen ska avsätta mark 
för hyresrätter. 

2. Avslå motionens resterande förslag.   

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för 
klargörande av vad som menas med byggande i egen regi. Alma 
Sibrian (V) har därefter förtydligat att förslaget i punkten 3 syftar 
till att kommunen tillsammans med TBAB ska prioritera 
byggnation av hyresrätter samt att TBAB ska låta uppföra 
byggnaderna. 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 
000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Motion från Alma Sibrian (V) 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionens 
första att-sats och avslå de resterande förslagen. 
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 2021-09-07 Dnr 2020/209-231 

Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om byggnation av hyresrätter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) kommunen 
ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av andra 
upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet av 
hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp riktlinjer för hur 
byggandet av hyresrätter ska gå till och med hjälp av Tjörns Bostads AB 
(TBAB) inleda ett projekt med byggande i egen regi.  

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för 
klargörande av vad som menas med byggande i egen regi. Alma 
Sibrian (V) har därefter förtydligat att förslaget i punkten 3 syftar till att 
kommunen tillsammans med TBAB ska prioritera byggnation av 
hyresrätter samt att TBAB ska låta uppföra byggnaderna. 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken upplåtelseform 
som eftersträvas i kommunala exploateringar. En avsättning av mark 
för hyresrätter riskerar att begränsa kommunstyrelsens möjligheter att 
välja det bästa alternativet i det enskilda fallet och bedöms därför inte 
som lämpligt.  

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är förenligt 
med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 000 
innevånare 2035 inte kan utföras.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-09-07 Dnr 2020/209-231

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet att 
självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs således inga 
nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 
TBAB 2020-10-20, § 49 

Bilagor 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Alma Sibrian 

Ärendet  
Alma Sibrian (V) har lämnat in följande motion.  

”När den här motionen skrivs finns det 48 objekt till salu på Tjörn enligt 
hemnet.se. Billigaste är ett rum på 9,1kvm och kostar 330 000 kr. Förutsatt att 
det inte bli budgivning. Att köpa sin bostad är verkligen inte alla förunnat. Vi 
kan inte blunda för att det finns människor som arbetar, vill bo här och att 
deras barn skall växa upp här men inte har pengar till en kontantinsats. Vi vet 
också att en del hyr i privat regi till rejält överpris. Få ungdomar har råd att bo 
kvar. Sommargäster betalar inte skatt här. 

Mot bakgrund av det här anser Vänsterpartiet Tjörn att det behövs fler 
hyresrätter. För att skapa hyresrätter till en rimlig kostnad krävs troligen att 
kommunen bygger i egen regi. Då behöver blivande hyresgäster inte betala för 
byggherrens risk och vinst.  

Vi yrkar: 

Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter. 

Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till 
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är 
täckt. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2021-09-07 Dnr 2020/209-231

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till 
och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi. 

Förvaltningens bedömning 

Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter 

Kommunstyrelsen beslutar vilka villkor som ska gälla för varje enskild 
markanvisning och kan i denna process premiera hyresrätter. Tjörns 
Bostads AB har i sitt remissvar uttalat sig positivt till att mer mark 
avsätts för byggnation av hyresrätter.  

Även om den politiska viljan är att prioritera hyresrätter på kommunal 
mark finns det tillfällen där hyresrätter inte är ekonomiskt 
genomförbara eller platser där genomförandekostnaderna är höga, 
vilket då betyder att kommunen hellre avstår från en potentiell bostad 
än att det skapas hyresrätter. 

Förvaltningen bedömer att det är viktigt att kommunen inte på förhand 
binder upp sig för en särskild upplåtelseform, utan istället gör en 
bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.  

Att kommunen i väntan på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov 
till byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av 
hyresrätter är täckt 

När det gäller privatägd mark har inte kommunen möjlighet att hindra 
byggnation av andra upplåtelseformer än hyresrätt. Om det sökta 
bygglovet uppfyller lagar, Boverkets regelsamling för byggande och 
gällande detaljplan så måste bygglov beviljas. Upplåtelseformen får inte 
regleras i detaljplaner. Att hindra byggnation av exempelvis 
bostadsrätter tills dess det finns tillräckligt med hyresrätter skulle också 
motarbeta kommunens mål att vara 20 000 innevånare år 2035. För att 
nå det målet behöver kommunen öka sitt bostadsbyggande, inte minska 
det. 

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter 
skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i 
egen regi 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2021-09-07 Dnr 2020/209-231

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för utredning av vad 
som menas med byggande i egen regi. Motionären har därefter 
inkommit med ett förtydligande av att yrkandet avser att kommunen 
tillsammans med TBAB ska prioritera byggnation av hyresrätter och att 
det är TBAB som ska stå för byggandet.  

TBAB kan själva initiera byggnation genom att köpa in mark från 
antingen kommunen eller en privat part, ansöka om att den planläggs 
och sedan bebygga den. Det bedöms inte behövas några nya riktlinjer 
för detta.  

Sammanfattning 

Det finns åtgärder som kommunen kan vidta som gör det enklare att 
bygga bostadshus med hyresrätter. Bland annat kan större områden 
planläggas och byggrätter ges för större sammanhållna bestånd av 
flerbostadshus.  

Kommunen arbetar idag för en bättre blandning av boendeformer i 
kommunen. Det uppnås dock inte bäst genom de förslag som framförts 
i motionen. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Konsekvens 
Om motionens förslag genomförs finns risk för att kommunens 
befolkning kommer att öka i mindre omfattning än vad som behövs för 
att nå kommunens befolkningsmål. 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Det här är en motion om tak över huvudet och en dörr att stänga eller öppna 
efter eget gottfinnande för alla. 

När den här motionen skrivs finns det 48 objekt till salu på Tjörn enligt 
hemnet.se. Billigaste är ett rum på 9,1kvm och kostar 330 000 kr. Förutsatt att 
det inte bli budgivning. Att köpa sin bostad är verkligen inte alla förunnat. Vi 
kan inte blunda för att det finns människor som arbetar, vill bo här och att deras 
barn skall växa upp här men inte har pengar till en kontantinsats. Vi vet också att 
en del hyr i privat regi till rejält överpris. Få ungdomar har råd att bo kvar. 
Sommargäster betalar inte skatt här. 

Mot bakgrund av det här anser Vänsterpartiet Tjörn att det behövs fler 
hyresrätter. För att skapa hyresrätter till en rimlig kostnad krävs troligen att 
kommunen bygger i egen regi. Då behöver blivande hyresgäster inte betala för 
byggherrens risk och vinst.  

Vi yrkar: 

Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter. 
Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till 
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är täckt. 
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till 
och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi. 

 

För Vänsterpartiet Tjörn 

 

Alma Sibrian 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av 
hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att 
klargöra innebörden av formuleringen ”byggande i egen regi”. 

Reservation 
Rikard Larsson (S) anmäler skriftlig reservation men har ej inkommit 
med någon till justeringstillfället. 

Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 
20 000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 49 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 
Motion 2020-08-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Thomas Collberg (V), Anna Wängborg (MP), Alma 
Sibrian (V), Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag, med strykning av orden ”i egen regi” 
i sista att-satsen: ”att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet 
av hyresrätter skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett projekt 
med byggande i egen regi.” 

George Strömbom (C) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag. 

Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Björn Möller (-) fd (M) föreslår 
att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att klargöra 
innebörden av formuleringen ”byggande i egen regi”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras senare. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Bo Bertelsens 
(M) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras i enlighet med Bo Bertelsens (M) med fleras 
förslag. 

Skriftlig reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig enligt: 

”Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken upplåtelseform 
som eftersträvas i kommunala exploateringar. En avsättning av mark 
för just hyresrätter riskerar att begränsa kommunstyrelsens möjligheter 
att välja det bästa alternativet i det enskilda fallet och bedöms därför 
inte som lämpligt. Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för 
andra upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 000 
innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att kommunens bostadsbolag TBAB redan 
idag har möjlighet att självständigt driva exploatering av hyresrätter. 
Det behövs således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra 
det. Med hänsyn till detta föreslår jag som förvaltningen att motionen 
skall avslås.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 
 
Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter 
 
2020/28 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen avsätter mark 
för byggnation av hyresrätter och anser motionen besvarad i den del som avser 
bolaget. 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet kan påverka barn positivt. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Tjörns Bostads AB för 
handläggning. 
 
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till att kommunen 
avsätter mark för byggnation av hyresrätter. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132 
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Tjänsteutlåtande TBAB- Svar på motion från Alma 
Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen 
avsätter mark för byggnation av hyresrätter och anser motionen besvarad 
i den del som avser bolaget. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Tjörns Bostads AB för 
handläggning. 
 
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till att 
kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132 

Bilagor 
Motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter 

Beslut Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet, Tjörns Kommun 

Ärendet 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter 
med följande yrkande: ”Att kommunen avsätter mark för byggnation av 
hyresrätter. 
Att kommunen i väntan på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till 
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är 
täckt. 
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Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   

 
 

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall 
gå till och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen 
regi.” 
 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och formulerat följande svar: 

Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen avsätter mark för 
byggnation av hyresrätter.  

Tjörns Bostads AB kan inte ta ställning i frågan om att inte ge bygglov 
till byggnation av bostadsrätter. Vidare anser Tjörns Bostads AB att 
riktlinjer för ”hur byggandet av hyresrätter ska gå till” beskrivs i Tjörns 
Bostads ABs ägardirektiv. I ägardirektivet framgår bland annat att 
bolaget ska vara en aktiv aktör för att förverkliga de politiska 
målsättningarna vad gäller utökat helårsboende i kommunen och att 
bolaget aktivt ska bevaka förutsättningarna för ett ökat kommunalt 
byggande genom att delta i den kommunala planeringsprocessen. 

 

Barnperspektivet 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet kan påverka barn positivt. 

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Bostads AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 

Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller 
(KD) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn 

2021/105 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (KD) f.d. (M) har lämnat in en 
motion angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. I 
huvudsak syftar motionen till åtgärder för att sänka kommunens VA-
kostnader och motverka ytterligare VA-taxehöjningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslagit att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar i 
tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23, enligt följande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna 
gällande vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att 
VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte 
ska stiga mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens 
kostnader inte ska täckas av skattekollektivet.  

Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att 
under flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under 
nämndens första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-
taxan har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa 
tillfällen har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-
verksamheten presenterats.  

Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är 
påbörjad. VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och 
möjligheter för VA-verksamheten på längre sikt, där det 
ekonomiska perspektivet är en viktig del som påverkar de förslag 
som tas fram.”  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 173 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 245 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 96 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande samhällbyggnadsförvaltningen 2021-08-23 
Motion 2021-05-05 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19:15 – 19:18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) och Rikard Larssons (S) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) och Rikard Larssons (S) förslag. 

Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Björn Möller (KD) fd (M). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 

Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller 
(KD) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn 

2021/105 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifall motionen: 

Följande principer skall gälla för den framtida VA-verksamheten: 

• Att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader. 

• Att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex. 

• Att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader 
anpassas efter VA-verksamhetens intäkter så skattekollektivet inte 
behöver täcka underskott. 

För att se till att dessa principer implemeteras i VA-verksamheten 
beslutar fullmäktige dessutom följande att: 

1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna. 

2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-
verksamhetens framtida underhållsbehov.  

3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-
verksamhetens investeringsbehov. 

4. lägga fram justeringar till VA-taxan som dels baseras på de 
reviderade underhålls och investeringsplanerna dels på principen om 
självkostnad och har som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än 
kostnadsprisutvecklingen i samhållet i stort. 

5. En återrapportering av detta arbete sker senast under november 
månad 2021 till kommunfullmäktige.” 

1066



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (KD) f.d. (M) har lämnat in en 
motion angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. I 
huvudsak syftar motionen till åtgärder för att sänka kommunens VA-
kostnader och motverka ytterligare VA-taxehöjningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslagit att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar i 
tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23, enligt följande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna 
gällande vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att 
VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte 
ska stiga mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens 
kostnader inte ska täckas av skattekollektivet.  

Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att 
under flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under 
nämndens första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-
taxan har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa 
tillfällen har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-
verksamheten presenterats.  

Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är 
påbörjad. VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och 
möjligheter för VA-verksamheten på längre sikt, där det 
ekonomiska perspektivet är en viktig del som påverkar de förslag 
som tas fram.”  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 245 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 96 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande samhällbyggnadsförvaltningen 2021-08-23 
Motion 2021-05-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

George Strömbom (C) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och George Strömboms (C) 
förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för George Strömboms (C) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), George Strömbom (C). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-09-13 Dnr 2021/105-432 

Kommunstyrelsen 

Annie Frid Kommunstyrelsen 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Benny Halldin 
(S) och Björn Möller (-) f.d. (M) om vatten- och 
avloppsverksamheten på Tjörn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens förslag till svar på 
motionen.  

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) f.d. (M) har lämnat in en motion 
angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. I huvudsak syftar 
motionen till åtgärder för att sänka kommunens VA-kostnader och 
motverka ytterligare VA-taxehöjningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslagit att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar i 
tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23, enligt följande: 
 
”Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna gällande 
vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte ska stiga 
mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens kostnader inte ska 
täckas av skattekollektivet.  
Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-09-13 Dnr 2021/105-432

gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att under 
flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under nämndens 
första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-taxan 
har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa tillfällen 
har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-verksamheten 
presenterats.  

Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är påbörjad. 
VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och möjligheter för VA-
verksamheten på längre sikt, där det ekonomiska perspektivet är en 
viktig del som påverkar de förslag som tas fram.”  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 245 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-09-13 Dnr 2021/105-432

Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 96 

Bilagor 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-23 
Motionen inkommen 2021-05-05 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör

1072



Motion om Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn  
 
VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens antagna budget från 
2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren 
2021-2025. 
 
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem. Tjörns kommun har redan den 
högsta VA-taxan i landet och om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan ytterligare så 
kommer den att stiga långt mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för 
medborgare och företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar 
är det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och prioriterar de 
åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet. 

Driftsbudgeten 

Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka kostnaderna. 
Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och lönekostnader, befintliga 
underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll 
är självklara inslag i arbetet.  

Investeringsbudgeten 

När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de föreslagna 
investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn om detta skall göras 
genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten eller ökning av befintligt uttag från 
Stenungsund kräver en seriös utredning.  

Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på särskilt utsatta 
delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. Investeringar som är kopplade till 
tidigare befolkningsprognoser skall revideras till kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje 
investering ska kopplas till de driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella 
påverkan på taxan ska beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i 
tid slutligen avgörs. 

Reviderad verksamhetsplan 

Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2021-2025 som 
innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska 
vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen. 

Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 2021. Om inget 
görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara kostnadshöjningar till skada både 
för näringslivet och boende på Tjörn. 

Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför pengar från 
våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar att fortsätta. En sådan överföring 
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är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors 
vattenräkningar.   
 
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad vare sig 
mer eller mindre. 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi att: 
 
Tjörns kommunfullmäktige beslutar att följande principer skall gälla för den framtida VA-
verksamheten: 
 

 Att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader. 
 Att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex. 
 Att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader anpassas efter VA-

verksamhetens intäkter så skattekollektivet inte behöver täcka underskott. 
 
För att se till att dessa principer implemeteras i VA-verksamheten föreslår vi dessutom följande 
att: 
 

1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna. 
2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens framtida 

underhållsbehov.  
3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens 

investeringsbehov. 
4. lägga fram justeringar till VA-taxan som dels baseras på de reviderade underhålls och 

investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har som mål att VA-taxan 
inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i samhållet i stort. 

5. En återrapportering av detta arbete sker senast under november månad 2021 till 
kommunfullmäktige. 

 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Benny Halldin            

”Björn på Tjörn” fullmäktigegrupp 

Björn Möller           
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-01 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245 

Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller (-
) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn 

2021/59 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige av anse motionen besvarad med hänvisning till 
motionssvar i tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) fd (M) har lämnat in en motion 
angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn som väckts i 
kommunfullmäktige. I huvudsak syftar motionen till åtgärder för att 
sänka kommunens VA-kostnader och motverka ytterligare VA-
taxehöjningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden bereder ärendet inför den politiska 
hanteringen av ärendet i kommunstyrelsen och slutgiltigt beslut i 
kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet och formulerat 
ett svar på motionen i tjänsteutlåtandet daterat 2021-08-23, enligt 
följande: 

”Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar på motionen 
Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna gällande 
vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte ska stiga 
mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens kostnader inte ska 
täckas av skattekollektivet.  

Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-01 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att under 
flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under nämndens 
första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-taxan 
har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa tillfällen 
har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-verksamheten 
presenterats.  

Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är påbörjad. 
VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och möjligheter för VA-
verksamheten på längre sikt, där det ekonomiska perspektivet är en 
viktig del som påverkar de förslag som tas fram.”  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 96 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-23 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-01 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Motionen inkommen 2021-05-05  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige av anse motionen 
besvarad med hänvisning till motionssvar i tjänsteutlåtande daterat 
2021-08-23.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-08-23 Dnr 2021/59-432 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Marie Louise Bergqvist Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef 
0304-60 11 44 
marie.louise.bergqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller 
(-) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige av anse motionen besvarad med hänvisning till 
yttrande i tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) fd (M) har lämnat in en motion 
angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet och formulerat 
ett svar på motionen som samhällsbyggnadsnämnden har att ta 
ställning till. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22. § 96 

Bilagor 
Motionen inkommen 2021-05-05  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) fd (M) har lämnat in en motion 
angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. I huvudsak syftar 
motionen till åtgärder för att sänka kommunens VA-kostnader och 
motverka ytterligare VA-taxehöjningar. Motionärerna yrkar på 
följande: 

”Tjörns kommunfullmäktige beslutar att följande principer skall gälla för den 
framtida VA-verksamheten: 

• Att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-08-23 Dnr 2021/59-432

• Att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex. 
• Att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader anpassas 

efter VA-verksamhetens intäkter så skattekollektivet inte behöver täcka 
underskott. 

 
För att se till att dessa principer implementeras i VA-verksamheten föreslår vi 
dessutom följande att: 

1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna. 
2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-

verksamhetens framtida underhållsbehov.  
3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-

verksamhetens investeringsbehov. 
4. lägga fram justeringar till VA-taxan som dels baseras på de reviderade 

underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad 
och har som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än 
kostnadsprisutvecklingen i samhället i stort. 

5. En återrapportering av detta arbete sker senast under november månad 
2021 till kommunfullmäktige.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar på motionen 
Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna gällande 
vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte ska stiga 
mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens kostnader inte ska 
täckas av skattekollektivet.  

Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-08-23 Dnr 2021/59-432

föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att under 
flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under nämndens 
första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-taxan 
har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa tillfällen 
har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-verksamheten 
presenterats.  
 
Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är påbörjad. 
VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och möjligheter för VA-
verksamheten på längre sikt, där det ekonomiska perspektivet är en 
viktig del som påverkar de förslag som tas fram. 
 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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Svar på interpellation från Martin Johansson. 

 

I sin interpellation har Martin Johansson ställt två frågor angående ställplatser 
för husbilar som härmed besvaras: 

 

Fråga 1: Hur prioriterat är detta med ställplatser? 

Svar: Du har ställt frågan till mig som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 

Detta är inget som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

 

Fråga 2: Planeras det ställplatser på Tjörn? 

Svar: Vad jag vet så har vi för tillfället inga ansökningar inne om tillstånd för 
ställplatser. 

 

 

Lars Carlsson  

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd 
(SD) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Lars Carlsson (M) om ställplatser 

2021/276 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
ställplatser enligt följande: 

”Handelsmännen på Sveriges vackraste Ö bara väntar på en mer ökad 
och breddad Turism för årets alla månader. Många med mig pratar vitt 
och brett om att värna om småföretagare och turism. Frågan många 
ställer sig är då ”Vad gör kommunen åt det”? 

Husbilsägandet är en marknad som ökar både i Sverige och utomlands. 
Detta är en väldigt köpstark publik som dessutom är mycket flexibel. 

En attraktiv ställplats innebär oftast att det finns tillgång till: el, 
färskvatten samt tömning av gråvalen och latrin. Ryktet om en bra 
ställplats sprider sig lika fort som motsatsen. 

Jag driver denna fråga beroende på att jag bland annat tycker många 
fler skall få möjligheten att få se och uppleva vår vackra Ö Tjörn. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Hur prioriterat är detta med ställplatser 

Planeras det ställplatser på Tjörn” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-08-26 
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Svar på interpellation från Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet Tjörn 
avseende ”Motivering till ställningstagande mot ett mer jämlikt 
samhälle och alla människors lika värde och rätt”. 

 

Tanja Siladji Dahnes tes i sin interpellation är att undertecknad tagit 
ställning mot alla människors lika värde och därmed i förlängningen för 
mäns våld mot kvinnor i och med att jag i egenskap av 
kommunfullmäktigeledamot inte röstade för miljöpartiets motion.  

Jag delar inte den bilden, att om man inte delar uppfattning med 
interpellanten om och i så fall var en reform ska genomföras, så tar man 
ställning för mäns våld mot kvinnor.  

Min uppfattning är att om man anser detta vara en angelägen reform, 
vilket det kan finnas goda skäl för att tycka, så ska den typen av 
bedömningar, direktiv samt beslut om finansiering komma från riksdag 
och regering. Sedan kan ju naturligtvis kommunerna vara utförare precis 
som i många andra fall.  

Några exempel på där sådana beslut fattats är ju Skottlands parlament 
som röstade igenom en liknande förordning 2020 eller för den delen Nya 
Zeeland. 

Om detta är viktigt för alla människors lika värde borde det omfatta 
samtliga medborgare i Sverige.  

 

Martin Johansen 
Kommunfullmäktigeledamot 
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Datum: 2021-09-14

 

Interpellation - Motivering till ställningstagande mot ett mer jämlikt samhälle 
och alla människors lika värde och rätt.       

Till Kommunstyrelsens ordförande.  
 
På Tjörns hemsida kan vi läsa att kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till 
Sveriges regering. Bland annat är några av uppdragen att se till att de mål som 
kommunfullmäktige fastställt följs samt svara för den kommunala framtidsplaneringen. 
 
Ett av våra antagna mål, där alla delar i vår kommunala organisation skall verka för, är 
arbete för jämställdhet och jämlikhet. Varken du eller jag är undantagna i detta.  
Skillnaden är att du som kommunstyrelsens ordförande axlar ett långt större ansvar än jag. 
Du är den som ytterst skall leda och samordna förvaltningens arbete.  
 
Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till menstruerande elever i 
skolan. Menshälsa är en del av den allmänna hälsan som är en mänsklig rättighet. 
 
Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade varit ett steg i att skapa 
ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett beslut som hade öppnat upp för en annan 
norm än den maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på den kvarn 
som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare. 
   
Det är en sak att säga att vi är för alla människors lika värde, jämställdhet och ett helt annan 
att ta det ta beslut som faktiskt bidrar till förändring. 
  
Jag som många andra i vår kommun är nyfikna hur du som ordförande i kommunstyrelsen 
och vars uppgift är att leda och samordna förvaltningen tror att ditt ställningstagande får för 
konsekvenser kopplat till arbetet jämställdhet och alla människors lika värde samt hur du 
motiverar ditt ställningstagande kring motionen? 
 

 

Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet Tjörn  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande om motivering 
till ställningstagande vid behandling av motionen för fria 
mensskydd 

2021/281 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om motivering till 
ställningstagande vid behandling av motionen för fria mensskydd, 
enligt följande: 

”På Tjörns hemsida kan vi läsa att kommunstyrelsen är kommunens 
motsvarighet till Sveriges regering. Bland annat är några av uppdragen 
att se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt följs samt svara 
för den kommunala framtidsplaneringen. 

Ett av våra antagna mål, där alla delar i vår kommunala organisation 
skall verka för, är arbete för jämställdhet och jämlikhet. Varken du eller 
jag är undantagna i detta.  

Skillnaden är att du som kommunstyrelsens ordförande axlar ett långt 
större ansvar än jag. Du är den som ytterst skall leda och samordna 
förvaltningens arbete.  

Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till 
menstruerande elever i skolan. Menshälsa är en del av den allmänna 
hälsan som är en mänsklig rättighet. 

Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade 
varit ett steg i att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett 
beslut som hade öppnat upp för en annan norm än den 
maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på 
den kvarn som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det är en sak att säga att vi är för alla människors lika värde, 
jämställdhet och ett helt annan att ta det ta beslut som faktiskt bidrar till 
förändring. 

Jag som många andra i vår kommun är nyfikna hur du som ordförande 
i kommunstyrelsen och vars uppgift är att leda och samordna 
förvaltningen tror att ditt ställningstagande får för konsekvenser 
kopplat till arbetet jämställdhet och alla människors lika värde samt hur 
du motiverar ditt ställningstagande kring motionen?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
interpellationen ej får ställas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej 
och finner att den får ställas.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:  

Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.  

Nej-röst för att interpellationen ska få ställas. 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

7 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

1088



 
Tack miljöpartiet för interpellationen. 
 
Ni har valt att skriva tre likadana interpellationer i 
samma fråga. 
 
För att ge rätt perspektiv på Kommunfullmäktiges beslut 
vill jag inledningsvis klargöra att KF följde KS beslut 
vilket innebar en positiv inställning till motionen, men 
där KS saknade medel för genomförande och hänvisade 
till BoU-nämnden att frigöra medel till denna satsning 
Detta anser jag är en rimlig väg att gå, i avvaktan på 
kommande budgetprocesser. 
 
Det som oroar mig mer är när MP i sin interpellation 
kopplar KF:s beslut till att jag genom detta beslut står 
bakom en så kallad ”maskulinitetsnorm” och därmed 
främjar mäns våld mot kvinnor. 
 
För mig är en sådan koppling helt obegriplig, 
Jag förstår inte hur seriösa politiska företrädare kan 
förminska vikten av en så oerhört tragisk och viktig 
samhällsfråga som mäns våld mot kvinnor genom att 
sänka argumentationen till en så låg nivå. 
 
Gun Alexandersson Malm 
Socialnämndens ordförande 
Liberalerna
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Datum: 2021-09-14

 

Interpellation - Motivering till ställningstagande mot ett mer jämlikt samhälle 
och alla människors lika värde och rätt.       

Till ordförande i socialnämnden 
 
Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till menstruerande elever i 
skolan. Menshälsa är en del av den allmänna hälsan som är en mänsklig rättighet. 
 
Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade varit ett steg i att skapa 
ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett beslut som hade öppnat upp för en annan 
norm än den maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på den kvarn 
som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare. 
  
Många gånger har du i detta fullmäktige pratat för att vi skall arbeta förebyggande och 
främjande. Att vi skall göra det vi kan för att få stopp på våldet och inte minst i nära relation.  
 
Det är en sak att säga att vi ska men en helt annan att faktiskt göra skillnad.  
  
Socialnämndens grunduppdrag är  
 
“att på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

● ekonomiska och sociala trygghet, 
● jämlikhet i levnadsvillkor, 
● aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet” 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Vi skall även utifrån antagen budget verka för jämställdhet och jämlikhet. Ingen del i vår 
kommunala organisation är undantagen.  
 
Med bakgrund i ovanstående är jag som många andra av våra kommuninvånare nyfikna på 
hur du motiverar ditt ställningstagandet kring motionen? 
 

 

 

Anna Wängborg, Miljöpartiet Tjörn  

1090



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 

Anmälan av interpellation från Anna Wängborg (MP) 
ställd till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om motivering till 
ställningstagande vid behandling av motionen för fria 
mensskydd 

2021/283 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för fria 
mensskydd, enligt följande: 

”Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till 
menstruerande elever i skolan. Menshälsa är en del av den allmänna 
hälsan som är en mänsklig rättighet. 

Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade 
varit ett steg i att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett 
beslut som hade öppnat upp för en annan norm än den 
maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på 
den kvarn som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare. 

Många gånger har du i detta fullmäktige pratat för att vi skall arbeta 
förebyggande och främjande. Att vi skall göra det vi kan för att få stopp 
på våldet och inte minst i nära relation.  

Det är en sak att säga att vi ska men en helt annan att faktiskt göra 
skillnad.  

Socialnämndens grunduppdrag är  

“att på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

● ekonomiska och sociala trygghet, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

● jämlikhet i levnadsvillkor, 

● aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet” 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Vi skall även utifrån antagen budget verka för jämställdhet och 
jämlikhet. Ingen del i vår kommunala organisation är undantagen. 

Med bakgrund i ovanstående är jag som många andra av våra 
kommuninvånare nyfikna på hur du motiverar ditt ställningstagandet 
kring motionen?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
interpellationen ej får ställas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej 
och finner att den får ställas.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:  

Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.  

Nej-röst för att interpellationen ska få ställas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

7 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

1093



Svar på interpellation från Anna Wängborg Miljöpartiet. 

Anna Wängborg, Miljöpartiet Tjörn anser att jag är en person som är emot ett jämlikt och 
inkluderande samhälle samt alla människors lika rättigheter och lika värde. Jag är också 
enligt henne en person som får mäns våld mot kvinnor att fortgå. Anledningen till detta 
omdöme är att jag inte delar hennes syn i en subventionsfråga. 

Av det skälet har Anna skrivit en interpellation där hon först felciterar mig, sedan använder 
hon det felciterade svaret som rör en helt annan fråga i denna fråga. För det tredje är 
användningen av interpellationsinstrumentet på gränsen till vad lagstiftaren avsett då det 
inte rör mitt uppdrag som nämndordförande utan mitt uppdrag som 
kommunfullmäktigeledamot. Av de tre skälen kan man med fog säga att interpellationen inte 
är något mästerverk. Detta till trots anser jag inte att personen Anna Wängborg förtjänar att 
få något negativt omdöme av mig. Hon må ha skrivit en i mitt tycke dålig interpellation men 
det gör henne inte enligt mitt sätt att se till en dålig person. 

Jag som liberal anser att alla människor har rätt att ha egna åsikter i alla frågor. Man har 
också rätt att framföra dem. Kan man även på ett logiskt sätt motivera sitt ställningstagande 
ska ens åsikter inte bara tolereras utan även respekteras. Jag vet inte vilken ideologisk mylla 
som Miljöpartiet Tjörn och Anna Wängborg är sprungna ur men helt välkomposterad är den 
nog inte då den i min näsa ger en något unken doft ifrån sig. 

Över till själva sakfrågan. Miljöpartiet Tjörn motionerade om gratis mensskydd till alla som 
menstruerar på kommunens skolor. Det motiv som anförs för detta förutom att andra gjort 
så är att vissa inte har råd med mensskydd. Med andra ord en ekonomisk fråga. Denna syn 
tycks mig delas av Miljöpartiets Tjörns ordförande som i sitt yrkande slår fast att ”gratis 
menstruationsskydd bör vara en nationell fråga”. Ett yrkande som blev nämndens beslut. 

Mensskydd är en lättanskaffad produkt som finns i alla livsmedelsbutiker och även i 
välsorterade kiosker. Tidpunkten för behovet är i de flesta fall välkänt och behovets frekvens 
understiger behovet av mat flera gånger om. Det är med andra ord rimligt att betrakta det 
som en ekonomisk fråga och inte en tillgänglighetsfråga. 

I den fördelning som råder mellan staten och kommunerna ligger ansvaret för 
transfereringar på staten. Staten styrs av riksdagen och regeringen. I regeringen sitter 
Miljöpartiet. För att säkerställa att Liberalernas riksdagsledamöter inte lagt några hinder i 
vägen för Miljöpartiet att driva denna fråga har jag varit i kontakt med Liberalernas 
ekonomiskpolitiska talesman Mats Persson som även är den som förhandlat budget med 
regeringspartierna. Han hade aldrig hört detta önskemål framföras. Är då Per Bolund, Märta 
Stenevi och de 14 andra miljöpartistiska riksdagsledamöterna lika usla människor som jag? 

Jag hoppas jag kunnat reda ut hur jag motiverar mitt ställningstagande rörande motionen. 
För mig är det en fråga av ekonomisk karaktär. Att även Miljöpartiet Tjörn ser det som en 
ekonomisk fråga går tydligt att läsa i motionen och Barn och utbildningsnämndens 
remissvar. Den existentiella påbyggnad som Anna Wängborg lägger in i frågan och som hon 
ställer sin inkvisitoriska fråga om finns inte nämnd i motionen. Någon annan motivation 
eller argumentation rörande denna del har inte kommit mig tillhanda. Därför är det 
perspektivet inte beaktat i mina ställningstaganden i april och juni. 

I höst har Miljöpartiet varit flitiga med användandet av ordet blåbrun. I denna interpellation 
ligger färgkombinationen grönbrunmörkröd nära till hands. Ett parti som ser sig som grönt 
men har tendenser när det gäller oliktänkande som ger obehagliga associationer till totalitära 
regimer både på yttersta höger och yttersta vänstersidan. 

Gunnemar Olsson (L) 

1094



Datum: 2021-09-14

 

Interpellation - Motivering till ställningstagande mot ett mer jämlikt samhälle 
och alla människors lika värde och rätt.       

Till  Barn och utbildningsnämndens ordförande  
 
Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till menstruerande elever i 
skolan. Menshälsa är en del av den allmänna hälsan som är en mänsklig rättighet. 
 
Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade varit ett steg i att skapa 
ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett beslut som hade öppnat upp för en annan 
norm än den maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på den kvarn 
som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare. 
  

“Att göra varandra illa är tyvärr en potential som ligger i den mänskliga naturen. Den 
potentialen kan ju vid tiden för artens uppkomst varit en förutsättning för att vi ens 
finns till idag. Men i det samhälle de flesta av oss nu vill leva i är det ingen tillgång. 
Eftersom potentialen ligger i arvet som bidrar med miljöfaktorerna får vi försöka 
skaffa oss  kontrollen över den. 
Normer och värderingar är de verktyg som används. Den processen måste starta 
tidigt och inom nämndens ansvarsområde löper arbetet som en tråd genom hela 
förskolan och grundskolan.”  

 
Dina ord från fullmäktige i juni. 
Det är en sak att säga att vi är för alla människors lika värde,  jämställdhet och ett helt  
annan att ta det ta beslut som faktiskt bidrar till förändring. 
  
Jag som många andra i vår kommun är nyfikna hur du som ordförande i barn och 
utbildningsnämnden med ett väldigt tydligt uppdrag att verka för ett jämlikt samhälle, 
utifrån arbete med antagen budget där alla delar i vår kommunala organisation skall verka 
för jämställdhet och jämlikhet samt dina egna ord jag citerat motiverar ditt 
ställningstagandet kring motionen? 
 

 

 

Anna Wängborg, Miljöpartiet Tjörn.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 

Anmälan av interpellation från Anna Wängborg (MP) 
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om motivering till 
ställningstagande vid behandling av motionen för fria 
mensskydd 

2021/282 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) har lämnat in en interpellation ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för fria 
mensskydd, enligt följande: 

”Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till 
menstruerande elever i skolan. Menshälsa är en del av den allmänna 
hälsan som är en mänsklig rättighet. 

Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade 
varit ett steg i att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett 
beslut som hade öppnat upp för en annan norm än den 
maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på 
den kvarn som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare. 

“Att göra varandra illa är tyvärr en potential som ligger i den 
mänskliga naturen. Den potentialen kan ju vid tiden för artens 
uppkomst varit en förutsättning för att vi ens finns till idag. Men i det 
samhälle de flesta av oss nu vill leva i är det ingen tillgång. Eftersom 
potentialen ligger i arvet som bidrar med miljöfaktorerna får vi försöka 
skaffa oss kontrollen över den. 

Normer och värderingar är de verktyg som används. Den processen 
måste starta tidigt och inom nämndens ansvarsområde löper arbetet 
som en tråd genom hela förskolan och grundskolan.” 

Dina ord från fullmäktige i juni. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det är en sak att säga att vi är för alla människors lika värde,  
jämställdhet och ett helt  annan att ta det ta beslut som faktiskt bidrar 
till förändring. 

Jag som många andra i vår kommun är nyfikna hur du som ordförande 
i barn och utbildningsnämnden med ett väldigt tydligt uppdrag att 
verka för ett jämlikt samhälle, utifrån arbete med antagen budget där 
alla delar i vår kommunala organisation skall verka för jämställdhet och 
jämlikhet samt dina egna ord jag citerat motiverar ditt 
ställningstagandet kring motionen?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
interpellationen ej får ställas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej 
och finner att den får ställas.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.  

Nej-röst för att interpellationen ska få ställas. 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

7 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
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Svar på interpellation från Alma Sibrian, Vänsterpartiet. 
 
Tack Alma för din Interpellation. 
 
Jag väljer att svara på varje fråga utan att läsa upp den. 
Men vill först påpeka att Heltidsresan är ett centralt avtal 
mellan fackförbundet kommunal och Sveriges 
kommuner och Regioner. Något som varje kommun och 
Region måste införa. 
För mig är rätten till heltid en jämställdhetsfråga. 
 

1) Årsarbetare varje verksamhet 
Jag kan endast svara på Vård och omsorgsavdelningen 
och där har heltiderna ökat med 100% från januari 2020 
till augusti 2021, från 70 st till 145 st. 
 

2) Deltider 
Det centrala avtalet mellan  kommunal och SKR innebär 
att alla nya tjänster skall vara heltider, och vi vill inte 
bryta mot avtalet. Det som hade deltid innan det nya 
avtalet har ju kvar sina deltider om dom vill. Sedan är 
det upp till arbetstagaren och dess chef att besluta om 
tjänstledighet. 
 

3) Hållbart arbetsschema 
Vi tar ansvar för personalens arbetsmiljö och hälsa. 
 

4) 10 timmars pass 
Vi har justerat natten med en lägre sysselsättning och 
ingen lönesänkning, det som kommunal krävde.  
 
Socialnämnden följer utvecklingen av heltidsresan varje 
månad. Vi kommer att göra en utvärdering av projektet. 
Därefter kan det bli justeringar.  
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Tjörn 2021-09-17 

 

INTERPELLATION 

Till socialnämndens ordförande Gun Alexandersson-Malm 

 

Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn har framfört önskan att få träffa 
socialnämnden ledamöter för att ha en dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket 
Socialnämndens arbetsutskott har avböjt. 

Orsaken är bland annat följande: 

Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering samt en Slutlig utvärdering i 
början av 2022. Det är viktigt att man slutför projektet innan man gör ändringar. 

 

Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens delaktighet och utan analys för 
konsekvenser, och att det är ohållbara scheman både på kortare och lång sikt. 

Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor, äldre som är över 60 som 
försöker orka jobba till pensionen vilket är omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig 
pensionärer eller jobba på timmar. 

 

Med anledning av ovanstående frågar vi följande: 

Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att kunna höja sysselsättning till 
heltid? 

Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur man inför en bra struktur? 

Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för ett hållbart arbetsschema? 

När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?  

 

Alma Sibrian 

Vänsterpartiet Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om heltidsresan 

2021/284 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
heltidsresan, enligt följande: 

”Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn 
har framfört önskan att få träffa socialnämnden ledamöter för att ha en 
dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket Socialnämndens 
arbetsutskott har avböjt. 

Orsaken är bland annat följande: 

Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering 
samt en Slutlig utvärdering i början av 2022. Det är viktigt att man 
slutför projektet innan man gör ändringar. 

Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens 
delaktighet och utan analys för konsekvenser, och att det är ohållbara 
scheman både på kortare och lång sikt. 

Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor, 
äldre som är över 60 som försöker orka jobba till pensionen vilket är 
omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig pensionärer eller 
jobba på timmar. 

Med anledning av ovanstående frågar vi följande: 

Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att 
kunna höja sysselsättning till heltid? 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur 
man inför en bra struktur? 

Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för 
ett hållbart arbetsschema? 

När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-17 
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Tjörns kommun 
 Granskning av beslutsuppföljning 
 
 2021-10-11 

1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska beslut genomförs och 
om så inte är fallet av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån1. 
Urvalet av beslut har gjorts utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattat under 
perioden 2019-2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att fattade politiska 
beslut genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning kan stärkas 
ytterligare i de granskade nämnderna.  
Vår bedömning grundar sig i att det i viss utsträckning finns inarbetade arbetssätt som 
till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade beslut. Dessa kan dock 
stärkas och dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processen. Inom ramen för 
granskningen har vi också tittat närmare på tio beslut, varav sex beslut bedöms vara 
verkställda, ett är inte verkställt och för tre av besluten så pågår arbete vid tidpunkten för 
granskningen. För fyra av de granskade besluten har återrapportering skett till politisk 
nivå, för resterande sex beslut har detta inte skett (plan om återrapportering finns dock 
för tre av dessa ärenden). 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och de 
granskade nämnderna att: 
— Se över och upprätta rutiner för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 

återrapportering sker av fattade beslut 
— Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Med politisk nivå avses styrelse eller nämnd som ansvarat för verkställande av beslutet 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Att fattade beslut genomförs, eller återrapporteras om de av någon orsak inte genom-
förts, är något som politiken många gånger förutsätter. Revisionen anser att det med 
hänsyn till det demokratiska systemet och legitimiteten för den politiska nivån är viktigt 
att säkerställa att fattade beslut genomförs och har därför beslutat att granska att så 
sker.  
Revisorerna bedömer att risken för att fattade beslut inte genomförs inte är försumbar 
och har därför valt att genomföra en fördjupad granskning på området. 

2.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska beslut genomförs och 
om så inte är fallet av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 
— Finns system, rutiner och riktlinjer för beslutsuppföljning i de berörda nämnderna?  
— Sker det att beslut fattas men inte genomförs eller genomförs på alternativt sätt?  
— Återrapporteras det till den politiska nivån om fattade beslut inte genomförs?  
Granskningen omfattar endast beslutsärenden och avser beslut fattade av 
kommunfullmäktige under tidsperioden 2019–2021. Beslut gällande yttranden med mera 
kopplat till gransknings-/revisionsrapporter har ej inkluderats.  
Granskningen har genomförts i två steg, där en första delrapportering kring ett beslut 
gjordes till revisorerna i april 2021.  
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 §  
— Övriga tillämpliga delar av kommunallagen  
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier 

— Intervjuer/skriftliga avstämningar har genomförts med: 
- Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
- Nämndsekreterare, barn- och utbildningsnämnden 
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- Nämndsekreterare, socialnämnden 
- Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsnämnden 
- Kommunsekreterare 

— Skriftliga avstämningar per mail för att inhämta information kring hantering av 
specifika ärenden 

— Genomgång av beslut som kommunfullmäktige fattat under perioden 2019–2021.  
— De fullmäktigebeslut vi följt upp inom ramen för denna granskning framgår 

av bilaga 1 
Förvaltningschefer, kontaktpersoner för utvalda beslut och nämndsekreterare i samtliga 
berörda nämnder har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Övergripande styrdokument och rutiner 

I kommunallagen regleras generellt sett inte hur beslut ska verkställas eller följas upp 
utan det är upp till kommunen att eventuellt utarbeta rutiner för detta. I lagen regleras 
däremot att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs samt att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de upp-
drag som fullmäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som ska besluta om omfatt-
ningen av redovisningen och formerna för den. Av lagen framgår också att det särskilt 
åligger styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.2  

3.1.1 Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
Av ”Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun” framgår det 
bland annat att nämnderna ska främja och följa utvecklingen i de frågor som ingår i 
nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden 
finner påkallade. Om det ankommer på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
nämnds verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och verkställa 
fullmäktiges beslut. Vidare framgår det att det är nämndernas ansvar att kontinuerligt 
följa upp sin verksamhet samt att fortlöpande redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort 
fullmäktiges uppdrag. Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till den fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av 
fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. Nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 3  

3.1.2 Rutiner för beslutsuppföljning 
Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas dokumenterade rutiner och 
riktlinjer för beslutsuppföljning i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. 
Inom respektive styrelse/nämnd/förvaltning finns det dock rutiner i viss utsträckning 
avseende hanteringen av beslut och uppföljning av verkställandet av beslut. 

 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett årshjul som omfattar återkommande ärenden/uppföljningar 
som årligen hanteras av styrelsen. Detta innefattar bland annat den uppföljning som sker 
utifrån mål och budget, intern kontroll, uppföljning/revidering av planer/styrdokument etc. 
Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av en förteckning över givna uppdrag 
där det bland annat framgår vilket ärende det gäller, en beskrivning av uppdraget, 
diarienummer, vem som är handläggare samt status på ärendet. Enligt uppgift stäms 
denna av och revideras löpande under året. Förteckningen stäms dock inte av med 
kommunstyrelsens arbetsutskott i sin helhet, men det förekommer att ärenden som ingår 
i förteckningen stäms av med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta sker i huvudsak vid eventuella förändringar. Det sker inte någon 

 
2 Kommunallag (2017:725) 6 kap 4, 5 och 13 §§ 
3 Tjörns kommun, Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-20 
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systematisk återkoppling/lägesrapportering till kommunstyrelsen avseende givna 
uppdrag.   
För större ärenden som löper på under längre tid erhåller dock kommunstyrelsen 
löpande information och återrapportering.  
Upplevelsen enligt intervjuer är att samtliga av kommunstyrelsens beslut verkställs. Det 
förekommer dock att fördröjningar sker och att verkställande av beslut inte sker inom 
rimlig tid. Vidare framkommer att det finns en risk att beslut inte verkställs, framförallt om 
ansvarig handläggare är ensam på sin funktion. Det anges dock inte förekomma att 
någon medvetet väljer att inte verkställa ett beslut. Om ett beslut inte verkställs beror det 
därmed på andra orsaker, och det sker därmed inte någon återrapportering till 
kommunstyrelsen om så är fallet. Om ett beslut av någon anledning inte kan verkställas, 
eller behöver verkställas på alternativt sätt, diskuteras detta inom förvaltningen, ett 
underlag tas fram och sedan lyfts detta till politiken. I första hand till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, och vid behov till kommunstyrelsen.  

 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande 
ärenden/uppföljningar som årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat 
den uppföljning som sker utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och 
kvalitetsrapporter, uppföljning av frånvaro etc. Uppföljning av de beslut som inte omfattas 
av årshjulen sker i första hand på presidieutskottets sammanträden, utifrån dagordning 
som beslutas av ordförande. Under dessa sammanträden beslutas vilka ärenden som 
ska tas upp på kommande nämndsammanträden. Det saknas dock en 
förteckning/sammanställning över givna uppdrag/beslut som ska verkställas, på 
motsvarande sätt som finns för kommunstyrelsens uppdrag.  

 Socialnämnden 
Socialnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande ärenden/uppföljningar som 
årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat den uppföljning som sker 
utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och kvalitetsrapporter etc. Uppföljning 
av de beslut som inte omfattas av årshjulen sker i första hand på presidieutskottets 
sammanträden, utifrån dagordning som beslutas av ordförande. Under dessa 
sammanträden beslutas vilka ärenden som ska tas upp på kommande 
nämndsammanträden. Det saknas dock en förteckning/sammanställning över givna 
uppdrag/beslut som ska verkställas, på motsvarande sätt som finns för 
kommunstyrelsens uppdrag. Däremot upprättar nämndsekreterare i samråd med 
förvaltningschef en lista till ordförandeberedning inför nämnd varje månad där 
bevakningar läggs till aktuell nämnd på sådana beslut som nämnden har beslutat att de 
ska följas upp efter en viss tid. De beslut som drar över tid återrapporteras till nämnd 
om de blir försenade eller inte kunnat genomföras, ibland sker återrapportering flera 
gånger om processen med att verkställa beslutet och varför beslutet inte kunnat 
genomföras.  

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande 
ärenden/uppföljningar som årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat 
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den uppföljning som sker utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och 
kvalitetsrapporter etc. Därtill finns en förteckning över givna uppdrag/ärenden som ska 
återrapporteras, som revideras löpande. I förvaltningens ledningsgrupp förs dialog 
kring ”öppna ärenden”, samt att det kommuniceras löpande till presidiet (i samband 
med deras möten). Återrapportering till nämnden sker när besluten har verkställts.  
Det saknas en skriftlig rutin som beskriver hur uppföljning av fattade beslut ska ske, 
men det uppges vara en prioriterad fråga att upprätta en sådan rutin. Det finns inte 
heller någon rutin för rapportering av ej verkställda beslut. Förvaltningen uppger dock 
att de har en god koll på vilka beslut som ska verkställas i dagsläget, genom den 
löpande förteckning av ärenden som förs. 

3.1.3 Kommentarer och bedömning 
Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas dokumenterade riktlinjer och 
rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske i de granskade nämnderna. Vad gäller 
investeringar/investeringsprojekt bedömer vi dock att det av policyn för 
investeringshantering framgår tydligt vem som ansvarar för uppföljning av de beslut 
som berör detta samt i vilken omfattning uppföljning ska ske.  
Det bedöms finnas inarbetade arbetssätt i de granskade nämnderna som till viss del 
säkerställer att uppföljning sker avseende fattade beslut. Det saknas dock en tydlighet i 
vilken utsträckning återrapportering av (såväl verkställda som icke verkställda) beslut 
ska ske till nämnd/styrelse. I dagsläget sker återrapportering och uppföljning av givna 
uppdrag/fattade beslut i huvudsak till presidieutskotten. Återrapportering till nämnden 
som helhet sker utifrån om presidieutskottet beslutar att så ska ske. I socialnämnden 
finns dock rutiner som syftar till att säkerställa att återrapportering sker till nämnden 
avseende beslut där det fastställts att de ska följas upp vid en viss tidpunkt.  
Vi bedömer att styrelse och nämnder bör tillse att rutiner upprättas/dokumenteras för 
att tydliggöra i vilken utsträckning beslut ska återrapporteras till nämnd/styrelse samt i 
vilken form detta ska ske. Detta för att kunna säkerställa att fattade beslut verkställs 
samt att det sker på avsett sätt. Att rutinerna bör dokumenteras är för att säkerställa 
kontinuitet i processerna. 

3.2 Granskning av beslut  
För att få en samlad bild av beslutsgången för de ärenden som följts upp inom ramen 
för denna granskning beskrivs detta nedan på en övergripande nivå. Detta för att skapa 
en förståelse för ärendet och ge en lägesbild, och utifrån det göra en bedömning om 
uppföljning/återrapportering skett till den politiska nivån.  

3.2.1 Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av 
investeringsbudget (dnr 2019/69 samt 2019/159) 
Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-28 § 24 att begära om starttillstånd för 
byggnation av ny förskola. Av beslutet framgår följande:  
 

”Då budgetbeslut avseende 2020 för kommunens verksamheter och 
investeringar ännu ej är fattat, begär barn- och utbildningsnämnden 
starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos kommunstyrelsen trots 

1109



 

    8 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 

Tjörns kommun 
 Granskning av beslutsuppföljning 
 
 2021-10-11 

att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte 
bedöms vara tillräckliga”. 
 

Bakgrunden till ärendet/beslutet var att barn- och utbildningsnämnden under de 
senaste åren varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, 
både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolors näraliggande lokaler och 
genom förhyrning av s.k. moduler. Likaså att förskolans författningskrav på placering 
inom fyra månader varit en särskilt viktig faktor. Förvaltningen såg ett ökat behov av 
fler permanenta lokaler av hög kvalitet och förordade därför att det snarast skulle 
byggas en förskola i Skärhamnsområdet.  
Frågan om lokalresurser för förskola och skola ansågs vara av stor betydelse för Tjörns 
kommun i ett strategiskt perspektiv. Detta då den inte enbart berör lokaler och barns 
och personals arbetsmiljö utan även kommunens attraktivitet både för potentiella nya 
invånare och givetvis även nya medarbetare.  
Då budgetbeslut avseende 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu 
inte var fattat vid tidpunkten för beslutet så föreslogs barn- och utbildningsnämnden 
därmed begära starttillstånd hos kommunstyrelsen för byggnation av ny förskola i 
Skärhamn trots att det vid tidpunkten för beslutet inte fanns tillräckliga investeringsmedel 
avsatta för 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 § 90 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta om att bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt 
barn- och utbildningsnämndens begäran samt att investeringen skulle rymmas inom 
beslutade ramar. Till protokollet anmäldes även följande anteckning: 

”En bättre beslutsordning hade varit att med utgångspunkt från kommande 
beslut i budget 2020 om skolstruktur, fatta ytterligare beslut om behov av 
förskolelokaler i Skärhamn. 
 
Utifrån gjorda utredningar om skolans och förskolans lokalbehov vet vi att 
det finns möjlighet till att frigöra skollokaler för förskolans behov allt beroende 
på vilket beslut om skolstrukturen som fattas. 
 
Med ett budgetbeslut 2020 och medföljande investeringsbeslut hade 
beslutsunderlaget för ett startbesked varit tydligt och inte haft någon 
tidsmässig påverkan.”  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-02 § 104 att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Att ärendet slutligen skulle 
behandlas av fullmäktige beslutades utifrån förslag till beslut på sammanträdet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 § 158 att återremittera ärendet för att beakta 
frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-26 § 114 att i likhet med tidigare beslut, föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
(2019-04-17) 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 177 i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
Av intervjuer framkommer att beslutet inte har verkställts, vilket till viss del förklaras av 
att pågående utredning avseende skolstrukturen i Tjörns kommun. Någon 
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återrapportering till eller uppföljning av barn- och utbildningsnämnden har inte skett mot 
bakgrund av detta. Ärendet avseende utredning av skolstruktur har vi inte tittat närmare 
på inom ramen för denna granskning 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet inte har 
verkställts. Det har inte skett någon uppföljning eller återrapportering avseende detta till 
varken barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Enligt investeringspolicyn (se Bilaga 2. Hantering av investeringar) ankommer det 
ansvarig nämnd att följa upp investerings-projekten i förhållande till givet starttillstånd. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte har följt upp om/att beslutet 
verkställts, i enlighet med vad som åligger nämnden utifrån policy för 
investeringshantering. För att säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
fattade beslut bedömer vi att nämnden bör tillse att rutiner upprättas som tydliggör i 
vilken utsträckning beslut ska återrapporteras till nämnd samt i vilken form detta ska 
ske.  

3.2.2 Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19 (dnr 2020/97) 
Beslutsgång 

Samhällsbyggnadsnämnden har efter en förfrågan från kommunstyrelsen sett över 
eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas för att underlätta för företag och deras 
likviditet i spåren av Covid-19. Bakgrunden till ärendet var pandemins effekter på 
näringslivet. Flera företag, särskilt de inom branscher som besöksnäring, handel och 
service, drabbades hårt av de restriktioner som olika myndigheter meddelade under år 
2020. Till följd av detta riskerade flertalet företag att gå i konkurs. Tjörns kommun 
ansåg sig förpliktigade att utöver det stödpaket som staten bidragit med till näringslivet 
även på kommunens vägnar bidra till att stödja de lokala företagen. 
Genom ett ordförandebeslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26 föreslogs 
kommunstyrelsen att besluta om att ändra taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen. Ändringen skulle innebära en senareläggning av 
faktureringen till hösten 2020 så att debitering av årsavgiften kunde ske i efterhand. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-02 (§98) att föreslå kommunfullmäktige att ändra 
taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen för att se till 
att debitering av avgiften sker i efterhand, senast i september 2020.  
Kommunfullmäktige beslutar i ärendet 2020-04-16 (§70). Av beslutet framgår följande:  

” Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Ändra taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen så att debitering av avgiften kan ske i efterhand för 
2020 som undantag. Debiteringen skall ske senast september 2020. 
 

2. Paragrafen är omedelbart justerad.” 
Verkställande 
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Av dokumentet ”Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen” framkommer att taxan reviderades 2020-04-16. Under 
rubriken ”inledande bestämmelser” §10 framgår följande: 

”För 2020 ändras taxan så att debitering av avgiften kan ske i efterhand. 
Debiteringen ska ske senast september 2020.” 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts. Revideringen av taxan har genomförts samma datum som 
kommunfullmäktige tog beslutet om att ändra taxan.  

3.2.3 Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om att bygga en 
gång - och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik (dnr 2018/443) 
Beslutsgång 

En inkommen motion rörande en byggnation av en gång – och cykelväg mellan Kuballe 
och Bäckevik väcks i kommunfullmäktige 2018-11-01 (§159). Bakgrunden till motionen 
var att kommunala satsningar som avsåg bygga gång – och cykelvägar inte 
genomförts. Enligt motionens innehåll brister Tjörns kommuns kollektivtrafikturer vilket 
gjort att invånare behöver förflytta sig på andra sätt. Vägen mellan Kuballe och 
Bäckevik är enligt motionen mycket trafikerad och smal vilket utgör en säkerhetsrisk för 
barn som cyklar till och från skolan. Motionen yrkar på att kommunstyrelsen tar initiativ 
för att bygga en gång – och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik för att öka 
säkerheten för invånare som förflyttar sig på vägen. 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet och översänder sedan beslutet till 
kommunstyrelsen 2019-02-13 (§43). Av yttrandet framgår att medel för en gång – och 
cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik inte finns med i de nästkommande årens 
investeringsbudget, men att sträckan är prioriterad för utbyggnation i kommunens 
Översiktsplan. Förvaltningen arbetar även med en Trafikstrategi där det planeras 
genomföras en översyn av vilka sträckor som ska prioriteras till utbyggnation av gång – 
och cykelvägar. Arbetet ska delfinansieras av regionens ”cykelpott”. 
Vidare tar kommunstyrelsens arbetsutskott upp ärendet under ett sammanträde 2019-
03-21 (§54). Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 
följande:  

”1. Prioritering av sträckor för gång- och cykelvägar hanteras inom ramen för 
arbetet med Trafikstrategin.   
2. Motionen är besvarad.” 

Beslutet baseras på att kommunen inte har egen beslutanderätt för insatser på vägen 
mellan Kuballe och Bäckevik då Trafikverket är väghållare. Istället ska kommunerna 
använda sig av den regionala ”cykelpotten” som finns inkluderad i infrastrukturplan som 
ska finansiera utbyggnation av nya gång – och cykelvägar.  
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets beslut vid sammanträdet 2019-04-04 
(§68). Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar kommunstyrelsen att ta 
initiativ för att en gång – och cykelväg byggs enligt motionens önskemål under 
sammanträdet 2019-04-17 (§130).  
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Verkställande 

Enligt uppgift distribuerades kommunfullmäktiges beslut till kommunens dåvarande 
trafikingenjör. Eftersom gång – och cykelvägen mellan Kuballe och Bäckevik är en 
regional väg och Tjörns kommun ska använda sig av regionens ”cykelpott” har det inte 
skett något beslut kring vägen. Det har dock tagits initiativ i den löpande dialogen som 
funnits om inspel till cykelpotten.  
Enligt uppgift fortsätter arbetet utifrån Trafikstrategins handlingsplaner där 
prioriteringsordningen av vilka gång – och cykelvägar de som ska investera i kommer 
att framgå. Trafikstrategin har lämnats över för politiskt beslut och är för närvarande ett 
föremål för antagande i kommunen. 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts i den mån det varit möjligt. Uppföljning har inte skett specifikt för ärendet, 
men hanteras inom ramen för Trafikstrategin. 

3.2.4 Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) om 
ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund (dnr 2018/517) 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 2018-12-13 (§231) att väcka en 
motion om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Bakgrunden till yrkandet var det 
ökade behovet av boendeplatser till utsatta kvinnor i Tjörns kommun, vilket kräver mer 
resurser. Dessutom tillskrevs kommunerna ett särskilt ansvar att beakta behovet av 
våldsutsatta kvinnor från närstående, samt att säkerställa att barn som bevittnat våld 
får hjälp, efter skärpningar i socialtjänstlagen.  
Tjörns kommun samarbetar med kvinnojouren i Stenungsund. Enligt motionen har 
kvinnojouren under 2017 behövt neka många kvinnor och barn pga. platsbrist. 
Stenungsunds kommuns stöd och bidrag till kvinnojouren finns reglerat i ett avtal som 
basers på invånarantal. Tjörns kommun har inte ett sådant avtal och ger av den 
orsaken ett betydligt mindre bidrag till kvinnojouren per år. Motionen föreslår därför att 
Tjörns kommun, likt Stenungssund, tecknar ett avtal med kvinnojouren baserat på 
invånarantal. 
Vid sammanträdet 2020-03-25 (§71) beslutar socialnämnden att ställa sig bakom 
motionen och tillägger i sitt beslut att det ökade bidraget bör finansieras av 
kommunstyrelsen. Vidare tas ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-
20 (§139) där arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att bifalla 
motionen, att bidraget finansieras av socialnämnden samt att det är socialnämnden 
som tecknar avtal med kvinnojouren på en treårsperiod. Finansieringen åläggs 
socialnämnden utifrån bestämmelserna enligt socialtjänstlagen.  
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut under 
sammanträdet 2020-09-03 (§168). Vid sammanträdet 2020-09-17 (§146) beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt att det är socialnämnden som finansierar 
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bidraget och att socialnämnden tecknar avtal med kvinnojouren under en treårsperiod, 
t.ex. ett IOP4.  
Verkställande  

Av socialförvaltningens budget för år 2021 framgår att ett av målen under året var att 
upprätta ett avtal om IOP med kvinnojouren. Enligt uppgifter är beslutet verkställt 
sedan april år 2021.  

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts. Enligt uppgift saknas återrapportering till socialnämnden men kommer att 
ske i början av år 2022 i samband med att Kvinnojouren i Stenungssund upprättat 
verksamhetsberättelse för år 2022 samt verksamhetsplanen för 2023. Återrapportering 
till socialnämnden planeras ske i april 2022.  

3.2.5 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om 
utredning av kostnader för processvattenhantering från 
fiskberedningsindustrin och justering av kostnader för 
processvattenhantering (dnr 2018/396) 
Beslutsgång 

I en inkommen motion föreslogs att kostnaderna för processvattenhanteringen från 
fiskberedningsindustrin skulle utredas och att kostnader för processvattenhantering 
skulle justeras. Bakgrunden till ärendet var att reningsverket varit kraftigt belastat av 
företaget Klädesholmen Seafood AB vilket medfört ökade kostnader för 
processvattenhanteingen. Enligt motionen har det övriga VA-kollektivet fått stå för 
dessa kostnader, istället för att Klädesholmen Seafood AB betalat för sin egen 
verksamhet, vilket ska ske enligt självkostnadsprincipen. 
Ärendet tas upp i samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet 2019-02-13 (§39). Av 
förvaltningens yttrande i frågan framgår att VA-verksamheten kommer förorda en 
taxejustering gällande fiskberedningsindustrin och att detta kommer hanteras inom en 
större översyn av VA-taxan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta 
förvaltningens yttrande som sitt eget i ärendet.  
Vidare tas ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-21 (§53). 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att eventuella taxjuteringar 
hanteras inom översynen av VA-taxan. Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-04 (§67) i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella justeringar av taxan sker inom uppdraget av 
översynen av VA-taxan, samt att motionen är besvarad, på sitt sammanträde 2019-04-
17 (§129).   
Verkställande  

En utredning av VA-taxan har genomförts där frågan avseende processvatten och 
fiskberedningsindustrin inkluderats. Enligt uppgift presenterades utredningen för 
kommunstyrelsen 2020-10-29. Vid kommunfullmäktiges sammanträdet 2020-01-23 

 
4 Idéburet offentligt partnerskap 
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(§12) beslutar kommunfullmäktige att återremittera ett ärende avseende justering av 
VA-taxan för att ta fram ett taxeförslag med justering för bland annat taxan för 
processvatten/fiskberedningsindustrin. Vid sammanträdet 2020-12-10 (§231) beslutar 
kommunfullmäktige att ändra VA-taxan samt Riktlinjer för VA-anslutning utanför 
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten – och avloppsanläggning. 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsuppföljning går det att konstatera att beslutet har verkställts. 
Översynen av VA-taxan har återrapporterats till den politiska nivån. Vidare har 
kommunfullmäktige tagit beslut om att justera VA-taxan vid ett senare tillfälle.  

3.2.6 Svar på motion från Benny Andersson (S) om att avskaffa beteckningen 
tjänstemän (dnr 2018/481) 
Beslutsgång 

I en inkommen motion föreslås att Tjörns kommun avskaffar titeln ”tjänsteman” och 
ersätter den med den mer könsneutrala titeln ”tjänsteperson” i tal och skrift. Enligt 
motionen syftar ändringen till att skapa en mer könsneutral beteckning på 
yrkeskategorin. I motionen lyfts riksdagens samlade språkpolitik från 2005, ”Bästa 
språket”, där vikten av att språkbruk som bevarar könsroller ska motverkas. Ett annat 
skäl till förslaget var enligt motionen att SKR samt andra kommuner vid tidpunkten 
redan använde den könsneutrala beteckningen ”Tjänsteperson”.   
Ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-24 (§3). Arbetsutskottet 
beslutade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
om att avskaffa titeln ”tjänsteman” för att övergå till titeln ”tjänsteperson”. I beslutet 
framgår att förändringen ska gälla från och med datumet beslutet tas i 
kommunfullmäktige. Kommunen ska även när det är möjligt uttrycka sig så 
könsneutralt som möjligt och i texter tilltala män och kvinnor i tredje person med 
beteckningen hen/hens. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
enlighet med arbetsutskottets förslag på sammanträdet 2019-02-06 (§25). 
Vidare beslutar kommunfullmäktige vid sammanträdet 2019-02-21 § 53 i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Verkställande  

I kommunens språkhandbok beskrivs könsneutrala yrkestitlar där kommunen 
uppmanas använda exempelvis ”talesperson” istället för ”talesman”. I ett utdrag från 
intranätet framgår att kommunen uppmärksammat ett könsneutralt språk, användandet 
av titeln tjänsteperson och ”hen” istället för ”han/hon” i ett inlägg med namnet 
”Tjänsteman eller tjänsteperson?”.  

3.2.7 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsuppföljning bedömer vi att beslutet är verkställt. Av kommunens 
språkhandbok går det att konstatera att kommunen i sitt språkbruk uppmanas använda 
könsneutrala termer. 
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3.2.8 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett 
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn (dnr 2019/79) 
Beslut 

I en inkommen motion yrkar den undertecknade på nybyggnation av ett äldreboende 
på nordöstra delen av Tjörn. I motionen föreslogs även att en plan som beskriver olika 
boendeformer för äldre samt innehöll en beskrivning av hur Tjörns kommun ska möta 
behoven av olika boendeformer utarbetades. Kommunfullmäktige väcker motionen vid 
sitt sammanträde 2019-02-21 (§74). Bakgrunden till motionen var att antalet äldre 
enligt en befolkningsprognos skulle öka de kommande åren i Tjörns kommun. Efter en 
genomförd utredning av socialförvaltningen framkom det att det främst saknades 
tillräckliga boendeplatser på Norra Tjörn för att kunna möta de framtida behoven. 
Ärendet togs upp i socialnämnden 2019-04-24 (§87) där nämnden hänvisade till 
tidigare beslut som tagits under år 2017. Vid sammanträdet 2017-09-20 (§166) 
beslutade socialnämnden att inleda arbetet med att planera ett nytt äldreboende på 
nordöstra Tjörn. Beslutet överlämnades sedan till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. Vid sammanträdet 2017-10-16 (§190) föreslog socialnämnden 
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om att bevilja ett starttillstånd för att 
nybyggnationen av ett nytt äldreboende. Projekteringen skulle finansieras inom ramen 
för investeringsbudgeten. Med hänvisning till de tidigare besluten ställer sig 
socialnämnden bakom den inkomna motionen. 
Vidare tas ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20 (§33). 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen som vidare ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om att anse motionen besvarad. Av förvaltningens 
kommentar framkommer att socialnämnden begärt tillstånd om en byggnation av ett 
särskilt boende på den plats som motionen avser.  
Ärendet hanteras under kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-05 (§64) och 
kommunstyrelsen beslutar följande: 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en plan för olika 
boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen skall möta de 
äldre medborgarnas behov av olika boendeformer. I övrigt anses motionen 
besvarad.”  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2020-08-27 
(§125). 
Verkställande 

Enligt uppgifter arbetar kommunens vikarierande folkhälsostrateg och enhetschef för 
socialförvaltningen med att ta fram en äldrestrategi. Inom ramen för strategin kommer 
troligtvis information om hur kommunen ska tänka kring särskilda boenden gentemot 
andra typer av boendeformer för äldre ingå. Enligt uppgifter bedrivs även ett arbete 
med en lokalförsörjningsplan samt riktlinjer för lokalförsörjning parallellt med 
äldrestrategin. I denna plan kommer mer konkreta beslut fattas och planering inför nya 
boenden inkluderas. Detta arbete bedrivs av kommunens kommundirektör. Dessa 
styrdokument är planerade att slutföras innan året är slut och sedan lämnas över för 
politiskt beslut. 
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 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsuppföljning går det att konstatera att beslutet ännu inte är verkställt, 
men att arbete pågår inom ramen för framtagandet av en äldrestrategi och en 
lokalförsörjningsplan. Återrapportering till den politiska nivån har inte förekommit, men 
ärendet planeras presenteras till den politiska nivån innan året är slut för beslut. 

3.2.9 Utvärdering av investeringspolicy i Tjörns kommun (2016/332) 
Beslutsgång 
Efter en utvärdering av kommunens investeringspolicy presenteras resultatet av 
utvärderingen under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-23 
(§13). Av utvärderingen framkommer flera synpunkter och behov som måste 
tillfredsställas. Utifrån resultatet föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att besluta 
om att notera utvärderingen och att en ny investeringspolicy arbetas fram under året. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget vid sitt sammanträde 2020-02-06 
(§43). Ärendet tas upp i kommunfullmäktige 2020-02-20 (§47) och kommunfullmäktige 
beslutar att notera utvärderingen och att en ny policy tas fram under året. 
Verkställande  

Enligt uppgifter har ingen ny investeringspolicy tagits fram under året. Dock är arbetet 
pågående samt inne i sitt slutskede och ska förankras i ledningsgruppen och därefter 
politiskt.   

3.2.10 Kommentarer och bedömning 
Beslutet har ännu inte verkställts men en ny investeringspolicy men arbete pågår vid 
tiden för granskningen.  

3.2.11 Likvidation av bolaget Västfem AB samt donation av kvarvarande kapital 
till Fiskbranschens Riksförbund (dnr 2017/263) 
Beslutsgång 

Utvecklingsbolaget Västfem AB föreslog under sin bolagsstämma under våren 2018 att 
avveckla bolaget genom likvidation. Anledningen till förslaget var att intresset för att 
driva bolaget minskat från delägarnas sida. Under bolagsstämman föreslogs även att 
kvarvarande kapital skulle doneras till Fiskbranschens Riksförbund.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp ärendet vid sammanträdet 2018-12-13 
(§238). Arbetsutskottet föreslog följande: 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Tjörns kommun stöder påbörjad avveckling och likvidation av bolaget Västfem 
AB 

2. Tjörns kommun förordar att likvidation genomförs vid enligt gällande regelverk, 
förslagsvis vid nästkommande bolagstämma. 

3. Tjörns kommuns beslutar att vid likvidation lyfta sin andel av kvarvarande 
kapital  
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4. Lyft kapital från genomförd likvidation av Västfem AB skall användas till att 
stödja lokala initiativ som främjar fiskenäringen i kommunen.” 

Bolagstämman i ett bolag kan besluta om frivillig likvidation om särskilda krav är 
uppfyllda. I detta fall konstaterades det av arbetsutskottet att bolaget inte uppfyller 
samtliga krav. Trots detta föreslog arbetsutskottet att kommunen skulle stödja 
avvecklingen av Västfem AB då det inte finns något intresse från kommunens sida att 
fortsätta bedriva verksamheten om delägarnas intresse saknas. Arbetsutskottet 
föreslog dock att kommunen skulle motsätta sig donationen av kvarvarande medel och 
istället lyfta kommunens ägarandel. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott vid 
sammanträdet 2019-01-10 (§3). Även kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget 
2019-01-24 (§4).  
Verkställande  

Enligt uppgifter är likvidationen avslutad 2020-08-11. Pengarna har betalats ut till 
kommunen och är placerade på ett balanskonto. Kapitalet har ännu inte nyttjats av 
fiskenäringen pga. att EU:s budget precis trätt i kraft och Fiskerifonden därav inte fått 
tilldelade medel än. Således kan Tjörns kommun i nuläget inte söka dessa pengar.  

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts. Enligt uppgifter saknas dock återrapportering till politiken pga. att kapitalet 
ännu inte nyttjats av fiskenäringen. 

3.2.12 Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn (2017/355) 
Beslutsgång 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-14 (§107) beslutas 
följande:  
”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:  

1. Utveckling av skolstrukturen ska ha inriktningen: 

• Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

• Åk 4-9, nav på västra Tjörn  

• Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn” 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att 
utredningen avseende västra Tjörn ska vara färdigställd senast i oktober 2020. Vidare 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag vid 
sammanträdet 2020-06-11 (§104.) 

Vid ett senare tillfälle tas ärendet åter upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-
04 (§27). Baserat på kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11 har kommunens 
lokalstrateg genomfört utredningen. Rapporten föreslås remitteras till kommunens alla 
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nämnder, styrelser och partigrupper. Utifrån detta beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott följande: 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
1. att utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) 

avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2021). 

2. att åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 

3. att beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering av 
Bleketskolan som 4-9 nav. 

4. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny projekterings-, tids- och 
investeringsplan i och med att 4-9 nav västra Tjörn ska utvecklas på 
Bleketskolan. 

5. att lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska koncentreras till 
de två 4-9 naven. 
 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att KSAU´s ordinarie 
ledamöter utgör politisk styrgrupp under arbetet med projektering av 
beslutade åtgärder gällande Framtidens skola.” 

Kommunstyrelsen beslutar vid sitt sammanträde 2021-03-11 (§43) att återremittera 
ärendet för att kostnadsberäkna alternativ för skolstrukturen. 

Verkställande 

Enligt uppgifter är processen fortfarande pågående. Ärendet är ute på remiss och 
beslut planeras att fattas i november. 

3.2.13 Kommentarer och bedömning 
Genom vår beslutsgenomgång går det att konstatera att beslutet ännu inte är verkställt. 
Efter att kommunfullmäktige beslutat om utredningen om skolstrukturen 2020-06-11 
och att utredningen har genomförts har ärendet återremitterats.   

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att fattade politiska 
beslut genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning kan stärkas 
ytterligare i de granskade nämnderna.  
Vår bedömning grundar sig i att det i viss utsträckning finns inarbetade arbetssätt som 
till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade beslut. Dessa kan dock 
stärkas och dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processen. Inom ramen för 
granskningen har vi också tittat närmare på tio beslut, varav sex beslut bedöms vara 
verkställda, ett är inte verkställt och för tre av besluten så pågår arbete vid tidpunkten för 
granskningen. För fyra av de granskade besluten har återrapportering skett till politisk 
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nivå, för resterande sex beslut har detta inte skett (plan om återrapportering finns dock 
för tre av dessa ärenden). 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och de 
granskade nämnderna att: 
— Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att återrapportering sker 

av fattade beslut 
— Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processerna 
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Bilaga 1. Urval av beslut 
 

 
 

 
5 Avser om återrapportering skett avseende om beslutet verkställts eller ej 

Dnr Ärendebeskrivning Beslut fattat av 
KF (datum) 

Är beslutet verkställt 
till fullo? 

Återrapporterat till 
politisk nivå5? 

2019/69 
2019/159 

Begäran om starttillstånd för 
ny förskola samt 
ianspråktagande av 
investeringsbudget  

2019-06-13 Nej Nej 

2020/97 Förändring av Taxa för 
Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med 
anledning av Covid-19 

2020-04-16 Ja. Ja 

2018/433 Svar på motion från 
Socialdemokraternas 
ledamöter om att bygga en 
gång - och cykelväg mellan 
Kuballe och Bäckevik 

2019-04-17 Ja, i möjligaste mån Ja 

2018/517 Svar på motion från Benny 
Andersson (S) och Rosalie 
Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

2020-09-17 Ja Nej 

2018/396 Svar på motion från Gert 
Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om 
utredning av kostnader för 
processvattenhantering från 
fiskberedningsindustrin och 
justering av kostnader för 
processvattenhantering 

2019-04-17 Ja Ja 

2018/481 Svar på motion från Benny 
Andersson (S) om att 
avskaffa beteckningen 
tjänstemän 

2019-02-21 Ja Nej 

2019/79 Svar på motion från Rosalie 
Sanyang (S) om 
nybyggnation av ett 
äldreboende på nordöstra 
delen av Tjörn 

2020-08-27 Nej, arbete pågår Nej 

2016/332 Utvärdering av 
investeringspolicy i Tjörns 
kommun 

2020-02-20 Nej, arbete pågår Nej 

2017/263 Likvidation av bolaget 
Västfem AB samt donation 
av kvarvarande kapital till 
Fiskbranschens Riksförbund 

2019-01-24 Ja Nej 

2017/355 Inriktningsbeslut för 
framtidens skola på Tjörn 

2020-06-11 Nej, arbete pågår Ja, i ett mellanskede 

1121



 

    20 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 

Tjörns kommun 
 Granskning av beslutsuppföljning 
 
 2021-10-11 

 

Bilaga 2. Hantering av investeringar 
4.1.1 Policy för investeringshantering i Tjörns kommun 

Av policyn framgår de riktlinjer som gäller för investeringshanteringen i Tjörns kommun. 
Syftet med policyn uppges vara att tydliggöra vad en investering är och hur en 
investering hanteras från planering/budgetering till slutredovisning. Nedan beskrivs de 
delar av investeringspolicyn som bedöms vara av vikt för bedömningen avseende 
uppföljning av beslut i nästkommande avsnitt. 

 Ansvarsfördelning 
Av policyn framgår hur ansvaret är fördelat avseende olika typer av investeringsprojekt. 
Ansvaret omfattar samtliga av investeringsprojektets delar, från planering, budgetering, 
upprättande av starttillstånd, uppföljning, upprättande av slutredovisning mm. För 
fastighets- och lokalinvesteringar är ansvaret fördelat på lokalsamordnare och 
beställare (samt utförare i vissa fall).  
 

- Lokalsamordnaren har det övergripande ansvaret för kommunens fastighets- 
och lokalinvesteringar och ansvarar ytterst för att tillsammans med berörda 
(beställare och utförare) planera, ta fram underlag till budget, upprätta 
starttillstånd, löpande följa upp samt upprätta slutredovisning av samtliga 
investeringsprojekt inom fastighets- och lokalområdet. Lokalsamordnaren ska 
också vara aktiv med att se på nya lösningar som är verksamhetsfrämjande. 
 

- Nämnden är beställare och förvaltningschef/sektorchef har det yttersta ansvaret 
gentemot nämnden för projektets genomförande. Förvaltningschef/sektorchef 
utser en representant som benämns ” beställarens representant” (BR). Denna 
person ska vara kontaktpersonen i det löpande arbetet och byggmöten mm 
tillsammans med utförarens projektledare och lokalsamordnaren.  
 

- I de fall Tjörns Bostads AB utför investeringen utser de en projektledare. 

 Investeringsbudget 
Kommunens investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige och är 
uppdelad i skattefinansierad verksamhet (totalt belopp per nämnd och år) och 
avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp, avfall med totalt belopp per 
år). Investeringsbudgeten omfattar fem år.  
 
Centralt anslag budgeteras för att finansiera driftkonsekvenser av investeringar. Den 
totala driftkostnaden finansieras som huvudregel till 80 procent från centralt håll, 
resterande 20 procent finansieras av beställande nämnd. Begär nämnd en annan 
finansiering än 80 procent av driftkostnaden ska detta beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Om projekt som varit med i tidigare beslutade investeringsbudgetar saknas i ny 
upprättad och beslutad investeringsbudget så är huvudregeln att detta projekt 
utgått.  
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 Starttillstånd 
Respektive nämnd/styrelse beslutar om starttillstånd för investeringar som ligger inom 
budgeterat totalanslag. Vid avvikelse över detta eller om nämnden begär en annan 
finansiering än 80 procent av driftkostnaden ska starttillstånd lyftas  
till kommunstyrelsen för beslut. För större projekt ska det budgeteras och sökas 
starttillstånd för projektering för att möjliggöra en säkrare bedömning av projektets 
totala kostnad. Om beställare hänvisar till tidigare projekt som inte är med i gällande 
investeringsbudget ska frågan om starttillstånd och finansiering prövas i 
kommunstyrelsen. 

 Uppföljning av investeringsprojekt 
Investeringsbudgeten ska följas upp månadsvis av respektive nämnd samt vid delårs- 
och årsbokslut i fullmäktige. Uppföljningen till nämnd ska vara mer detaljerad och visa 
hur investeringen/projektet går mot projektets starttillstånd. En redovisning och 
analys ska lämna med vid tidpunkten upparbetade kostnader samt prognos mot årets 
budget och projektets totala budget. Uppföljningen till kommunfullmäktige i 
delårsbokslutet ska redovisas på en mer övergripande nivå. 
 
Avviker projektet totalt mer än 10 procent eller mer än 1,0 mkr mot beslutat 
starttillstånd ska särskild skrivning upprättas och prövas i kommunstyrelsen 
som beslutar om en eventuell revidering av starttillstånd. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen fullgör sitt 
samordningsansvar och sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt. Vår 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen gör det i viss utsträckning.  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar omnämns i flera 
styrdokument, men det saknas ett övergripande dokument som sammanhåller 
definierar vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utövas/utformas. Det finns en 
grundstruktur för arbetet med uppsikt och samordning. Detta genom att det finns en rad 
formaliserade aktiviteter som utgör delar av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet 
med uppsikten bedrivs i huvudsak inom ramen för styrelsens och nämndernas 
ekonomi- och verksamhetsstyrning och deras arbete med intern kontroll. Därtill 
genomförs såväl formella som icke-formella dialoger på både politisk och 
tjänstepersonsnivå. Vi bedömer dock att det arbete som bedrivs kan formaliseras på ett 
än tydligare sätt, vilket är ett arbete som pågår. Vidare saknas det rutiner för hur 
återföring från genomförda dialoger med nämnder och styrelser ska ske, så att hela 
kommunstyrelsen får del av all information och alla upplysningar.  
Utifrån vad som framkommit av denna granskning så bedömer vi att den rapportering 
som sker till fullmäktige från styrelse och nämnder är tillräcklig och ändamålsenlig, 
utifrån vad som angetts i gällande styrdokument.  
 
Vi vill dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess ansvar att tillse att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har en särskild skyldighet att 
ta initiativ som syftar till att underlätta för nämnderna att uppnå de mål som fullmäktige 
beslutat om samt att ta de initiativ som krävs för att uppmärksamma 
kommunfullmäktige på de svårigheter som nämnderna har att nå fastställda mål. När 
så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende i fullmäktige om det finns risk för att 
nämnderna annars överskrider budget och därmed sina befogenheter.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Definiera och tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utformas 

• Upprätta en plan för vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av för 
att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid och på 
vilket sätt detta ska ske.  

• Identifiera och tydliggöra vilken dialog och vilken uppföljning som redan sker i 
förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre använda befintlig information 
för uppsiktsplikten. 

• Säkerställa att det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten 
innebär och omfattar.  
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• Tydliggöra hur information och upplysningar ska återföras till kommunstyrelsen, 
för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, och kunskap om, 
övriga nämnders och bolags verksamhet och utveckling.   

• Säkerställa att återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl givna 
uppdrag som uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende 
åtgärdsplaner, intern kontroll etc.) 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för 
kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsiktsplikt över nämnder och 
kommunala bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att:  

• Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.  

• Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds 
verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.  

• Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning samt leda arbetet med att ta fram kommunövergripande 
styrdokument (styrfunktion). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd 
med nämnderna följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Viktiga delar i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är bl.a. att följa kommunens 
utvecklingsarbete, internkontrollarbete med riskanalyser, investeringsverksamhet, 
spårbarhet i protokoll samt efterlevnad av ev. bolagspolicy och ägardirektiv.  
Enligt kommunfullmäktiges beslutade budget 2020 ska Tjörns kommun erbjuda en 
offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. En viktig förutsättning för 
detta är att kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande är tillfredsställande.  
Revisorerna har i sin riskanalys bland annat identifierat väsentliga risker gällande det 
politiska klimatet samt risk för att kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsikt 
inte är tillräckligt tillfredställande. Med anledning av ovanstående drar kommunens 
revisorer slutsatsen att kommunens rutiner avseende kommunstyrelsens uppsikt 
behöver följas upp. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att dess samordningsansvar och 
uppsiktsplikt över nämndernas och bolagens verksamhet fullgörs på ett ändamålsenligt 
sätt.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Hur har samordningsansvaret och uppsiktsplikten formaliserats/strukturerats i 
kommunen?  

— På vilket sätt sker uppsiktsplikten avseende nämndernas arbete med intern kontroll?  
— På vilket sätt sker uppsiktsplikten avseende bolagens efterlevnad av ägardirektiv?  
— I vilken utsträckning begär kommunstyrelsen upplysningar från nämnderna och 

bolagen?  
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- Fungerar detta på ett tillfredsställande sätt?  
— I vilken utsträckning sker rapporteringen från nämnderna och bolagen till 

fullmäktige?  
— Vilka aktiva beslut har kommunstyrelsen vidtagit efter given information från 

nämnder och bolag kring väsentliga förbättringsområden som t.ex. det politiska 
klimatet?  

Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 1 – 3 §§, 9 §, 11 – 12§§ 
— Kommunstyrelsens reglemente 
— Övriga interna regelverk såsom policys och riktlinjer  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har 
genomförts med kommunstyrelsens ordförande1, kommundirektör, ekonomichef samt 
avdelningschef (kommunledningskontoret).  
Därtill har en enkät skickats till samtliga ledamöter (ordinarie och ersättare) i samtliga 
nämnder och styrelser.  
Samtliga intervjuade2 beretts möjlighet att faktakontrollera rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kommunstyrelsens vice ordförande har erbjudits möjlighet att delta i intervju.  
2 Kommunstyrelsens vice ordförande har beretts möjlighet att faktakontrollera rapporten 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Av kommunallagen 6 kap. 1 § framgår att kommunstyrelsen har i uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Här ingår att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala 
bolagens genomförande av sina respektive uppdrag och av styrelsers och nämnders 
styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
Av kommunallagen eller förarbetena framgår inte några ytterligare anvisningar kring 
uppsiktplikten och hur den ska eller bör utformas. Det är upp till respektive kommun att 
utforma arbetet och innehållet för att kunna fullgöra lagkraven. Det är dock viktig att 
framhålla att den personunion som är vanligt förekommande mellan ledamöter i 
kommunstyrelsen och exempelvis bolagsstyrelser och förbund, inte fråntar 
kommunstyrelsens ansvar och skyldighet som helhet att utöva uppsikt över styrelse 
och nämnder.  

3.1.1 Styrdokument och former för uppsiktsplikten 
Kommunstyrelsen har inte upprättat några styrdokument som på ett samlat sätt 
tydliggör hur uppsikten av nämnder, bolag och förbund är utformad och vilka delar 
denna består av. Detta lyfter även de intervjuade som ett möjligt utvecklingsområde. 
De framhåller att en stor del av arbetet som rimligtvis inryms i uppsiktsplikten görs i 
dagsläget, men att det saknas ett samlat dokument eller en samlad bild av hur 
uppsiktplikten är utformad. De aktiviteter som genomförs i dagsläget uppges också 
kunna kompletteras, exempelvis genom formaliserade forum för dialog. Som stöd i 
arbetet med uppsikten finns dock en rad styrdokument som i sina delar beskriver 
ansvar och former för arbetet. 

3.1.1.1 Kommunstyrelsens reglemente 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår det att den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens 
ansvar beskrivs enligt nedan. 
Ledningsfunktion: kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensam 
nämnds verksamhet.  
Styrfunktion: kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda arbetet 
med att ta fram kommunövergripande styrdokument.  
Uppföljningsfunktion: kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd med nämnderna 
följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera till fullmäktige. 
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Vidare framgår att kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan 
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
Av reglementet framgår även att det i kommunstyrelsens uppgifter ingår att bland 
annat: 

• leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

• utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds beslut 

• ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen eller enligt annan författning 

• kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder  

• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 
och styrmodell i enlighet med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar 

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer 
samt med företrädare för kommunens bolag 

Gällande bolagen ansvarar kommunstyrelsen för att: 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen  

• ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
bolagsledningarna/stiftelseledningarna 

• utöva uppsiktsplikt i kommunens hel- och delägda aktiebolag genom prövning i 
beslut årligen senast den 30 november 

• svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de bolag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i 

3.1.1.2 Instruktion för kommunchef 
Av instruktionen framgår att kommunchef (benämns numera kommundirektör) ansvarar 
för att stödja kommunstyrelsen i att övergripande leda och samordna arbetet i 
kommunen samt ha uppsikt över dess samlade verksamheter oavsett 
organisationsform. I kommunchefens uppdrag ingår bland annat att fastställa principer 
för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering samt kontroll. Ytterligare exempel på 
uppgifter som ingår i uppdraget: 

• Utveckla dialog och arbetsformer med kommunstyrelsen 

• Leda och samordna; 
o utvecklingen av kommunens styrmodell 
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o kommunens strategiska planering 
o kommunens årliga planerings- och budgetprocess 
o kommunens ekonomiska förutsättningar och utveckling 
o kommunens uppföljning av verksamheterna och dess resultat  
o arbetet med att fullgöra uppsiktsplikten över all verksamhet i nämnder 

och bolagen. 

• Följa upp, utvärdera och utarbeta förslag om riktlinjer för ägarstyrningen av de 
kommunala bolagen 

• Övervaka att nämnderna och de kommunala bolagen fullgör sina åtaganden för 
den interna kontrollen i enlighet med lagstiftning och kommunens interna regler. 

Vidare framgår av instruktionen att kommunchefen (som numera benämns 
kommundirektören) biträder kommunstyrelsen i dess uppsikt över de övriga 
nämndernas verksamhet och de kommunala bolagens verksamhet som beskrivs i 
kommunallagen. 

3.1.1.3 Bolagsordning och ägardirektiv 
De styrdokument som reglerar bolagens verksamhet och kommunstyrelsens 
uppföljning är bolagens bolagsordningar och ägardirektiv. Av dessa framgår att 
kommunstyrelsen kommer fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med 
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
(enligt 6 kap 1 a § kommunallagen). 
Vidare regleras fullmäktiges möjlighet att ta ställning till frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen i Tjörns kommun äger rätt 
att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget 
och dess verksamhet3.  
Av bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolagen står under kommunstyrelsens 
uppsikt och att de har att följa av kommunfullmäktige (och av kommunstyrelsen med 
stöd av delegation) utfärdade direktiv. Kommunstyrelsen utövar kommunens 
ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens 
reglemente och kommunens bolagspolicy. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar 
som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska 
fastställas efter samråd med bolagets styrelse4.  
Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplaner för de närmaste tre räkenskapsåren, 
varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplaner och budget för 
samtliga bolag i koncernen ska delges kommunstyrelsen enligt av kommunen årligen 

 
3 Denna inspektionsrätt gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
4 Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller 
förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 
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fastställd tidplan. Bolaget ska även årligen, enligt fastställd tidplan, avlämna det 
underlag kommunen begär för upprättande av kommunens årsredovisning. 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och initiera 
möten om omständigheterna så påkallar. Det åligger bolaget att till kommunen snarast 
översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) 
bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) i 
årsredovisningen redovisa hur gällande ägardirektiv efterlevs. Bolagen ska till 
kommunstyrelsen redovisa resultat i enlighet med de särskilda ekonomiska 
återrapporteringarna som fastställs av kommunen. Styrelsen och VD ska minst en 
gång per år delta vid möte med kommunen och redovisa bolagets verksamhet och 
resultat (ägardialog). 

3.1.1.4 Reglemente för intern kontroll 
Av reglementet för intern kontroll (KF 9 §, 2005-02-10) beskrivs organisationen av 
intern kontroll i kommunen. Här framgår att kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Respektive nämnd ansvarar i 
sin tur för organisation, rutiner, upprättande av internkontrollplan och uppföljning av 
denna. Nämnderna ska årligen (senast i samband med årsredovisningens 
upprättande), rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelse. 
Med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, föreslå sådana. Kommunstyrelsen ska även ålägga de kommunala bolagen att 
upprätta en tillfredsställande intern kontroll som redovisas till kommunstyrelsen årligen. 

3.1.1.5 Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 
Styrdokumentet är fastställt av fullmäktige (KF 9 §, 2015-01-29) och beskriver budget 
och uppföljningsprocessen i kommunen, samt vilka delar som denna består av. Denna 
illustreras på en övergripande nivå på nästkommande sida. Av styrdokumenten 
framgår inte ansvarsfördelningen, det vill säga vad som åligger kommunstyrelsen 
respektive nämnder och ev. tjänstepersoner i olika delar av processen. 
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Bild 1. Budget- och uppföljningsprocessen i Tjörns kommun.  

3.1.2 Styrmodell och ansvarsfördelning 
Tjörns kommuns styrmodell anger hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp 
och utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och 
stöd för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrmodellen utgår från kommunens vision, strategier och uppsatta mål. Mål beslutas 
på tre nivåer;  

• Inriktningsmål – Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige 
fyraåriga inriktningsmål utifrån de gemensamma strategierna. Inriktningsmålen 
ska vara övergripande och nedbrytningsbara. I inriktningsmålen speglas den 
politiska viljeinriktningen för att nå visionen. 

• Prioriterade mål - Kommunfullmäktige formulerar även de prioriterade målen. 
De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under kommande 
budgetår för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Prioriterade mål kan också 
formuleras direkt utifrån vision eller de gemensamma strategierna. 

• Nämndens och styrelsens mål - Utifrån kommunfullmäktiges mål ska nämnden 
och bolagens styrelse ta fram mål för verksamheten. Nämnden och bolagens 
styrelse kan även formulera egna mål som är knutna till verksamhetens 
grunduppdrag. 
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• Indikatorer - Till alla mål kopplas en eller flera indikatorer för att göra det möjligt 
att följa upp mål och effekt. Indikatorerna som är kopplade till inriktningsmål och 
prioriterade mål tas fram av fullmäktige i samband med målformuleringen. 

Målen bryts sedan ner till aktiviteter i förvaltningens/bolagets verksamhetsplan och 
enhetsplaner. Till aktiviteterna kopplas indikatorer.  
Uppföljning 

I uppföljningen ska verksamheten analysera de resultat och effekter som uppnåtts. 
Under året görs kontinuerliga uppföljningar i form av verksamhetsberättelser för 
enheten/förvaltningen/bolaget och vidare till respektive nämnds/styrelses 
årsredovisning för att slutligen sammanställas i kommunens årsredovisning.  

 
Bild 2. Kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning 
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Bilden ovan ger en övergripande bild av hur kommunen valt att forma sin ekonomi- och 
verksamhetsstyrning.  

3.1.3 Prioriterade mål i budget 2021 
Ett av de prioriterade målen i kommunstyrelsens detaljbudget för år 2021 är att skapa 
en förbättrad modell och rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Målet grundar sig i 
kommunallagens krav om att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra 
juridiska personer.  
Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att 
kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med 
kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Vid 
revisionens granskningar har det framkommit att modellen och rutinerna kopplat till 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver förbättras och formaliseras. 
Det har inte tagits fram några aktiviteter/indikatorer för detta mål. Vid tidpunkten för 
granskningen har en omvärldsanalys påbörjats, för att skapa en bild av hur andra 
kommuner arbetar med frågan. Det finns dock inte någon dokumentation som tydliggör 
det arbete som gjorts i frågan under året.   

3.1.4 Bedömning 
Kommunstyrelsen har inte, utifrån de övergripande styrdokumenten, definierat eller 
konkretiserat uppsiktsplikten och hur den ska utformas. Vår bedömning är därmed att 
kommunstyrelsen inte på ett tillräckligt tydligt sätt har tydliggjort hur dess 
samordningsansvar och uppsikt ska fullgöras.  
Kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsiktsplikt omnämns i ett flertal 
styrdokument, såsom kommunstyrelsens reglemente, instruktion för kommunchef, 
bolagsordning och ägardirektiv. Däremot finns inget övergripande dokument som 
sammanhållet definierar hur uppsiktsplikten ska utövas. Detta medför att det är svårt 
att överblicka formerna för uppsikten. För att tydliggöra detta bedömer vi att en plan bör 
upprättas där det framgår vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av för att 
kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid och på vilket sätt 
detta ska ske. En sådan plan bör svara på följande frågor:  

• Vilken information behöver styrelsen för sin uppsikt? 

• Hur ska den vara utformad? 

• Vem ska redovisa informationen? 

• När ska informationen delges styrelsen? 

• När, hur och i vilket syfte ska styrelsen träffa övriga nämnder? 

• Hur kan informationen användas för att stötta upp övriga nämnder i deras 
styrning och ledning av verksamheterna? 
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En stor del av arbetet genomförs redan genom det arbete som utförs kopplat till 
ekonomi- och verksamhetsstyrning, intern kontroll, formella och icke-formella dialoger 
på såväl politisk som tjänstepersonsnivå. Detta arbete bedömer vi dock kan 
formaliseras på ett tydligare sätt, vilket är ett arbete som pågår. 

3.2 Kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten 

3.2.1 Uppsikt över nämnder 
Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna sker främst i samband med 
budgetprocessen, uppföljning i samband med månadsuppföljningar, delår- och 
årsredovisning samt vid dialogmöten (inom ramen för budgetprocessen) och 
bokslutsdagen. 
Utöver dialogmöten och bokslutsdagen har inte kommunstyrelsen några 
återkommande formaliserade träffar med övriga nämnder och uppsiktsfrågorna är inte 
separerade från övriga frågor på styrelsens dagordning.  
Utöver den ordinarie uppföljningsprocessen sker redovisning och uppföljning av 
verksamheternas resultat och utveckling i första hand på tjänstepersonsnivå. Det sker i 
kommunledningsgruppen och via förvaltningschefernas enskilda möten med 
kommundirektören. Kommunledningsgruppen har möte veckovis och förvaltningschefer 
träffar kommundirektören månadsvis för avstämning. Den information som 
kommundirektören får kring verksamheten vid dessa möten kan föras vidare till 
kommunstyrelsen. Respektive förvaltningschef kan även föra information som kommer 
fram vid dessa möten till sina respektive nämnder.  
Det pågår ett arbete med att se över såväl budgetprocessen som uppsiktsplikten där 
de inledningsvis gör en kartläggning kring hur andra kommuner arbetar.  

3.2.1.1 Uppsikt genom ekonomi- och verksamhetsstyrning 
Kommunens styrmodell ligger till grund för kommunstyrelsens utövande av sin uppsikt 
av nämnderna. Kommunstyrelsen erhåller ekonomiska månadsuppföljningar i mars, 
september och oktober, som inkluderar övriga nämnders delar. Utöver det så erhåller 
kommunstyrelsen uppföljning i samband med delårsrapport (april och augusti) och 
årsredovisning. Även internkontrollplan och uppföljning av denna lämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom. Delårsbokslut och årsredovisning beslutas av 
kommunfullmäktige.  
De intervjuade menar att merparten av kommunstyrelsens ledamöter har en god 
kunskap om utvecklingen i kommunen. Detta genom den ordinarie 
uppföljningsprocessen samt att politiker och tjänstemän håller sig informerade om 
händelser och utveckling i övriga verksamheter genom olika formella och icke-formella 
forum. Det sker dock inte någon formell dialog mellan kommunstyrelsen och andra 
nämnder, eller någon strukturerad återföring till kommunstyrelsen utifrån den 
information som ledamöterna får, se mer om det nedan.   
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3.2.1.2 Uppsikt genom dialog och löpande information 
Utöver de uppföljningstillfällen som beskrivs i föregående avsnitt har inte 
kommunstyrelsen några formaliserade dialogmöten med övriga nämnder under året. 
Information och upplysningar erhålls genom att politiker för dialog i partigrupper, 
ordförandeträffar och andra informella möten och träffar. De intervjuade menar att 
kommunstyrelsen genom detta har en god kunskap om övriga nämnders ekonomi och 
verksamhet, samt ev. händelser av betydelse för kommunens ställning och utveckling. 
Det sker dock inte någon strukturerad återföring till övriga ledamöter på sammanträden 
eller liknande.  
Om kommunstyrelsen behöver få information i specifika frågor eller händelser så 
identifieras detta enligt ovan, eller genom den samverkan som tjänstepersonerna i 
förvaltningarna har. Detta lyfts då till arbetsutskottet för avgörande om det är ett ärende 
som ska hanteras på kommande sammanträde med kommunstyrelsen.  

3.2.1.3 Uppsikt genom intern kontroll 
Som nämns i 3.2.1.1 ska kommunstyrelsen ta del av övriga nämnders 
internkontrollplaner och den uppföljning som sker årligen. De intervjuade uppger att så 
också sker men det framgår dock inte av protokoll att så skett. Vi har inte heller kunnat 
se något som styrker att kommunstyrelsen gjort någon utvärdering av kommunens 
samlade system för intern kontroll, med grund i nämndernas uppföljningsrapporter. 

3.2.1.4 Information och åtgärder utifrån uppsiktsplikten 
Information till styrelsen 

Under året har kommunstyrelsen fått löpande information om aktuella frågor och 
händelser i såväl det egna verksamhetsområdet som i övriga nämnders verksamheter. 
Information sker både genom de ärenden som de är ålagda att besluta i, eller där 
fullmäktige ska besluta i ärendena och genom formella informationspunkter där 
ansvariga tjänstemän deltar för att redogöra för särskilda frågor/områden. Även 
kommundirektören har en stående informationspunkt där hon redogör för väsentliga 
frågor/händelser. Exempel på frågor som varit aktuella under 2020 och 2021 som 
kommundirektören informerat om är familjecentralens lokaler, bolagsutredningen, 
vattenförsörjning inför sommaren, framtagande av ny översiktsplan, hyresmodell, 
Agenda 2030, uppdrag avseende ny färja med mera.   
Ytterligare frågor som hanterats som informationsärenden på kommunstyrelsens 
sammanträden rör bland annat kommunens hantering av covid-19-pandemin och 
frågor kopplade till denna, egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny zonstruktur, 
mark- och exploateringsfrågor, regeringsbeslut om strandskydd, pågående ärenden 
inom fiskehamnsområdet i Rönnäng, vårdsamverkan m.m. 
Beslut/åtgärder utifrån händelser och utvecklingen i nämnder 

De beslut som fattas av kommunstyrelsen är framförallt kopplade till ärenden som är av 
den dignitet att de ska beslutas alternativt beredas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglementen. En sådan fråga, som behandlats löpande under åren, är framtidens 
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skolstruktur och lokalförsörjning. Kommunstyrelsen har också fått löpande information 
om bolagsutredningen, som slutligen hanterats som ett beslutsärende.  
Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
ramjustering om 200 tkr mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 
Detta avser medel för strandstädning som fanns i kommunstyrelsens budgetram men 
hanteras av miljöavdelningen under samhällsbyggnadsnämnden.  
Vidtagna åtgärder utifrån ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen erhåller, som tidigare nämnt, ekonomisk uppföljning vid sex tillfällen 
per år (inkl. delårsbokslut och årsredovisning). Månadsuppföljningarna har hanterats 
som informationsärenden, utan att beslut om åtgärder vidtagits. I samband med att 
kommunstyrelsen behandlade delårsbokslutet per april 2020 beslutade den att uppdra 
åt samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
att vid nästa uppföljning redovisa åtgärder för en budget i balans. Detta 
återrapporterades endast delvis i samband med delårsbokslut per augusti5. I samband 
med behandling av delårsbokslutet per augusti 2020 yrkades tillägg om att 
kommunstyrelsen ska uppmana nämnder som har prognostiserat underskott att 
återkomma med åtgärder för budget i balans. Yrkandet avslogs dock och 
kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet, utan 
ytterligare åtgärder.  
I samband med behandlings av delårsbokslutet per april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna budgetramar 2021. 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att 5 mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en permanent nivåhöjning för att 
förstärka verksamheten och starta arbetet med att minska den ”utbildningsskuld” som 
byggts upp under 2020 och 2021. 
I samband med att kommunstyrelsen beslutade om delårsrapport för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund per augusti beslutade även styrelsen om att uppmana Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för att minska underskottet i 
prognostiserat resultat. 

3.2.1.5 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt att det finns en grundstruktur för att 
säkerställa att den får del av den information och de upplysningar den behöver, för att 
kunna fullgöra sitt ansvar. Strukturen behöver dock formaliseras för att säkerställa att:  

• Det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten innebär och 
omfattar 

 
5 Kommunstyrelsens åtgärder för en ekonomi i balans redovisades, men underskottet svarade Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (ett ärende som hanterats separat). Samhällsbyggnadsnämnden 
lämnade inte några åtgärder för en ekonomi i balans men redovisade en budget i balans per augusti. 
Barn- och utbildningsnämnden återrapporterade och skickade åtgärder för budget i balans till 
kommunstyrelsen, men det hanterades inte på kommunstyrelsens sammanträde. 
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• Tydliggöra hur, när och med vilket syfte dialoger med nämnderna ska ske 

• Det bli tydliggjort hur information och upplysningar ska återföras till 
kommunstyrelsen, för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, 
och kunskap om, övriga nämnders verksamhet och utveckling.   

• Återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl givna uppdrag som 
uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende intern kontroll) 

Vi noterar att kommunstyrelsen erhåller information om frågor/områden som är 
väsentliga för kommunen och dess utveckling. Det sker som informationspunkter och i 
information från kommundirektören. Det sker dock sällan att råd och anvisningar 
(alternativt uppdrag) ges till nämnderna utifrån given information. Vid de tillfällen så 
skett kan kommunstyrelsen stärka uppföljningen av detta. 

3.2.2 Uppsikt över de kommunala bolagen 
Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen är mer formaliserad än 
uppsikten över nämnderna. Hur den är utformad framgår av ägardirektiv och 
bolagsordning. Bolagen ska delge verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen 
samt lämna det underlag som kommunen begär inför upprättande av kommunens 
årsredovisning. Det åligger också bolagen att delge och informera kommunstyrelsen 
vid händelser eller annat som kommunstyrelsen bör uppmärksammas på. 
Kommunstyrelsen ska också få del av protokoll, årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport etc. Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen får del av 
detta, samt övergripande information i samband med delårsboksluten. I 
delårsboksluten lyfter de även in balans och resultat för bolagen och i delårsbokslutet 
per augusti lyfts även väsentliga händelser fram. Protokoll från bolagen rapporteras till 
kommunstyrelsen vid varje sammanträde. 

3.2.2.1 Uppsikt genom ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att de har i uppgift att utöva uppsiktsplikt i 
kommunens hel- och delägda aktiebolag genom prövning i beslut årligen senast den 
30 november. Vi kan konstatera att så också har skett, där kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 26 november 2020 beslutade att verksamheterna i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Hamnar AB under 2019 har 
varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Vidare beslutas att verksamheten i Tjörns Bostads AB till 
viss del har bedrivits på sätt som varit oförenligt med det ändamål som anges i 
bolagsordning/ägardirektiv. Det stadgade ändamålet har därtill visat sig vara oförenligt 
med de kommunala befogenheter och den lagstiftning som utgör ram för bolagets 
verksamhet. Kommunen och Tjörns Bostad AB har justerat hyresavtalen avseende de 
verksamhetslokaler som kommunen hyr, vilket innebär att del av problemen redan har 
åtgärdats. Med hänsyn till att det också pågår en översyn av bolagets verksamhet, som 
utreder förslag på hur bolagets verksamhet ska bedrivas framöver, saknas det skäl att 
föreslå ytterligare åtgärder. 
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På samma sammanträde beslutas även att verksamheterna i Renova AB, Renova Miljö 
AB och Soltak AB under 2019 har varit förenliga med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslut avseende de helägda bolagen baseras på årsredovisning, revisionsberättelser 
samt den information som erhållits i samband med ägardialog.  
Beslutet avseende de delägda bolagen baseras enligt uppgift på de uppgifter 
kommunen tagit del av genom årsredovisningar och revisionsberättelser.  

3.2.2.2 Uppsikt genom ägardialog 
Utöver den formaliserade styrning och uppföljning som sker enligt ovan genomförs 
även ägardialoger/bolagsdagar årligen där bolagen redovisar för deras verksamhet och 
resultat. Detta uppges ske i fullmäktiges regi och utgör en del av ägarstyrningen. Det är 
dock ett tillfälle även för kommunstyrelsen att få information om bolagen och dess 
utveckling. 
Av intervjuer framgår att uppsikten i stor utsträckning sker i moderbolaget, där alla 
bolagen är representerade på varje styrelsemöte och redovisar ekonomi och 
verksamhet. Detta sker 4 ggr per år och noteras på en översiktlig nivå i moderbolagets 
protokoll. Ett flertal av kommunstyrelsens ledamöter finns representerade i 
moderbolagets styrelse, men det sker inte något formell återkoppling till 
kommunstyrelsen utifrån vad som framkommer där (utöver vad som framkommer av 
protokoll som delges hela kommunstyrelsen).  
En av VD:arna i bolagen är med i kommunledningsgruppen och det genomförs också 
koncernträffar, för att diskutera gemensamma frågor ur ett strategiskt perspektiv. En 
fråga som berör både förvaltningar och bolag är frågan om framtidens skolstruktur.  

3.2.2.3 Översyn av ägardirektiv och bolagsordningar  
Under åren 2020-2021 har det förekommit några ärenden som varit av större vikt, vilket 
kommunstyrelsen fått information om. Bolagsutredningen, som syftat till att se över 
befintlig bolagsstruktur, har kommunstyrelsen fått löpande information om. Beslut har 
nu fattats i frågan och kommunfullmäktige har beslutat att det saknas skäl att ändra 
den nuvarande bolagsstrukturen för de kommunala bolagen, i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade även att ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen att göra en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande 
ägardirektiv och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns 
Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

3.2.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt att det finns en tydlig struktur för 
uppsikten över bolagen. Det framgår av styrdokument hur den är utformad och vilka 
delar den består av. Den kan dock utvecklas genom att säkerställa att det finns en 
struktur samt rutiner för hur information och upplysningar ska återföras till KS, för att 
säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, och kunskap om, bolagens 
verksamhet och utveckling. Att det i stor utsträckning föreligger personunion mellan KS 
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och moderbolagets styrelse är inte tillräckligt utifrån att samtliga ledamöter har samma 
ansvar avseende uppsikten. Det krävs därmed utvecklade rutiner för återföring.  

3.3 Rapportering till kommunfullmäktige 

3.3.1 Rapportering utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun framgår det att 
nämnderna kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet samt fortlöpande redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i 
reglemente och genom finansbemyndigande. Nämnderna ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts. Redovisning ska ske enligt 
riktlinjer som fastställs av fullmäktige och lämnas till styrelsen som samordnar de olika 
nämndernas redovisningar. Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet 
som ålagts den enligt speciallag. 
Rapportering till fullmäktige sker i huvudsak inom ramen för ordinarie 
uppföljningsprocess, det vill säga i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 
Därtill lyfts ärenden som kräver ett fullmäktigebeslut, mot bakgrund av dess storlek 
eller karaktär. 

3.3.2 Bedömning 
Utifrån den information och de underlag som vi tagit del av i denna granskning är vår 
bedömning att nämnder och styrelser fullgör sin rapporteringsskyldighet i enlighet med 
vad som framgår av den allmänna stadgan.  
Genom den information som fullmäktige får i samband med delårs- och årsbokslut så 
fullgör kommunstyrelsen sitt ansvar om att om att väcka ärende i fullmäktige. Det är 
därefter fullmäktige som ansvarar för att besluta om att godkänna rapporteringen och 
dess innehåll alternativt besluta om åtgärder, och vid behov besluta om hur ett 
eventuellt överskridande av budget ska finansieras.  
Vi vill dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på att de enligt kommunallagen 
6 kap. 13 § särskilt ska tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det innebär att 
kommunstyrelsen har en särskild skyldighet att ta initiativ som syftar till att underlätta 
för nämnderna att uppnå de mål som fullmäktige beslutat om samt att ta de initiativ 
som krävs för att uppmärksamma kommunfullmäktige på de svårigheter som 
nämnderna har att nå fastställda mål. När så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende 
i fullmäktige om det finns risk för att nämnderna annars överskrider budget och därmed 
sina befogenheter.  

3.4 Resultat av enkät till styrelse och nämnder 
Som komplement till våra intervjuer och dokumentstudie har vi genomfört en 
enkätundersökning. Undersökningen riktade sig till ledamöter och ersättare i 
kommunens styrelse, nämnder och bolag. Syftet med undersökningen var att kartlägga 
hur ledamöterna uppfattar kommunstyrelsens arbete med uppsikten. Nedan redogörs 
för det övergripande resultatet från enkäterna.  
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Övergripande resultat från enkät (nämnder) 

• Svarsfrekvens 66 procent 

• 62 procent anser att dialogen med kommunstyrelsen kring hur nämndens 
verksamheter utvecklas ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag är 
obefintlig alternativt kan utvecklas. 

• 68 procent anser att kommunstyrelsen inte har någon alternativ kan utveckla 
sin kunskap om nämndens verksamhet (för att kunna ge råd och anvisningar)  

• 60 procent anser att de får bra/mycket bra information kring den egna 
nämndens verksamheter ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Övergripande resultat från enkät (bolag) 

• Svarsfrekvens 50 % 

• 67 procent anser att dialogen med kommunstyrelsen kring hur bolagens 
verksamheter utvecklas ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag är 
obefintlig alternativt kan utvecklas. 

• 61 procent anser att kommunstyrelsen inte har någon alternativ kan utveckla 
sin kunskap om bolagens verksamhet (för att kunna ge råd och anvisningar)  

• 72 procent anser att de får bra/mycket bra information kring den egna 
verksamheten ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

3.4.1 Kommentarer/bedömning 
Då svarsfrekvensen är förhållandevis låg är det svårt att dra några långtgående 
slutsatser av resultatet. De svar som inkommit indikerar dock att det finns behov av att 
utveckla dialogen med nämnder och bolag samt att kommunstyrelsen kan/bör 
tydliggöra hur och i vilka former den samlar in information och kunskap om 
verksamheterna och dess utveckling. Även nämnderna kan/bör tydliggöra vilken 
uppföljning/återredovisning de behöver från den egna förvaltningen avseende 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag. I bolagen anger en högre andel ledamöter att 
de får bra/mycket bra information om den egna verksamheten ställt till 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
viss utsträckning säkerställt att dess samordningsansvar och uppsiktsplikt över 
nämndernas och bolagens verksamhet fullgörs på ett ändamålsenligt sätt.  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar omnämns i flera 
styrdokument, men det saknas ett övergripande dokument som sammanhåller 
definierar vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utövas/utformas. Vi bedömer 
dock att kommunstyrelsen har en grundstruktur för arbetet med uppsikt och 
samordning genom att det finns en rad formaliserade aktiviteter som utgör delar av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet med uppsikten bedrivs i huvudsak inom 
ramen för styrelsens och nämndernas ekonomi- och verksamhetsstyrning och deras 
arbete med intern kontroll. Därtill genomförs såväl formella som icke-formella dialoger 
på både politisk och tjänstepersonsnivå. Det saknas dock rutiner för hur återföring från 
genomförda dialoger ska ske, så att hela kommunstyrelsen får del av all information 
och alla upplysningar.  
Dessa aktiviteter säkerställer i stor utsträckning att kommunstyrelsen får de 
upplysningar och den information den behöver för att kunna fullgöra sitt ansvar. Vi 
bedömer dock att det arbete som bedrivs kan formaliseras på ett än tydligare sätt, 
vilket är ett arbete som pågår. 
Utifrån vad som framkommit av denna granskning så bedömer vi att den rapportering 
som sker till fullmäktige från styrelse och nämnder är tillräcklig och ändamålsenlig, 
utifrån vad som angetts i gällande styrdokument. Genom den information som 
fullmäktige får i samband med delårs- och årsbokslut så fullgör kommunstyrelsen sitt 
ansvar om att om att väcka ärende i fullmäktige. Det är därefter fullmäktige som 
ansvarar för att besluta om att godkänna rapporteringen och dess innehåll alternativt 
besluta om åtgärder, och vid behov besluta om hur ett eventuellt överskridande av 
budget ska finansieras.  
Vi vill dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess ansvar att tillse att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har en särskild skyldighet att 
ta initiativ som syftar till att underlätta för nämnderna att uppnå de mål som fullmäktige 
beslutat om samt att ta de initiativ som krävs för att uppmärksamma 
kommunfullmäktige på de svårigheter som nämnderna har att nå fastställda mål. När 
så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende i fullmäktige om det finns risk för att 
nämnderna annars överskrider budget och därmed sina befogenheter.  

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Definiera och tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utformas 

• Upprätta en plan för vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av för 
att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid och på 
vilket sätt detta ska ske. Planen bör svara på följande frågor:  

o Vilken information behöver styrelsen för sin uppsikt? 
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o Hur ska den vara utformad? 
o Vem ska redovisa informationen? 
o När ska informationen delges styrelsen? 
o När, hur och i vilket syfte ska styrelsen träffa övriga nämnder? 
o Hur kan informationen användas för att stötta upp övriga nämnder i 

deras styrning och ledning av verksamheterna? 

• Identifiera och tydliggöra vilken dialog och vilken uppföljning som redan sker i 
förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre använda befintlig information 
för uppsiktsplikten.  

• Säkerställa att det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten 
innebär och omfattar. Detta kan göras genom att i samband med varje 
mandatperiods början särskilt gå igenom vad uppsikten och det samordnande 
uppdraget innebär med samtliga ledamöter i styrelsen, övriga nämnder och 
bolagens styrelser.  

• Tydliggöra hur information och upplysningar ska återföras till kommunstyrelsen, 
för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, och kunskap om, 
övriga nämnders och bolags verksamhet och utveckling.   

• Säkerställa att återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl givna 
uppdrag som uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende 
åtgärdsplaner, intern kontroll etc.) 
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From:                                 Robert Bull
Sent:                                  Fri, 8 Oct 2021 10:25:48 +0000
To:                                      Johan Nilsson
Subject:                             Trafiksituationen Häggv.

Vänsterpartiet på Tjörn
Till Tjörns kommunfullmäktige
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen.
Bakgrund:
Jag lämnade till fullmäktige 2021-04-22 in en motion om behovet av att åtgärda
trafiksituationen för vid Häggvallskolan och vid övergången av väg till Ica Nära Höviksnäs.
Farliga trafiksituationer uppkommer dagligen, inte minst när skolbarn skall korsa vägen
och i närheten av parkeringsplats Häggvallskolan.
Förslagen i motionen bifölls av kommunfullmäktige.
Min fråga är:
Vad har kommunen gjort sedan motionen antogs av fullmäktige?
När förväntas åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid Häggvallskolan och vid övergången
Ica Nära enligt kommunfullmäktiges beslut vara genomförda?
Höviksnäs 2021-10-08 För Vänsterpartiet Tjörn
Robert Bull (V)
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