
Till Färjegruppen Tjörns kommun 7 mars 2022 

Krav på omarbetning av ”Förstudie inför upphandling av båttrafiken i Tjörn och Kungälv”- 
Grundläggande infrastruktur för de bofasta öarna i Tjörns kommun 

E" skärgårdsperspek-v på färjetrafiken 
Det finns poli-ska beslut på a" öarna skall hållas levande med en bofast befolkning, året runt. För a" de"a ska kunna 
uppnås måste infrastrukturen inkl färjetrafiken och bobarheten säkerställas.  Dessa perspek-v saknas i Förstudie inför 
upphandling av bå5rafiken i Tjörn och Kungälv. Särskild fokus måste riktas mot hållbar bobarhet för öarna; 
persontransport, godstransporter och sjukvårdstransporter.  Förstudien måste redigeras för a5 uppfylla målen om en 
bobar levande skärgård. Goda kommunika-onsmöjligheter där färjorna utgör skärgårdens fak-ska vägnät är 
avgörande. Godstransporter är nödvändiga för a" hålla samhällsstrukturen igång, för hel- och del-dsboende och för 
företagen som finns på öarna.  Skärgårdens och öarnas kultur, historia, bevarandet och hur den utvecklas är en vik-g 
del av skärgårdens och därmed regionens a"rak-onskraF. Levande öar och skärgårdssamhällen med en fastboende 
befolkning spelar väsentlig roll och borgar för del-dsboendes möjligheter a" utöka längden på si" boende och arbeta 
hemifrån, och bli bofasta. Möjligheter för familjer a" bo kvar eller bosä"a sig på öarna är avgörande för öarnas 
överlevnad och för skärgårdsamhällenas existens.   

Frågeställningar u@från förstudien: 
Vem åligger det a5 se @ll a5 Förstudien uCormas u@från perspek@vet och behovet av en levande skärgård med 
bofast befolkning året runt? 

Nedan följer de krav som måste ställas på färjetrafik och infrastruktur i skärgården. Se bilagor för mer detaljerad 
informa-on.  

För a5 öarna Tjörnekalv, Åstol, Dyrön och Härön ska kunna fortsä5a vara bofasta samhällen med 
en året runt boende befolkning krävs följande infrastruktur: 

• Transport av gods 
• Fungerande livsmedels@llgång och apotek 
• Fungerande post- och paketutlämning  
• Godstransporter @ll privatpersoner och företag  
• Transporter av fordon och kärror 

• Persontrafik 
• Fungerande resor @ll skola och barnomsorg  
• Fungerande arbetsresor, inkl vardaglig pendling @ll och från jobb för skiMarbeten  

• Samhällsservice - Sjukvård och räddning 
• Fungerade räddningstjänst inkl ambulans och brand 
• Frakt av rullstolar, rullatorer, permobiler, golOilar 
• Fungerande kommunal service inkl hemtjänst, hemsjukvård hela dygnet  

• Fungerande samarbete mellan bärande föreningar på öarna och kommun och region  
• Reservfärja och reservhamn 

• HakeQord som reservfärja och är anpassad eMer rådande förhållanden 
• Reservhamn i Kårevik är nödvändigt vid dåligt väder 
• Riskanalyser vid användning av andra färjor behöver genomföras.  

Skärgårdarnas Riksförbund står i dialog med Infrastrukturministern angående färjor och infrastruktur i skärgården där 
implementeringen av ovan nämnda ar-kel prioriteras. 
Skärgårdarnas Riksförbund har också e" möte med Väs"rafik den 23 mars om ”Förstudie inför upphandling av 
bå"rafiken i Tjörn och Kungälv.” 

Vi refererar -ll EU-fördraget om särskild hänsyn -ll öar, vilket ger stat, region och kommun möjlighet a" posi-vt 
särbehandla ö-bor i sina beslut och en skyldighet a" verka för en god bobarhet i skärgården och de bofasta öarna 
(Lissabonfördraget, ar-kel 174, se bilaga).  
Åstols Samhällsförening, Dyröns Samhällsförening, Tjörnekalvs Fastboendeförening, Bofasta på Härön 
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