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§ 114 Dnr KS 35559    

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Tuula Ravander (S) att, jämte ordförande, justera dagens 
protokoll.  

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 115 Dnr KS 2021-00022   1.2.1 

Information vid Kommunstyrelsens sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och lägger de i övrigt till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

HR-chef Bärbel Elenius informerar om HR-avdelningens verksamhet. Informationen 
innehåller en beskrivning av uppdrag, bemanning, styrkor, utmaningar samt aktivite-
ter som är på gång.  
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent.  

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 116 Dnr KS 2021-00015   1.4 

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhets- och ekonomirap-
porter 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar ekonomichefens rapport till protokollet och lägger dem i 
övrigt till handlingar. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Magnus Hanberth avlägger ekonomisk rapport för perioden januari till 
och med juli 2021 per nämnd samt sammantaget för kommunen. Vidare, informerar 
ekonomichefen om arbetet med tertialrapport T2 för 2021. 
 
Ekonomichefens presentation bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 

Underlag för beslut 

- 
______ 
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§ 117 Dnr KS 2020-00296   1.6.1 

Information från Kommundirektören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar kommundirektörens information till protokollet och läg-
ger den i övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Maria Fredriksson informerar om  
 
Covid-19: det aktuella läget på nationell, regional och lokal nivå. Informationen om-
fattar också rapport om pandemins påverkan på samhällsviktiga verksamheter i Sö-
derköpings kommun. 
 
Kommundirektören informerar också om pågående viktiga aktiviteter såsom E22, 
återvinningscentral och nytt SÄBO, Älgen 1. Vidare, om den regionala utvecklings-
strategin, RUS, som regionfullmäktige ska fatta beslut om den 6 oktober. 
 
Under denna punkt presenteras också ny socialchef, Ann Henriksson, samhällsbygg-
nadschef Linda Wahlman samt ny fastighetschef, David Lood. 
 
Kommundirektörens presentation bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 118 Dnr KS 2017-00374   230 

Älgen 1 - Äldreboende 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar Kommundirektörens återrapportering till protokollet.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att ärendet återrappor-

teras i till Kommunstyrelsen i januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 juni 2021 (§ 111) att ge 
kommundirektören i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att fastställa organi-
sationen för att påbörja projektet med att upphandla nytt SÄBO. Vidare, att återrap-
portera tidplan och organisation vid Kommunstyrelsens sammanträde den 7 septem-
ber 2021. 
 
Kommundirektör Maria Fredrikssons  innehåller en redogörelse för projektets orga-
nisation och tidsplan. Kommundirektörens presentation bifogas till sammanträdet i 
Ciceron Assistent. 

Underlag för beslut 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 111, 2021-06-23 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommundirektören 
Akten 
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§ 119 Dnr KS 2021-00229   1.2.4 

Politisk referensgrupp för äldreboende Älgen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en referensgrupp för äldreboende Älgen 1. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att den politiska referensgruppen för fastigheter och 

lokaler och socialnämndens presidium tillsammans ska utgöra politisk referens-
grupp för äldreboendet Älgen 1. 

 
3. Kommunstyrelsen utser Ulric Nilsson (C) till ordförande i referensgruppen för 

äldreboendet Älgen 1. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Annelie Sjöberg (SD). 
Annelie Sjöberg (SD) har lämnat följande skriftliga reservation: 
 
"Vi reserverar oss mot beslutet att utse en politisk referensgrupp för äldreboende Äl-
gen 1 enligt utsänt förslag till förmån för vårt eget ändringsyrkande under punkt 2, att 
den politiska referensgruppen i stället för socialnämndens presidium, bör bestå av re-
presentanter för samtliga partier som finns representerade i Kommunstyrelsen. 
 
Att låta bygga ett nytt äldreboende enligt det förslag som finns är ett stort och viktigt 
projekt som kommer att få konsekvenser för vår kommun och kommunmedborgare 
under mycket lång tid framöver, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Det är vanligtvis 
kommunstyrelsen som fattar beslut i frågor som rör investeringar och kostnader för 
fastigheter vars ändamål är kommunal verksamhet såsom exempelvis i detta fall ett 
helt nytt äldreboende. Att då utestänga flera partier som inte ingår i socialnämndens 
presidium från insyn och delaktighet i ett så pass viktigt och stort projekt som ett helt 
nytt äldreboende, rimmar illa med den uttalade målsättningen man i kommunen säger 
sig ha, nämligen att medverka till insyn, skapa delaktighet och bidra till bred politisk 
förankring av större och viktiga beslut." 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 (Dnr 2017-00374) ”Älgen 1 – Äldreboende” 
att upphandla ett nytt äldreboende på fastigheten Älgen 1. 
 
Socialnämndens beslut 2019-11-12 (Dnr 2019-00242§121) med yttrande till kommun-
styrelsen rörande att: ”Särskilt boende en utökning med 15 platser. Socialnämndens 
förslag är att, ett nytt boende med 54 platser byggs för att ersätta Birkagården”. 
 
För fortsatt framdrift av ärendet behövs flera referensgrupper varav en politisk. 
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Yrkanden 

Annelie Sjöberg (SD) yrkar på ändring i beslutspunkt 2, referensgruppens samman-
sättning, så att den ska bestå av vardera en representant från de politiska partierna för 
att få en bredare politisk förankring. 
 
Ulric Nilsson (C) yrkar på bifall till majoritetens förslag till beslut och avslag till An-
nelie Sjöbergs (SD) ändringsyrkande.  

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Annelie Sjöbergs (SD) 
ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen avslagit detta. Därpå ställer ordfö-
rande proposition på Ulric Nilssons (C) bifallsyrkande och finner att Kommunstyrel-
sen bifallit detta. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Fastighetskontoret 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 120 Dnr KS 2021-00230   1.2.4 

Politisk referensgrupp för meningsfull fritid 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar tillsätta referensgrupp för meningsfull fritid. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att referensgruppen består av Roland Nilsson (C), 

Inga-Lill Östlund (L) samt Åsa Dahlin (S) 
 
3. Kommunstyrelsen utser Roland Nilsson (C) till ordförande i referensgruppen för 

meningsfull fritid. 

Ärendebeskrivning 

För att utveckla området  Meningsfull fritid för barn och unga och därmed motverka 
ohälsa hos Söderköpings barn och unga har kommundirektören initierat ett förvalt-
ningsöverskridande projekt.  
 
Målet för projektet är att arbeta fram förslag på olika aktiviteter för hur kommunen 
kan öka möjligheterna till en meningsfull fritid för kommunens barn och ungdomar. 
För de förslag som presenteras ska det finnas en grov plan för genomförande, konse-
kvensbeskrivning samt kostnadsberäkning. 
 
Projektledare för projektet är Johanna Hellstrand, kultur- och fritidschef inom Ser-
vice-förvaltningen och projektet har också deltagare från Barn- och utbildningsför-
valtningen och Socialförvaltningen. 
 
Styrgrupp för projektet utgörs av kommundirektören tillsammans med förvaltnings-
cheferna för service-, social- samt barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Utöver detta finns behov av en politisk referensgrupp för projektet som utses av 
kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-31 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 121 Dnr KS 2021-00071   4.5.2 

Utredning av Bergaområdet för permanent F-6 skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återrapporteras till Kommunstyrelsen den 
19 oktober 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars 2021, § 42, att anta 
Fastighetskontorets rekommendation om att inleda en förstudie rörande förutsätt-
ningarna för att tillkapa en permanent F-6 skola på Bergaområdet inkluderande förut-
sättningar för att nyttja Brunnslasarettet för skoländamål. Vidare, att återrapportering 
till Kommunstyrelsen skulle ske i maj 2021. 

Underlag för beslut 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 42, 2021-03-16 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Fastighetskontoret 
Akten 
 
 



14 (36) 
Protokoll 

2021-09-07 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr KS 2021-00072   4.5.2 

Utredning för utbyggnad av Ramunderskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återrapporteras till Kommunstyrelsen den 
19 oktober 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars 2021, § 43, att anta 
fastighetskontorets rekommendation om att inleda en förstudie rörande förutsätt-
ningarna för en utbyggnad av Ramunderskolan. Detta för att öka antalet elevplatser, 
förutsättningarna för en om –utbyggnad av Salong Ramunder till en kulturscen samt 
lokaler för en kulturskola. Vidare, att återrapportering till Kommunstyrelsen skulle 
ske i maj 2021. 

Underlag för beslut 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 43, 2021-03-16 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Fastighetskontoret 
Akten 
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§ 123 Dnr KS 2021-00073   4.5.2 

Utredning för inrättande av ny idrottshall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återrapporteras till Kommunstyrelsen den 
19 oktober 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars 2021, § 44, att anta 
fastighetskontorets rekommendation om att inleda en förstudie rörande tillskapandet 
av en ny idrottshall centralt i Söderköping samt utreda förutsättningarna för att drift-
sätta Broby idrottshall i samma förstudie. Vidare, att återrapportering till Kommun-
styrelsen skulle ske i maj 2021. 

Underlag för beslut 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 44, 2021-03-16 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Fastighetskontoret 
Akten 
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§ 124 Dnr KS 2021-00136   1.1.3 

Medborgarförslag om renovering av kommunens fastigheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande. 

Ärendebeskrivning 

Sture Josephsson har inkommit med ett medborgarförslag rörande finansiering av re-
novering av kommunala fastigheter med pengar från försäljning av kommunala fas-
tigheter. Medborgarförslaget grundar sig på en insändare i Norrköpings tidningar i ja-
nuari 2021 av förslagsställaren. 
 
Förslagsställaren menar att Söderköpings kommun bör använda pengarna från för-
säljningen av Kanalmagasinet och Mulachska huset till bland annat att renovera 
Brunnslasarettet och Bergskolan. I händelse av att det blir ytterligare pengar över från 
försäljningarna kan, dessa, enligt förslagsställaren, användas till att vingar på väder-
kvarnen vid Korskullen. Söderköpings kommun har inte som primär uppgift att vara 
ägare till fastigheter för kommersiella ändamål. Byggnader i vilka kommunen bedriver 
en långsiktig verksamhet bör dock vara i kommunal ägo. Byggnader som är av histo-
riskt värde omges av juridiskt skydd rörande förändringar och som innebär att fastig-
heter inte behöver ägas av kommunen för att bevaras.  Fastighetskontoret har med 
anledning av medborgarförslaget inkommit med ett kortfattat yttrande i vilket man 
taket på Bergaskolan kommer att bytas ut under sommaren/hösten 2021.  
 
Brunnslasarettet har varit rivningshotat men politisk enighet råder om att byggnaden 
är av historiskt värde och ska därför bevaras. Fastighetskontoret arbetar med en ut-
redning som syftar till att lämna förslag på vad fastigheten kan användas till. 
Vad väderkvarnen anbelangar, säger Fastighetskontoret att den förhoppningsvis blir 
återställd under sommaren/hösten 2021. 

Underlag för beslut 

• Medborgarförslag från Sture Josephsson, 2021-02-23 

• Yttrande från Fastighetskontoret, 2021-06-29 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Förslagsställaren 
Fastighetskontoret 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 125 Dnr KS 2021-00079   1.2.6 

Motion inför ett årligt miljöpris i Söderköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Malin Östh (V), Tuula 
Ravander (S), Pia Dingsten (S) samt Kenneth Johansson (S). 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har genom Malin Östh (V), Björn Grip (V) samt Marja Bergström (V) 
lämnat en motion om att införa ett årligt miljöpris i Söderköpings kommun.  
 
Motionärerna yrkar på att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 
instifta ett årligt miljöpris som tilldelas en enskild person, ideell förening, studerande-
grupp, företag eller organisation som under året gjort värdefulla miljö- och naturvård-
ande insatser i kommunen. Vidare, att Kommunfullmäktige lämnar till Kommunsty-
relsen att avgöra vad som kan vara en rimlig prissumma.  
 
Miljöpriser med inriktning på förbättrad miljö, klimatfrågor och hållbar utveckling 
finns i ett antal kommuner i vårt land. Som exempel kan nämnas Sigtuna, Täby, Näs-
sjö, Borlänge, Falkenberg och Östersund.  
 
I Söderköpings kommun finns ett miljönätverk, i vilket olika enskilda personer och 
företagare ingår. Som en del av nätverksarbetet genomför lärare tillsammans med 
gymnasieelever vid Nyströmska skolan en årlig granskning av miljöinsatser. Gransk-
ningen ligger sedan till grund för ett miljöpris som delas ut i slutet av året.  

Yrkanden 

Malin Östh (V), med instämmande av Tuula Ravander (S), yrkar på att motionen ska 
bifallas. 
 
Ulric Nilsson (C) yrkar på bifall till majoritetens förslag, att motionen ska avslås, samt 
avslag på Malin Ösths (V) yrkande. 

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Malin Ösths (V) och 
Tuula Ravanders (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen avslagit detta. Därpå 
ställer ordförande proposition på Ulric Nilssons (C) yrkande och finner att Kommun-
styrelsen bifallit detta. 
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Underlag för beslut 

• Motion om att införa årligt miljöpris i Söderköpings kommun 

• Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-16 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 126 Dnr KS 2021-00134   1.2.6 

Motion om att upprätta solkarta för att kartlägga solenergipotential 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  

Reservationer 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Malin Östh (V), Tuula 
Ravander (S), Pia Dingsten (S) samt Kenneth Johansson (S). 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet genom Malin Östh (V), Björn Grip (V) samt Marja Bergström (V) har 
överlämnat en motion med rubriken ”Upprätta solkarta för att kartlägga solenergi 
potential. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Motionärerna yrkar på att fullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ar-
betet med upprättandet av solkarta för Söderköpings kommun samt att fullmäktige 
lämnar till Kommunstyrelsen att avgöra hur solkartan ska avgränsas. 
 
Det finns idag interaktiva digitala solkartor som visar vilka tak som lämpar sig för att 
installera solceller på. Solkartornas syfte är att underlätta för fastighetsägare, företag 
och privatpersoner som har för avsikt installera solceller på sina fastigheters tak. I 
Östergötlands län är det för närvarande tre kommuner – Norrköping, Linköping och 
Motala – som har solkartor.  
 
Som en aspekt på frågan om solkarta och solenergi, har E.on en digital tjänst där pri-
vatpersoner kan göra en solcellskalkyl som ska visa ekonomiska effekter av att instal-
lera solceller på den egna fastigheten. Den kommersiella sidan av saken är att E.on 
också erbjuder tilläggstjänster där företaget tar fram prisförslag på installationer.  
 
Fastighetskontoret har inkommit med ett kortfattat yttrande, i vilket kontoret skriver 
att vid renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer tittar Fastighetskontoret på 
förutsättningar för solenergi, under förutsättning att det är tillämpningsbart i de olika 
fallen. Detta kan tolkas så att Fastighetskontoret i sitt ordinarie arbete gör en form av 
kartläggning och bedömning av möjligheterna att använda solenergi i kommunala fas-
tigheter som kan anses ligga i linje med motionens intentioner.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser i det stora hela positivt på att kommunen investerar i 
en solkarta. Nämnden anser att en förstudie bör göras i syfte att utreda kostnader för 
att ta fram en solkarta samt den förväntade effekten av att ta fram en solkarta. Sam-
hällsbyggnadsnämnden anser att kostnaden för att ta fram solkartan, i första hand, 
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bör finansieras av verksamheter som har fastigheter där solceller kan installeras och 
som på sikt kan få en lägre energikostnad som resultat av åtgärden. 

Yrkanden 

Malin Östh (V), med instämmande av Kenneth Johansson (S), yrkar på bifall till mot-
ionen.  
 
Ulric Nilsson (C) yrkar på bifall till majoritetens förslag, att motionen ska avslås, samt 
avslag på Malin Ösths (V) yrkande. 

Propositionsordningar 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Malin Ösths (V) och 
Kenneth Johanssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen avslagit detta. 
Därpå ställer ordförande proposition på Ulric Nilssons (C) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen bifallit detta. 

Votering 

Votering begärs och genomförs enligt följande voteringsordning: 
 

• Ja-röst betyder avslag på motionen. 

• Nej-röst betyder bifall till motionen. 
 
Redovisning av votering 

Ledamöter Parti Ja Nej 

Tuula Ravander S   X 

Ulric Nilsson C X   

Peter Karlström C X   

Boel Holgersson C X   

Bengt Svensson M X   

Anwar Samuelsson M X   

Patrik Wåtz L X   

Pia Dingsten S   X 

Anders Eksmo KD X   

Annelie Sjöberg SD X   

Malin Östh V   X 

Kenneth  Johansson S   X 

Martin Sjölander, ordförande M X   

Summa   9 4 

 
Voteringen utfaller med nio (9) ja-röster och fyra (4) nej-röster. 
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Underlag för beslut 

• Motion från Vänsterpartiet: Upprätta solkarta för att kartlägga solenergipotential 

• Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-16 

• Yttrande från Fastighetskontoret, 2021-04-28 

• Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-06-01 

• Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 57, 2021-06-16 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 127 Dnr KS 2021-00208   1.2.2 

Uppsägning av e-förslagssystem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för inhämtande av synpunkter från 
Demokratiberedningen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att införa en funktion gällande e-förslag 
på kommunens webbplats. Samtidigt antogs riktlinjer för e-förslag  
 
Enligt riktlinjerna ska ett e-förslag innehålla ett förbättringsförslag till något av kom-
munens verksamhetsområden. Förslaget kan handla om allt som rör kommunens 
verksamheter. Förslag som är stötande eller strider mot lag publiceras inte.  
 
För att ett förslag ska behandlas i någon av kommunens nämnder måste förslaget 
samla minst 40 namn. Ett förslag samlar underskrifter på kommunens hemsida i 3 
månader. Därefter ligger förslagen synliga på hemsidan minst ett år, men man kan 
inte längre stödja dem. De förslag som inte samlat tillräckligt med stöd ligger synliga 
som avslutade under ett år. 
 
Sedan starten av e-förslag har totalt 48 förslag registrerats men endast 4 har gått vi-
dare till handläggning mot bakgrund av att det krävs minst 40 namn för att ett ärende 
ska tas upp i nämnd. Det ska jämföras med vanliga medborgarförslag som regleras i 
kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning där t ex Servicenämnden som enskild 
nämnd under sammaperiod har tagit emot drygt 50 medborgarförslag för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning  bedömer att funktionen e-förslag på kommunens 
hemsida inte har fallit väl ut men att ordningen med  medborgarförslag enligt kom-
munallagen däremot är välfungerande.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att funktionen e-förslag avvecklas.  
 
Kommuninvånarna har genom möjligheten att lämna medborgarförslag fortsatt goda 
möjligheter att även i framtiden påverka kommunen.  

Yrkande 

Ulric Nilsson (C) yrkar på återremiss av ärendet för inhämtande av synpunkter från 
Demokratiberedningen. 

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Ulric Nilssons (C) yr-
kande och finner att Kommunstyrelsen bifallit detta.  
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Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-07-13 

• Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2014-06-18, § 106 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Demokratiberedningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 
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§ 128 Dnr KS 2021-00137   1.8.1 

Revisionsrapport - granskning av lönehanteringen och löneutbetal-
ningsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och tar det 
som sitt eget för överlämnande till kommunens revisorer som svar på revisionsrap-
porten.  

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Annelie Sjöberg (SD). 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om kom-
munstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll. 
 
Efter genomförd granskning har  revisionen gjort den sammanfattande bedömningen 
att kommunstyrelsen ej helt har säkerställt en tillfredsställande, ändamålsenlig löne-
hantering och löneutbetalning och att den interna kontrollen ej är helt tillräcklig.  
 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:  
 
* Tillse en övergripande beskrivning av löneprocessen i sin helhet framtas, i vilken 
även ansvarsfördelning framgår. 
* Säkerställ att erforderliga rutinbeskrivningar finns för samtliga delar och delaktiga 
parter i löneprocessen vilket inkluderar medarbetare och chefer. Dessa bör för tydlig-
het och spårbarhet inkludera datum och ansvarig för rutinens upprättande. 
* Försäkra sig om ett systematiskt internkontrollarbete som bygger på systematiska 
och underbyggda risk- och väsentlighetsanalyser samt regelbunden uppföljning och 
utvärdering. 
* Tillse att löpande kontrollera löneprocessen i tillräcklig utsträckning dokumenteras 
för att säkerställa spårbarhet och utvärdering. 
* Införa beloppsgränser för delegationsrätter kopplat till avgångsvederlag.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett yttrande över revisionsrapporten.  

Yrkande 

Annelie Sjöberg (SD) yrkar på återremiss för att förtydliga svaret på revisionsrappor-
ten avseende punkten att tillse en övergripande beskrivning av löneprocessen i sin 
helhet framtas, i vilken även ansvarsfördelning framgår  
 
Bengt Svensson (M) yrkar på bifall till majoritetens förslag till beslut. 
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Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Annelie Sjöbergs (SD) 
yrkande och finner att Kommunstyrelsen avslagit detta. Därpå ställer ordförande pro-
position på Bengt Svenssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
detta. 

Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-17 

• Revisionsrapport, 2021-05-24, PWC 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 129 Dnr KS 2019-00135   251 

Exploateringsprojekt Norrtull - fastigheterna Norrtull 13, Norrtull 19 
samt del av Söderköping 2.84 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar att genomföra en direktanvisning av fastigheterna 
Norrtull 13 och 19 samt del av fastigheten Söderköping 2:84 till Riksbyggen eko-
nomisk förening (org. nr. 702001-7781).  

 
2. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att teckna avsiktsförklaring gällande marktill-

delning med Riksbyggen ekonomiska förening (org.nr 702001-7781) eller annat 
bildat bolag inom samma koncern enligt nedan beskrivna villkor. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser att genomföra marktilldelning till Riksbyggen ekonomisk förening (org. 
nr 702001-7781) avseende fastigheterna Norrtull 13 och 19 samt del av fastigheten 
Söderköping 2:84. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-04 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggaren 
Akten 
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§ 130 Dnr KS 2021-00209   1.3.2 

Framtida samverkansformer inom överförmyndarverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ut-
reda förutsättningarna för samverkan med Norrköpings kommun och kommuner 
i Söderköpings geografiska närområde. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska återrapporteras vid Kommunstyrel-

sens sammanträde i november 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av överförmyndarnämnden genomfört en 
utredning gällande samverkansformer inom överförmyndarverksamheten och lämnar 
förslag på att Söderköpings kommun ska ingå samverkan med den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Motala kommun.  
 
Överförmyndarnämnden beslutade 2021-05-31, § 25 att ställa sig bakom utredning-
ens slutsatser och förslag och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning.   
 
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndar-
nämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns 
förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. 
Överförmyndarens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen och överförmynda-
rens beslut kan överklagas i Tingsrätten.  
 
Verksamheten omfattar:  
 

• tillsyn av barns egendom vid förmyndarskap/föräldraförvaltning, till exempel för-
valtning av arv, skadestånd då förmyndaren inte får rättshandla på grund av jäv 
och när förmyndaren av någon anledning är oförmögen att utöva sitt förmyndar-
skap över barnet.  

• tillsyn av gode män för ensamkommande barn.  

• tillsyn av gode män för myndiga som på grund av till exempel sjukdom inte kan 
ta vara på sina tillgångar eller föra sin talan.  

• och om detta ej är tillräckligt förvaltarskap där personen ifråga förlorar sin rätts-
handlingsförmåga. utfärdande av förvaltarfrihetsbevis 
 

Överförmyndarverksamheten är en komplex och kunskapsintensiv verksamhet. Kra-
ven på hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare förväntas öka i framtiden och 
därmed även behovet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa in-
satserna väntas också öka i takt med fler ärenden och tillsynsmyndighetens ökade 



28 (36) 
Protokoll 

2021-09-07 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

krav på dokumentation. I Söderköpings kommun bemannas överförmyndarkontoret 
av en anställd med en årsarbetstid om 1.0.  
 
Utredningen visar att överförmyndarnämndens personalbemanning i jämförelse med 
andra kommuner är låg. Den lilla organisationen gör verksamheten sårbar. Det även-
tyrar långsikt rättssäkerheten då det inte finns kompetens i organisationen som kan gå 
in vid handläggarens frånvaro. Kommunledningskontorets bedömning är att dagens 
organisation är ett hinder i fråga om att skapa en långsiktigt robust organisation med 
bibehållen rättssäkerhet, kompetensförsörjning och minskad sårbarhet i bemannings-
organisationen.  
 
Kommunledningskontoret föreslår i utredningen att Söderköpings kommun ska in-
leda en samverkan med andra kommuner. Kommunledningskontoret föreslår att Sö-
derköpings kommun ska ansöka om att ingå  i en av de redan två etablerade samver-
kansformer kring överförmyndarverksamhet som finns i Östergötland.  Det bedöms 
vara mest kostnadseffektivt över tid, ökar rättssäkerheten, minskar sårbarheten och 
garanterar en god kompetensförsörjning för den framtida verksamheten.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att Söderköpings kommun ska inleda samverkan 
med Motala kommun med flera kommuner då det alternativet bedöms vara det bästa 
för Söderköpings kommun utifrån att säkerställa kvaliteten i organisation och myn-
dighetsutövning. 

Yrkanden 

Ulric Nilsson (C) yrkar på återremiss för att ytterligare utreda samverkan med Norr-
köpings kommun och kommuner i Söderköpings geografiska närområde.  

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Ulric Nilssons (C) yr-
kande och finner att Kommunstyrelsen bifallit detta. 

Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-07-13 

• Protokollsutdrag, 2021-05-31, § 25 Överförmyndarnämnden 

• Utredning om samverkansformer inom överförmyndarverksamheten – tjänsteut-
låtande ställt till överförmyndarnämnden, 2021-05-21, Jonas Fredriksson kansli-
chef 

• Utredning om samverkansformer inom överförmyndarverksamheten, 2021-05-
21, Jonas Fredriksson, kanslichef/Camilla Ewerfält, överförmyndarhandläggare 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Överförmyndarnämnden 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 
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§ 131 Dnr KS 2021-00202   4.14.1 

Uppdatering av verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna uppdateringar av verksamhets-
områden för den allmänna VA-anläggningen i Söderköpings kommun.  

Ärendebeskrivning 

Renhållningschef Theres Stark har inkommit med följande komplettering och förtyd-
ligade till tidigare beredningsunderlag från Servicenämnden rörande uppdatering av 
verksamhetsområden: 
  
De flesta VA-anslutningarna som verksamheten genomför ligger inom verksamhets-
områdena, alltså inom de gränser som KF tidigare har beslutat om. Om vi bara gör 
sådana anslutningar under ett år så behöver inte beslut om nya kartor tas. Några få 
anslutningar görs utanför verksamhetsområdesgränsen. Dessa anslutningar kan an-
tingen tillhöra kategorin ”ingå i verksamhetsområdet” framöver eller så blir de en an-
nan kategori så kallad ”avtalskund”. Det är viktigt att dessa två hålls isär då det kan 
påverka framtida anslutningar. Trots att det bara är några få ändringar i några av kar-
torna är det juridiskt viktigt att alla kartor beslutas tillsammans. 
  
I övrigt hänvisar Kommunstyrelsens förvaltning till de underlagshandlingar som Ser-
vicenämnden överlämnat (se nedan). 

Underlag för beslut 

• Protokollsutdrag från Servicenämnden, § 28, 2021-05-04 

• Tjänsteutlåtande med bilagor från Serviceförvaltningen, 2021-04-23 

• Kompletterande tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-27 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
Servicenämnden 
Handläggaren 
Akten 
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§ 132 Dnr KS 2021-00016   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut till protokollet och lägger dem i 
övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut: 
 

Da-
tum 

Avsändare/Mottagare Beskrivning  Handläg-
gare 

Dia-
rie-
num-
mer 

2021-
08-31 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslut om servitut och väg-
rättsavtal 

Linda 
Wahlman 

2021-
00234 

2021-
08-31 

Kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut om tillför-
ordnad kommundirektör. 

Martin 
Sjölander 

2021-
00016 

2021-
08-31 

Kommundirektören Delegationsbeslut om tillför-
ordnad samhällsbyggnadschef 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
08-30 

Kommundirektören Delegationsbeslut att ge full-
makt att företräda Söderkö-
pings kommun i ärendet angå-
ende kommunens överklagan 
av Lantmäteriets beslut 2021-
02-22 rörande fastigheten 
Gäddvik 1:4. 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
08-25 

Kommunstyrelsen Delegationsbeslut gällande 
yttrande om att Söderköpings 
kommun, såsom markägare till 
Söderköping 2:1, inte har 
någon erinran om att bygglov 
beviljas för klubbstuga inom 
fastigheten Söderköping 2:1 

Magnus 
Sandberg 

2021-
00228 

2021-
08-23 

Kommunstyrelsens förvaltning Delegationsbeslut till 
förordnad administrativ chef 
vid Socialförvaltningen 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
08-23 

Kommunstyrelsens förvaltning Delegationsbeslut till 
förordnad socialchef 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
08-23 

Kommunstyrelsens förvaltning Delegationsbeslut tillförordnad 
IT- och digitaliseringschef 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
08-17 

Kommundirektören Delegationsbeslut tilldelning 
Utvärdering Covid 19 

Maria 
Fredriksson 

2020-
00261 
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Da-
tum 

Avsändare/Mottagare Beskrivning  Handläg-
gare 

Dia-
rie-
num-
mer 

2021-
08-13 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Delegationsbeslut 
godkännande av friggebod 
inom fastigheten Ugglan 13 

Magnus 
Sandberg 

2021-
00217 

2021-
07-27 

Kommunstyrelsens förvaltning Konsekvensbedömning enligt 
dataskyddsförordningen -  
Delegationsbeslut 

Jonas 
Fredriksson 

2021-
00210 

2021-
07-07 

Kommunstyrelsens förvaltning Nyanställda 20210601-
20210630 -  delegationsbeslut 
enligt punkt 13.2 
kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Bärbel 
Elenius 

2021-
00150 

2021-
07-02 

Kommunstyrelsen Delegationsbeslut om att 
teckna köpekontrakt för att 
sälja fastigheten Kaprifolen 7 

Magnus 
Sandberg 

2018-
00110 

2021-
07-01 

Kommunstyrelsens förvaltning Delegationsbeslut tillförordnad 
kommundirektör under 
ordinarie kommundirektörs 
ledighet den 9 juli 2021 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
06-18 

Kommunstyrelsen Delegationsbeslut, yttrande om 
att Söderköpings kommun, 
såsom markägare till Högby 
1:108, inte har någon erinran 
om att bygglov beviljas för 
murar inom fastigheten 
Täppan 6. 

Magnus 
Sandberg 

2021-
00184 

2021-
06-18 

Kommunstyrelsen Delegationsbeslut, yttrande om 
att Söderköpings kommun, 
såsom markägare till 
Söderköping 2:84, inte har 
någon erinran om att bygglov 
beviljas för plank och staket 
inom fastigheten Ryggåsstugan 
7. Dock med kommentar om 
att Söderköpings kommuns 
ansvarig för trafik bör yttra sig 
då 2 meter högt plank hamnar 
i vägkorsningen. 

Magnus 
Sandberg 

2021-
00171 

2021-
06-17 

Kommunstyrelsen Delegationsbeslut om att 
teckna avtal om nyttjanderätt 
gällande DiscGolfbana inom 
fastigheten Ryds Prästgård 
1:57. 

Martina 
Gunnmo 

2021-
00177 
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Da-
tum 

Avsändare/Mottagare Beskrivning  Handläg-
gare 

Dia-
rie-
num-
mer 

2021-
06-10 

Serviceförvaltningen Delegationsbeslut om att utse 
Therese Eklöf vid 
Serviceförvaltningen som tf 
förvaltningschef under 
ordinarie förvaltningschef, 
Maryam Zeitooni Dicker, 
semester den 5 juli till och med 
11 juli 2021. 

Maryam 
Zeitooni 
Dicker 

2021-
00016 

2021-
06-10 

Serviceförvaltningen Delegationsbeslut om att utse 
Eva-Lott Blixt vid 
Serviceförvaltningen som tf 
förvaltningschef under 
ordinarie förvaltningschef, 
Maryam Zeitooni Dicker, 
semester den 12 juli till och 
med 18 juli 2021. 

Maryam 
Zeitooni 
Dicker 

2021-
00016 

2021-
06-10 

Serviceförvaltningen Delegationsbeslut om att utse 
Jörgen Rosin vid 
Serviceförvaltningen som tf 
förvaltningschef under 
ordinarie förvaltningschef, 
Maryam Zeitooni Dicker, 
semester den 19 juli till och 
med 25 juli 2021. 

Maryam 
Zeitooni 
Dicker 

2021-
00016 

2021-
06-10 

Serviceförvaltningen Delegationsbeslut om att utse 
Theres Stark vid 
Serviceförvaltningen som tf 
förvaltningschef under 
ordinarie förvaltningschef, 
Maryam Zeitooni Dicker, 
semester den 9 augusti till och 
med 15 augusti 2021. 

Maryam 
Zeitooni 
Dicker 

2021-
00016 

2021-
06-10 

Serviceförvaltningen Delegationsbeslut om att utse 
Theres Stark vid 
Serviceförvaltningen som tf 
förvaltningschef under 
ordinarie förvaltningschef, 
Maryam Zeitooni Dicker, 
semester den 10 juni 2021. 

Maryam 
Zeitooni 
Dicker 

2021-
00016 

2021-
06-04 

Kommunstyrelsens ordförande Remiss: Promemoria 
Deltagande på distans i 
styrelsesammanträden i 
samordningsförbund - 
delegationsbeslut 

Martin 
Sjölander 

2021-
00116 
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Da-
tum 

Avsändare/Mottagare Beskrivning  Handläg-
gare 

Dia-
rie-
num-
mer 

2021-
06-02 

Kommunstyrelsens förvaltning Delegationsbeslut: 
tillförordnad kommundirektör 
under ordinarie 
kommundirektörs ledighet 12 
juli-1 augusti 2021 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

2021-
06-02 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Delegationsbeslut gällande att 
utse Aline Eriksson vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
som TF förvaltningschef 
under ordinarie 
förvaltningschef, Martina 
Gunmo, semester den 5 juli till 
och med 18 juli 2021. 

Maria 
Fredriksson 

2021-
00016 

 

Underlag för beslut 

• Anmälan av delegationsbeslut vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-07 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
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§ 133 Dnr KS 2021-00017   1.2.7 

Ärenden för kännedom till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärenden för kännedom till protokollet och lägger dem i 
övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Datum Avsändare/mottagare Beskrivning 

2021-08-
24 

Länsstyrelse Östergötland Beslut arkeologisk schaktningsöver-
vakning, 431-7951-2021, inom fastig-
heten Söderköping 3:63 

2021-08-
25 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Agenda för integration 2021 

2021-08-
23 

Privatperson Förslag med svar gällande mat, stra-
tegi och etablering av McDonald's vid 
padelbanan 

2021-08-
19 

Länsstyrelsen Östergötland Enkät om betaltjänster 

2021-08-
11 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Vänligen vidarebefordra denna inbju-
dan till Kvalité/ Utvecklingschef: Väl-
komna till konferensen Styra och leda 
framtidens välfärd 2022 

2021-07-
22 

Privatperson Medborgarförslag - Designa en 
blomsterfontän 

2021-07-
14 

Färingtofta Norra, ideel för-
ening samt Föreningen 
Svenskt Landskapsskydd 

Skrivelse till Kommunstyrelsens ord-
förande - Avslå från ytterligare vind-
kraftutbyggnad 

2021-07-
09 

Skärgårdsutvecklare Begäran om mejlkonversation, VB 
berörd part Miljökontoret 

2021-07-
01 

Linköpings universitet Rapport från Centrum för kommun-
strategiska studier 

2021-07-
01 

Kommunstyrelsens förvalt-
ning 

Svar på skrivelse från Vårdföretagarna 
2021-06-14 

2021-06-
29 

Humana Sverige Årsrapport 2020 Humana Sverige 
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2021-06-
28 

Räddningstjänsten Östra 
Götaland 

Medlemsdialog RTÖG 20211118 

2021-06-
17 

Länsstyrelsen Östergötland Beslut om tillstånd till ingrepp i forn-
lämning med villkor om arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsö-
vervakning inom fornlämning 
L2010:3508, del av fastighet Engel-
brekt 11, Söderköpings kommun, Ös-
tergötlands län (För kännedom) 

2021-06-
16 

Länsstyrelsen Östergötland Regional bostadsmarknadsanalys för 
Östergötlands län 2021 

2021-06-
17 

Centrum för Kommunstra-
tegiska studier 

Verksamhetsberättelse 2020 

2021-06-
14 

Region Östergötland Inbjudan till samrådet för strategiska 
frågor den 2021-06-18 

 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
 
 
 


