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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (-) fd (M) 
 

Övriga närvarande George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Christina Lilja, utvecklingsledare  §§ 140-161 
Jennie Tjulander, tf mark- och exploateringschef §§ 157-159 
Magdalena Romanov, folkhälsostrateg § 141 
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§ 140 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.
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§ 141 

Information om arbetet med äldrestrategin (intern 
workshop samt invånardialog) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Folkhälsostrateg Magdalena Romanov informerar arbetsutskottet om 
det pågående arbetet med äldrestrategin där invånardialog ska 
genomföras under hösten 2021.
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§ 142 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen 

2021/74 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med 
följande yrkande: 

”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan 
införas vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa 
nödvändiga kunskaper i tal och skrift säkerställs 

- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en 
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom 
äldreomsorgen 

- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att 
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra 
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen”  

Kommunkansliet har tagit del av socialnämndens yttrande över 
motionen från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering 
inför anställning inom äldreomsorgen. Vad som framgår av 
socialnämndens svar på motionen är att socialnämnden bedömer 
att de påtalade behoven redan är omhändertagna och under 
utveckling. Varpå kommunkansliet föreslår att avslå motionen, då 
socialförvaltningen idag redan har en väl fungerande rutin. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21, § 144 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 70 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-29 
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Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 2021-05-17 
Motion 2021-03-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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§ 143 

Återremitterat ärende: Svar på motion från 
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot 
vattenbrist 

2019/220 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad i 
och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2021-05-12. 

Sammanfattning 
Socialdemokraternas ledamöter har genom Rikard Larsson (S) 
lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist (daterad 
2019-05-09). Motionen hanterades vid kommunfullmäktiges möte 
2020-01-23 då kommunfullmäktige återremitterade motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda 
avsaltningslösningar.  

VA-avdelning har därefter fortsatt handläggningen av ärendet. 
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en 
möjlig lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst 
sommartid vid högförbrukning eller när det tillstöter andra 
leveranspåverkande störningar i distributionen från Tolleby 
vattenverk eller från Stenungsunds kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade motionen vid 
sammanträde 2021-05-19 där man föreslår att motionen ska anses 
vara besvarad i och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen 
daterat 2021-05-12. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
som besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 173 
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17 
Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319 
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Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 214 
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-28 
Motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder 
mot vattenbrist, 2019-05-09 
Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen ang avsaltningslösningar, 
2021-05-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 144 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om laddstolpar 
vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att 
etablera laddstationer i våra tätorter. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng, med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till trafikenhetens svar i tjänsteutlåtande 
2021-05-10. Trafikenhets svar på motionen är som följer: 

”Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla 
hållbarhetsperspektiv och vår klimatpåverkan ska minska genom 
ett ansvarsfullt, balanserat och medvetet nyttjande av våra 
gemensamma naturresurser. Att möjliggöra etablering av 
laddstationer för elfordon är en av åtgärderna som bidrar till att 
Tjörns kommun ska kunna bli en bra miljökommun.  

Förslagsställarens motion ligger därmed i linje med kommunens 
budget 2021 under Strategiskt område – Vi bygger en miljövänlig 
kommun med hållbar samhällsutveckling, där ett av de prioriterade 
målen är att etablera parkeringsplatser med möjlighet till fordons 
laddning.  

Boendeparkeringar vid Hamnplan, Rönnängsbrygga har idag 
tillgång till el för motorvärmare etc. En uppgradering av 
anläggningen skulle kunna möjliggöra även för laddning av 
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elbilar. Kostnaderna och förutsättningarna för uppgradering till el 
för elbilsladdning behöver dock utredas vidare. Elbilsladdning för 
boendeparkeringen vid Jannes Äng bör utredas i samband med 
kommunens uppdrag att etablera laddstationer i våra tätorter.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
som besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-03 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-10 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 145 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
viltkött 

2021/126 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om viltkött, 
med följande yrkande: 
 
”- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar 
med syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och 
där det är möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare. 
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar 
för att möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina 
verksamheter.”  

Kommunen har begränsad möjlighet att ställa krav på svenskt, 
lokal- eller närproducerat i upphandlingar då det riskerar att 
strida mot upphandlingsrättsliga principer. Det är emellertid 
möjligt för kommunen att skapa förutsättningar i 
upphandlingsprocessen som gör att lokal- och närproducerade 
varor kan köpas in. Kommunen arbetar redan med detta i sina 
upphandlingar och några ytterligare initiativ i detta avseende 
bedöms inte vara nödvändigt i nuläget.   

Vad gäller inköp av viltkött så har kommunen redan idag, via 
befintligt ramavtal ”Livsmedel Grossist”, möjlighet att beställa 
viltkött.  

För det fall kommunens måltidsverksamhet önskar servera 
viltkött utöver det som finns att tillgå via ramavtal kan leverantör, 
som är godkänd av Livsmedelsverket och sin hemvistkommunen, 
lämna en intresseanmälan om att få leverera till kommunen. Det 
finns därmed redan möjlighet att öka kommunens inköp av 
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viltkött genom befintliga kanaler. Några ytterligare åtgärder i 
detta avseende bedöms inte behövas.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.  

Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 29  
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 99 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-04 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött 
Remissvar Tjörns Måltids AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 146 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
blodgivning 

2021/120 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
blodgivning, med följande yrkande: 

”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns 
kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. 

2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som 
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till 
anställda att bli blodgivare. 

3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på 
betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun. 

4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa 
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för 
att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i 
organisationen.” 

Att förse regionens sjukhus med blod är främst en sekundär 
kommunal fråga. Om det ska bli en fråga för primärkommunal 
verksamhet torde regionen tillföra kommunen ekonomiskt stöd 
utifrån motionärens önskemål.  

Efter kontakt med Västra Götalandsregionen informerar de att ett 
inbokat besök tar ca 45 minuter. Med restid till Kungälv som är 
närmaste ort där de har fast central tar detta drygt 80 minuter, 
sammanlagt ca 2 timmar. Med anledning av att en stor del av vår 
verksamhet kräver vikarie när ordinarie personal är frånvarande, 
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och det är inte möjligt att ta in vikarier på så få timmar. 
Konsekvensen kan komma bli att vikariekostnaderna blir höga. 

Ett alternativ för våra medarbetare är att ta sig till den blodbuss 
som med jämna tillfällen finns i Stenungssund. Då de enbart 
bedriver dropp in-mottagning kan väntetiden blir betydligt 
längre. Men deras besökstider är främst från klockan 12.30 till 
18.00 Vilket ger möjlighet för anställa att besöka denna blodbuss 
efter ordinarie arbetstid. 

Orust kommun har sedan 2010 erbjudit sina medarbetare 
möjlighet att lämna blod på arbetstid. Inga ledighetsansökningar 
har inkommit.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 97 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-29 
Motion 2021-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 147 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler 
för partistöd 

2021/164 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås 
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur 

partistödet är konstruerat. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in en 
motion med förslag att kommunens beräkningsregler för partistöd 
ska ses över och korrigeras. Detta då de anser att nu gällande 
regler missgynnar mindre partier. 

Kommunallagens bestämmelser ger kommuner stor frihet att 
själva bestämma hur partistödet ska utformas så länge inte 
reglerna otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti. 

I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens Regler 
för kommunalt partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes 
år 2016.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 124 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Regler för kommunalt partistöd, bilaga 1 
Motion 2021-05-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
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1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås 
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur 

partistödet är konstruerat. 
 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Bo Bertelsens 
(M) förslag. 
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§ 148 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
transparens i kommunfullmäktige 

2021/193 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att inför nästa mandatperiod 
upprätta en förteckning på hemsidan över anmälda motioner. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
transparens i kommunfullmäktige, med följande yrkande: 

- Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt 
besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Tjörns 
kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att 
motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan. 

Förvaltningen bedömer att en sådan samlingssida eller register 
kan bidra till att öka invånarnas insyn i fullmäktigeledamöternas 
arbete. Motionen föreslår därmed bifallas, samt att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera det på 
hemsidan med start 2022. Motionärens angivna exempel från olika 
kommuner kan då beaktas i utformningen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 151 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-16 
Motion 2021-05-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag med ändringen att uppdraget ska 
genomföras inför nästa mandatperiod och avse anmälda motioner.
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§ 149 

Antagande av Handlingsplan för samordnad och stärkt 
barn- och ungdomskultur 2021-2023 

2020/225 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 
handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 
2021-2023. 

Arbetsutskottet beslutar för egen del att inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet ska förvaltningen tydliggöra vad som 
kompletterats utifrån Agenda 2030 och arbetsutskottets beslut 
2021-03-25. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför 
reviderats av samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur 
och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott i september 2020. Eter att handlingsplanen skickats 
på remiss fördes det fram behov av att ytterligare processa och 
justera det förslag som skickats på remiss. Samtal och diskussioner 
fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat förslag togs 
fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det förslag 
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av 
remissförfarandet behöver göras. Handlingsplanen skickades 
därför ut på förnyad remiss. Remissvaren har nu inkommit till 
kommunstyrelsen. 

Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från 
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska 
gälla 2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför 
omfattande för att ha ett kortare tidsperspektiv. 

Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot 
innehållet i den reviderade handlingsplanen föreslår 

18



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunstyrelsens förvaltning att den föreslagna 
handlingsplanen antas. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-04-28, § 93 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 55 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 190 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-28 
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur 2021-2023 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet ska förvaltningen tydliggöra vad som 
kompletterats utifrån Agenda 2030 och arbetsutskottets beslut 2021-03-
25. 
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§ 150 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 1 2021 

2021/146 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte 
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt 
också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare 
rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun 
som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från 
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller 
om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller 
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften 
tillfaller staten. 

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är  

- Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om 
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade 
dock nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas 
registerutdrag på en person som kan vara lämplig för 
uppdraget. Bedöms kontaktpersonen lämplig kommer denne 
att erbjudas den enskilde.   

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 
2020-07-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och 
är i annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde 
samt anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera 
tillfällen och har därför tackat nej till att bli erbjuden 
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boendeplats inom Tjörns kommun. Får idag sina behov 
tillgodosedda inom kommunens Resursenhet (korttids).  

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2020-
12-04: Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån 
stödbehovet i och med beslut om demensboende. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-04-28, § 106 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-16 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 151 

Fastställande av avgifter för vård och 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 

2021/217 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 

förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  
2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fattat beslut om att lyfta förslag om avgift 
enligt socialtjänstlagen till kommunfullmäktige.  

Huvudregeln enligt 8 kap. 1 § SoL är att stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för mat och logi av den som får vård och 
behandling för missbruk i hem för vård och boende (HVB) eller i 
familjehem. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och 
behandling får kommunen enligt 8 kap. 1 § SoL ta ut skälig 
ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är 
huvudorsaken till stöd och hjälpinsatserna.  

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att 
ersättningsskyldigheten bestäms på det sätt som föreskrivs i 
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen och att inte 
begränsa det sammanlagda maximala beloppet för båda 
föräldrarna till högst det belopp som en förälder ska betala enligt 
lag (så som socialnämnden beslutade 2021-06-21). 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Avgifter SoL, bilaga 1 daterad 2021-08-18 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-05-06 
Beslut SN 2021-06-21, § 149 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 
förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  

2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 152 

Fastställande av avgift enligt §§ 19-20 Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

2021/218 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 
förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  

2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Sammanfattning 
I samband med framtagande av ny vägledning för LSS har 
socialnämnden beslutat om att lyfta förslag till avgifter enligt 19-
20 § LSS i enlighet med bilaga Avgifter LSS.  

I dagsläget har socialförvaltningen inte tagit ut avgifter trots att de 
enligt lag har rätt att göra det. Kommunen har dock ingen 
skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till 
likställighetsprincipen bör avgift dock tas ut där det är möjligt 
inom båda lagrummen men med hänsyn till den enskildes 
betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt 
överklagningsbart avgiftsbeslut. Vilka avgifter som 
Socialförvaltningen kan och bör ta ut för de olika insatserna 
framöver redovisas i bifogat dokumentet ”Avgifter LSS”, daterat 
2021-08-18. 

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att 
ersättningsskyldigheten bestäms på det sätt som föreskrivs i 
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen och inte begränsa 
det sammanlagda maximala beloppet för båda föräldrarna till 
högst det belopp som en förälder ska betala enligt lag (så som 
beslutades av socialnämnden 2021-06-21). 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-02 
Avgifter LSS, 2021-08-18 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2021-06-21 
Beslut socialnämnden 2021-06-21, § 150 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 
förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  

2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 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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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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§ 154 

Arvode för adjungerade förtroendevalda i nämnder och 
styrelse 

2021/247 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa arvode för adjungerade i enlighet med kommunens 
antagna arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode. 

2. Arvodesberedningen ska inför kommande mandatperiod 
klargöra adjungerade förtroendevaldas status i förhållande till 
regelverket. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att adjungera Jeanette 
Lagervall till kommunstyrelsen och Alma Sibrian till barn- och 
utbildningsnämnden under tidsperioden maj-december 2021. 
Fullmäktige beslutade även att frågan om eventuell ersättning 
remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut. 

Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att 
föreslå att arvode fastställs i enlighet med kommunens antagna 
arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 9 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 106 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Protokollsutdrag arvodesberedningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att arvodesberedningen ska inför 
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kommande mandatperiod klargöra adjungerade förtroendevaldas 
status i förhållande till regelverket. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) 
fd (M). 

Björn Möllers (-) fd (M) förslag väljs. 
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§ 155 

Samråd om budget 2022-2023 för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

2021/96 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
ge sitt samtycke till Samordningsförbundet Älv & Kusts budgetförslag 
för år 2022-2023. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust har tillställt 
medlemskommunerna en skrivelse om samråd om budget enligt § 
23 i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Dess styrelse har vid sammanträde 2021-
02-26 beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att arbeta för 
utökade medel till finansiell samordning. 

Föreslagen budget innebär en bidragsnivå om 11 mkr för 2022 och 
12 mkr för 2023. Detta innebär en ökning av budget som 2021 är 
drygt 9 mkr. För Tjörns kommun innebär det en ökning från 
310 720 kr till 369 693 kr år 2022 och 399 659 kr år 2023. 

De skäl som anges till utökade medel är en utvecklad verksamhet 
riktad till individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 
med tre huvudspår; genomlysningar i handläggarteam, förbudets 
Samverkansteam och aktiverande insatser. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, §115 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-07-02 
Samråd om budget 2022-2023 för Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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§ 156 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om styrgrupp inför 
en framtida upphandling av färjetrafiken 

2021/176 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
inrätta en grupp för initiativärendets ändamål. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska gruppens 
utformning och medlemmar diskuteras.  
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende om 
styrgrupp inför en framtida upphandling av färjetrafiken. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-03 att ärende får väckas och 
remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det noterades 
även på sammanträdet en viss revidering av andra att-satsen i 
yrkandet, där samhällsbyggnadschefen är sammankallande i 
styrgruppen (tidigare angavs kommunchef). 

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget att bilda en 
styrgrupp om kommunstyrelsen finner det angeläget. 

Initiativärendets innehåll 

Bakgrund 

En framtida upphandling om färjetrafiken till Dyrön, Åstol mfl. 
kommer att aktiveras om något år. Tjörns kommun har ett 
övergripande ansvar för samhällsnyttan och transporter kan 
tillgodoses. Det föreligger därav ett akutbehov av att 
sammanställa och diskutera hur kommunen och hamnbolaget kan 
bevaka och kunna påverka framtida upphandlingskrav och 
specifikationer. I en sådan grupp bör ingå representanter från 
kommunledningen och kommunkansliet, berörda facknämnder, 
hamnbolaget, två politiker från varje parti som har plats i 
fullmäktige, samt två representanter från respektive 
samhällsföreningar på Åstol, Dyrön. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag, att möjliggöra att en styrgrupp 
med ovan angivna syfte och sammansättning bildas 

2. Samhällsbyggnadschef är sammankallande i styrgruppen. 

3. Möten skall hållas regelbundet och återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

4. Styrgruppen ges ingen beslutsrätt utan detta åligger 
kommunstyrelsen att avgöra kommunens ställningstagande 
utifrån de synpunkter som styrgruppen kommer fram till. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 137 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Initiativärende 2021-05-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att inrätta en grupp för initiativärendets 
ändamål. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska gruppens 
utformning och medlemmar diskuteras.  
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§ 157 

Ansökan om ombildning av arrende till tomträtt på 
Klädesholmen 1:1 

2021/195 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att avslå förfrågan om ombildning av arrende till tomträtt.  

Sammanfattning 
Förfrågan har inkommit för att ombilda ett av kommunens 
anläggningsarrenden för magasin till tomträtt. 
Magasinsbyggnaden är 120 kvm. Sökanden har tidigare fått avslag 
på att förvärva marken. Anledningen är att sökanden med ett 
arrendeavtal inte kan belåna för att renovera och upprusta 
byggnaden enligt de krav som ställs för ändamålet enligt gällande 
regelverk.  

Magasinet anses ligga inom hamnområde eller likvärdigt område. 
Tomträtt bedöms ligga under punkt M8, Upplåtelser av servitut eller 
liknande rättigheter i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Ärendet ska därför prövas av kommunstyrelsen. 

Kommunen har i ett tidigare ärende utrett en förfrågan om 
tomträtt. En tomträtt gäller på obestämd tid och i stället för 
köpeskilling betalas en årlig tomträttsavgäld på en löptid om 
minst 10 år men lägre perioder kan avtalas. Kommunstyrelsen 
avslog förfrågan i sammanträde 2017-01-12 § 5. 

Kommunstyrelsen fattade 2013-10-10 § 180 beslut om att 
magasinet inte klassas som sjöbod och därmed varken omfattas av 
sjöbodsregler eller sjöbodspolicy samt att boden kan nyttjas inom 
området för vad detaljplanen medger. I detaljplanen 
lagakraftvunnen 1994 är användningsområdet för magasinet 
kvartersmark U; Sjöbodar, magasin och förråd. Enligt boverkets 
planbestämmelsekatalog för åren 1993-1995 ska område U 
användas för lager, även partihandel; Ett område som är avsett för 
lagring av material och varor. Om inget annat sägs är lagerbyggnader 
med tillhörande driftskontor tillåtna. Arrendeavtalet begränsar därför 
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in princip inte arrendatorn för annat boende i magasinet. Därefter 
har flertalet bygglov sökts och erhållits för magasinet, bland annat 
för delvis ändrat användningsområde kontor samt för vatten, 
sprinklersystem och värmeinstallation. 

Är tomträttsupplåtelse en upplåtelseform som kommunen avser 
att nyttja ska det föregås av utredningar och riktlinjer om när och 
hur dessa ska nyttjas och vad konsekvenserna av det blir. Det ska 
inte göras sporadiskt efter förfrågan.  

Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan om tomträtt. 

Tidigare beslut 
KS 2013-10-10 § 180  Arrende avseende mark under magasin nr 3 på 

del av Klädesholmen 1:1. 

KF 2013-12-12 § 257 Reviderad sjöbodspolicy och -regler. 

KS 2017-01-12 § 5  Fråga om tomträttsavtal 

KF 2020-05-14 § 82  Policy vid försäljning/ arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns 
kommun och dess bolag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Bilaga 1 – Ansökan 
Bilaga 2 – Bygglov 2015-06-11 
Bilaga 3 – Bygglov 2017-07-21 
Bilaga 4 – Bygglov 2019-03-26 
Bilaga 5 – Arrendeavtal 
Bilaga 6 – Delegationsbeslut 2017-08-28 
Bilaga 7 – Utredning om tomträtt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 158 

Återremitterat ärende: Godkännande av 
exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av Härön 
1:4, m.fl. 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Tidigare exploatörer inom detaljplan ”Dalbergen, del av Härön 
1:4, m.fl. fastigheter, fiskeläget Härön” har under 2020 överlåtit sin 
fastighet. Exploateringsavtalet som är skrivet med de tidigare 
exploatörerna får endast överlåtas till den nya fastighetsägaren 
efter kommunens skriftliga medgivande.  

Efter att ärendet senast blev återremitterat har en utredning gjorts 
på alternativ lokalisering av de parkeringsplatser som enligt 
avtalet skall upplåtas på kommunens mark. Slutsatsen är att det 
inte finns någon annan lämplig kommunal mark för anläggandet 
än de som angetts i avtalet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-11-26, § 266 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-12 § 262 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 209 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-17 § 181 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Bilaga 1- Förslag till exploateringsavtal inkl. bilagor till avtalet 
Bilaga 2- Exploateringsavtal med tidigare exploatör 
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§ 159 

Fråga om avsteg från sjöbodsreglerna samt överlåtelse 
av sjöbodsarrende 

2020/349 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Inför kommunstyrelsens behandling ska kompletterande 
motivering till ansökan inhämtas. 

Sammanfattning 
Sökanden har idag tillgång till två sjöbodar, en privat och en 
genom ett bolag med fiskeriverksamhet. Sökanden har även ärvt 
en tredje sjöbod. Sökanden önskar att hans bolag ska få ta över 
arrendet för nuvarande privata sjöbod då det finns behov av 
denna i bolagets verksamhet.  

Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att verksamheter 
får arrendera flera bodar då det på sikt kan komma att medföra att 
allt fler bodar nyttjas för näringsverksamhet. Det är heller inte 
kommunens skyldighet att tillgodose utrymme för varje 
verksamhet. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås i denna del. 

Sökanden har i andra hand ansökt om att få överlåta ett av 
arrendeavtalen till sin sambo. Detta står emellertid i strid med 
kommunens sjöbodsregler då det endast är make/maka eller 
arvsberättigade barn som kan överta sjöbod från anhörig.  

Åtgärden strider mot sjöbodsreglerna och förvaltningens 
inställning är därför att ansökan ska avslås men förvaltningen är 
öppen för ett annat beslut varvid frågan lyfts. Vid avslag på 
samtliga beslutspunkter ska en av bodarna lämnas till 
kommunens sjöbodskö. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2017-01-12 § 9; Fråga om avsteg från 
sjöbodsreglerna för Elimförsamlingen Åstol 
Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 257; Reviderade sjöbodsregler 
Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 257; Reviderad sjöbodspolicy 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Bilaga 1 – Arrendeavtal DBO 
Bilaga 2 – Bouppteckning 
Bilaga 3 – Avtal om Sjöbodsarrende 
Bilaga 4 – Avtal om Anläggningsarrende 
Bilaga 5 – Fiskelicens 
Bilaga 6 – Lägenhetsarrende avseende markområde (THAB) 
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§ 160 

Beslut om remiss: Kommunernas klimatlöften inför 2022 

2021/197 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut inbjudan 
att delta i ”Kommunernas klimatlöften 2022” för handläggning till 
samtliga nämnder och styrelser. 

Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften som 
respektive nämnd och styrelse bedömer kunna arbeta operativt 
och genomföra under 2022. Eventuella resurser, finansiella 
och/eller personella, som krävs för att uppfylla de löften som 
nämnden eller styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd 
och styrelse stå för. 

Nämnder och styrelser uppmanas till höga ambitionsnivåer i sina 
åtaganden. 

Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 22 
oktober. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat ut en inbjudan till 
kommunerna i länet att delta i satsningen ”Kommunernas 
klimatlöften 2022”. Detta är en del av satsningen Klimat 2030.  

Kommunernas klimatlöften 2022 består av 20 olika åtgärder som 
är väl beprövade och som kan bidra till den utsläppsminskning 
som Västra Götaland önskar till och med 2030.  

Kommunen ska, om man beslutar sig för att delta, fatta beslut om 
vilka av de 20 åtgärderna som kommunens olika verksamheter 
ska arbeta med och genomföra under år 2022. 

Remissen skickas nu ut till samtliga nämnder och styrelser för 
hantering. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-28 
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 
Beskrivning av satsningen ”Kommunernas klimatlöften inför 
2022” 
20 klimatlöften inför 2022 – beskrivning av de olika löftena 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att nämnder och styrelser 
uppmanas till höga ambitionsnivåer i sina åtaganden. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser i Tjörns kommun 
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§ 161 

Beslut om remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/205 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

1. Skicka förslag på Idrottspolitisk strategi 2021–2031 på remiss 
till samtliga nämnder och styrelser med undantag för Kultur- 
och fritidsnämnden. 

2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 
2021-10-31. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna remissversionen för 
den idrottspolitiska strategin för Tjörns kommun, som ska vara ett 
styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 
Strategidokumentet ska skickas på remiss till berörda instanser 
(och eventuellt redigeras) innan det antas av kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-03 att skicka 
tillbaka strategin till kultur- och fritidsförvaltningen med 
uppdraget att förtydliga ledarens roll och utveckling i 
dokumentet, vilket förvaltningen nu har gjort. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-06-14 att godkänna 
remissversionen för strategin, samt bad kommunstyrelsen skicka 
den för remiss inom kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen 
fick i uppdrag att skicka underlaget på remiss till övriga berörda 
aktörer. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

 

40



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 
Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Extern remisslista 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar arbetsutskottet om aktuella 
frågor, idag bland annat om: 

- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och pågående arbete med riktlinje 
kopplat till uppsiktsplikten 

- Mark- och exploateringsavdelningen 
- Kommande arbete kopplat till färjor och färjetrafik 
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