
1 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Aulan, tisdagen den 18 januari 2022 kl 08:00 – 14:30 

Ledamöter Martin Sjölander (M), ordförande 
Ulric Nilsson (C), 1:e vice ordförande 
Tuula Ravander (S), 2:e vice ordförande 
Peter Karlström (C) 
Boel Holgersson (C) 
Bengt Svensson (M) 
Anwar Samuelsson (M) 
Patrik Wåtz (L), inte närvarande 
Pia Dingsten (S) 
Anders Eksmo (KD) 
Annelie Sjöberg (SD) 
Malin Östh (V) 
Kenneth  Johansson (S) 

Tjänstgörande ersättare Inga-Lill Östlund (L) 
 

 

Ersättare Bengt-Ove Karlsson (KD) 
Marja Bergström (V) 
Caroline Gustavsson (C) 
Bengt Johansson (C) 
Roland Nilsson (C) 
Edit Nielsen Åkerblom (M) 
Gunvor Wissmar Skoog (M) 
Mia Neander (M), inte närvarande 
Åsa Dahlin (S) 
Lars-Göran Lindblom (S) 
Peter Abrahamsson (S) 
Marja Bergström (V) 
Liselotte Dalén ( ) 
 

Övriga närvarande Kommundirektör Maria Fredriksson 
Kommunsekreterare Per Johansson 

Utses att justera Tuula Ravander 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2022-01-26, kl. 15:00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 1-17 
 Per Johansson  

Underskrift Ordförande   
 Martin Sjölander  

Underskrift Justerande   
 Tuula Ravander   



2 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022-01-18 

Förvaringsplats för proto-
kollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Anslaget sätts upp 2022-01-26 

Anslaget tas ner 2022-02-17 

Underskrift   
 Per Johansson  



3 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr KS 2021-00022   1.2.1 
Information vid Kommunstyrelsens sammanträden ............................................. 5 

§ 2 Dnr KS 2021-00015   1.4 
Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhets- och ekonomirapporter 
2021 ............................................................................................................................... 6 

§ 3 Dnr KS 2020-00296   1.6.1 
Information från Kommundirektören ..................................................................... 7 

§ 4 Dnr KS 2017-00374   230 
Älgen 1 - Äldreboende ............................................................................................... 8 

§ 5 Dnr KS 2021-00327   1.3.1 
Firmateckningsrätt för Kommunstyrelsens verksamheter .................................... 9 

§ 6 Dnr KS 2021-00040   1.3.1 
Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering av punkt 13.7 och 14.1 .. 10 

§ 7 Dnr KS 2021-00123   1.3.1 
Riktlinje för webbpublicering av personuppgifter på kommunens webbplats, 
webbdiarium och digitala anslagstavla.................................................................... 13 

§ 8 Dnr KS 2021-00264   1.3.1 
Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Söderköpings 
kommun...................................................................................................................... 15 

§ 9 Dnr KS 2021-00244   8.1 
Samordna arbetet med utveckling av mätbara mål och strategier för 
folkhälsoarbetet ......................................................................................................... 17 

§ 10 Dnr KS 2021-00324   1.6.3 
Tilläggsavtal - Centrum för kommunstrategiska studier ...................................... 21 

§ 11 Dnr KS 2021-00331   1.2.7 
Uppföljning av beslut fattade av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
2021-2022 ................................................................................................................... 23 

§ 12 Dnr KS 2021-00344   1.4 
Resultat av servicemätning via telefon och e-post ............................................... 24 

§ 13 Dnr KS 2021-00354   5.8 
Östergötland tillsammans mot brott - länsövergripande brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete i Östergötland ....................................................... 26 

§ 14 Dnr KS 2022-00002   1.6.3 
Samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor i Valdemarsvik och 
Söderköping ............................................................................................................... 27 

§ 15 Dnr KS 2021-00349   1.2.7 
Rapportering om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS ........... 29 

§ 16 Dnr KS 2021-00016   1.2.3 
Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................. 30 

§ 17 Dnr KS 2021-00017   1.2.7 
Ärenden för kännedom till Kommunstyrelsen ..................................................... 37 



4 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



5 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr KS 2021-00022   1.2.1 

Information vid Kommunstyrelsens sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsinformation 
IT- och digitaliseringschef Kicki Lindblom, tillsammans med biträdande IT- och digi-
taliseringschef Christian Valgren informerar om IT-kontorets verksamhet.  
 
IT- och digitaliseringschefens presentation bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Verksamhetsplaner 
Kommundirektör Maria Fredriksson redovisar Kommunstyrelsens förvaltnings verk-
samhetsplan, tillsammans med förvaltningschef Linda Wahlman som presenterar de 
delar av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan som faller in under Kom-
munstyrelsens ansvarsområde. Vidare, presenterar fastighetschef David Lood Fastig-
hetskontorets verksamhetsplan.  
 
Berörda verksamhetsplaner bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 2 Dnr KS 2021-00015   1.4 

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhets- och ekonomirap-
porter 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar ekonomichefens rapport till protokollet och lägger den i 
övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Magnus Hanberth avlägger ekonomirapport för nämnderna och sam-
mantaget för kommunen till avseende perioden november 2021 till januari 2022.  
 
Ekonomichefens rapport bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 

Underlag för beslut 

- 
______ 
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§ 3 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 presenterar Sara Norling som är ny projektle-
dare vid Serviceförvaltningen.  
 
Vidare, informerar kommundirektören om det dagsaktuella läget rörande pandemin 
och Covid. Kommundirektören informerar också om pågående processer i form av 
detaljplaner, försäljning av Tyrislöts camping samt rörande hemtjänst och städning.  
 
Kommundirektörens presentation bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 4 Dnr KS 2017-00374   230 

Älgen 1 - Äldreboende 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 15 

februari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetskontoret har fått i uppdrag att upphandla en extern part som ska köpa 
kommunens mark, bygga ett äldreboende på Älgen 1, låta kommunen hyra äldrebo-
endet för att sedan kunna köpa tillbaka fastigheten. 
 
Genom en yt-studie gör fastighetskontoret bedömningen att utpekad mark inte 
räcker till för ett äldreboende med plats för 54 boendeplatser. 
 
Genom rådgivning med juristbyrån Glimstedt ser fastighetskontoret stor problematik 
med upphandlingsstrategin att överlåta mark till extern part med köpoption. En kö-
poption vid överlåtelse av fast egendom är inte möjlig enligt svensk rätt. 
 
Fastighetskontoret har bedömt att föreslagen markalternativ nr 3 (Älgen 1 + Engelns 
förskola) är den mest lämpliga lösningen för kommunen, med mest vinning att få. 
 
Fastighetskontoret har bedömt att föreslagen upphandlingsalternativ nr 3 (Ramunder-
staden) är den mest lämpliga lösningen, då Ramunderstaden handhar flera av kom-
munens äldreboenden. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Fastighetskontoret, 2021-12-13 med bilagor 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen,  § 118, 2021-09-07 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Fastighetskontoret 
Akten 
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§ 5 Dnr KS 2021-00327   1.3.1 

 Firmateckningsrätt för Kommunstyrelsens verksamheter  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa firmateckningsrätten för kommunstyrelsens 
verksamhet enligt förvaltningens bilagda förslag. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att vissa personalförändringar har skett på ledningsnivå sedan 
Kommunstyrelsens senaste beslut per den 9 juni 2020 om firmateckningsrätt för 
Kommunstyrelsens verksamheter behöver beslutet revideras. Viss förtydliganden gäl-
laden rätten att teckna firma har även lagts till i dokumentet. 

Underlag för beslut 

 Förslag till firmateckningsrätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2021-
12-09 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 
Akten 
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§ 6 Dnr KS 2021-00040   1.3.1 

Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering av punkt 13.7 
och 14.1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen punkt 13.7 Avgångsvederlag, i 
samband med uppsägning, revideras enligt följande formulering:   
 
13.7 
Avgångsvederlag, i samband med uppsägning. 
a) Kommundirektör, belopp upp till 12 månadslöner 
b) Förvaltningschef/kontorschef belopp upp till 12 månadslöner 
c) Övriga chefer och medarbetare, belopp upp till 6 månadslöner 
d) Övriga chefer och medarbetare, belopp över 6 månadslöner upp till 12 månadslö-
ner 
 
a) KSo efter samråd med Kommunstyrelsens presidium. 
b) KD efter samråd med Kommunstyrelsens presidium. 
c) HR 
d) KD 
Med avgångsvederlag avses överenskommelse om ersättning till arbetstagare vid upp-
sägning.  
 
Förläggning av semester och/eller arbetsbefrielse under uppsägningstid utgör verk-
ställighetsbeslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen punkt 14.1 Teckna avtal om köp 
och försäljning av fastighet eller fastighetsdel om inte köpeskillingen överstiger 46 
basbelopp, revideras enligt följande formulering: 
 
14.1 
Teckna avtal om köp och försäljning av fastighet eller fastighetsdel om inte köpeskil-
lingen överstiger 46 basbelopp. 
 
a) verksamhetslokaler 
b) övriga fastigheter 
a) FC, serviceförvaltningen 
b) FC, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen förvaltning lämnar förslag på revidering av två delegationspunkter.  
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Punkt 13.7 
Kommunstyrelsen besvarade 2021-09-07, § 128 en revisionsrapport gällande kommu-
nens lönehantering och löneutbetalningsprocess.  
 
Kommunstyrelsen delade revisionens rekommendation att införa beloppsgränser för 
delegation gällande avgångsvederlag. Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna 
bakgrund tagit fram ett förslag till reviderad delegationsbestämmelse.  
 
Avgångsvederlag regleras inte i lag utan är en överenskommelse mellan arbetsgivaren 
och en arbetstagare vid en uppsägning. Kommunen har ingen skyldighet att utbetala 
avgångsvederlag och den anställde behöver inte heller acceptera en uppsägning som 
inte har en saklig grund. Det kan dock uppstå situationer där en överenskommelse 
om avgångsvederlag kan bli aktuell som till exempel när en anställd misskött sig, inte 
fungerar i arbetsgruppen eller levererar dåligt – men där det saknas möjligheter till 
omplacering och det inte finns tillräckliga skäl för en sakligt grundad uppsägning. Det 
kan också handla om anställda som varit sjukskrivna en längre tid och inte bedöms 
kunna komma tillbaka i arbete. 
 
I dag saknas beloppsgränser för avgångsvederlag i gällande delegationsordning:  
 
13.7 
Avgångsvederlag, i samband med uppsägning. 
a) Kommundirektör 
b) Förvaltningschef/kontorschef 
c) Övriga chefer och medarbetare 
 
a) KSo 
b) KD 
c) HR 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att överenskommelse rom avgångsvederlag 
upp till 12 månadslöner ska kunna fattas på delegation. Avgångsvederlag därutöver 
ska fortsättningsvis läggas fram för beslut i kommunstyrelsen.  
 
Punkt 14.1 
Vid genomgången av delegationsordningen har kommunstyrelsens förvaltning funnit 
punkt 14.1 behöver förtydligas då både fastighetschef och förvaltningschef samhälls-
byggnadsförvaltningen har delegation gällande att teckna avtal om köp och försälj-
ning av fastighet eller fastighetsdel om inte köpeskillingen överstiger 46 basbelopp.  
 
Fastighetskontoret ansvarar för förvaltningen av kommunens verksamhetslokaler. 
Det är rimligt att den som bär kostnaden för förvaltningen av verksamhetslokalerna 
också bär ansvar för inköp och försäljning av de samma.  Fastighetsinköp bedöms 
dock vara en så pass strategisk fråga att delegationen bör ligga på förvaltningschefs-
nivå i stället för dagens enhetschefsnivå.   
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I föreliggande förslag till beslut förtydligas därför att det är förvaltningschef på ser-
viceförvaltningen som har delegation avseende köp och försäljning av fastigheter som 
avser kommunens behov av verksamhetslokaler. 
 
Genom föreslagen ändring förtydligas även att delegationen till förvaltningschef sam-
hällsbyggnadsförvaltningen avser övriga fastigheter.  
 
14.1 
Teckna avtal om köp och försäljning av fastighet eller fastighetsdel om inte köpeskil-
lingen överstiger 46 basbelopp. 
 
a) verksamhetslokaler 
b) övriga fastigheter 
a) FastC FC, serviceförvaltningen  
b) FC, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yrkanden 

Malin Östh (V), med instämmande av Ulric Nilsson (C) och Tuula Ravander (S), yr-
kar på följande ändring i punkt 13.7 i förslaget till delegationsordning: Beslut om av-
gångsvederlag för kommundirektör fattas av Kommunstyrelsens ordförande efter 
samråd med Kommunstyrelsens presidium. Vidare, beslut om avgångsvederlag för 
förvaltningschef/kontorschef fattas av kommundirektören efter samråd med Kom-
munstyrelsens presidium. 
 
Ulric Nilsson (C) yrkar i övrigt på bifall till förslag till reviderad delegationsordning 
enligt utsänd handling. 

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Malin Ösths (V) med 
fleras ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifallit detta. Därpå ställer 
ordförande proposition på Ulric Nilssons (C) yrkande på bifall till övriga delar av för-
slag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen och finner att Kommun-
styrelsen bifallit detta. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-01 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kanslichefen 
Akten 
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§ 7 Dnr KS 2021-00123   1.3.1 

Riktlinje för webbpublicering av personuppgifter på kommunens 
webbplats, webbdiarium och digitala anslagstavla 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinje för webbpublicering av personuppgifter 
på kommunens webbplatser, webbdiarium, digital anslagstavla och sammanträ-
desapplikation 

 
2. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunens nämnder att följa principerna i 

antagen riktlinje. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen ställer krav på att den personuppgiftsansvarige ska utfärda 
instruktioner om hur personuppgifter ska behandlas. Sådana instruktioner bör enligt 
Integritetsskyddsmyndigheten fastställa när personuppgifter får publiceras, vem som 
ska göra bedömningen av vad som ska publiceras, hur länge uppgifterna ska publice-
ras, arbetsrutin för maskering av känsliga eller sekretessbelagda uppgifter, hantering 
av länkade dokument samt angivande av vem som ansvarar för publicering och even-
tuell borttagning av uppgifter. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinje som utgör en så-
dan instruktion som omnämns ovan för hur personuppgifter ska behandlas på kom-
munens webbplats, i webbdiarium och sammanträdesapplikation med mera.  
 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Det 
innebär att respektive nämnd ansvarar för de personuppgifter som publiceras på 
kommunens webbplats, i webbdiarier och sammanträdesapplikation som rör nämn-
dens verksamhetsområden. Kommunstyrelsen kan därför inte utfärda riktlinjer eller 
instruktioner för hur nämnderna hanterar personuppgifter inom sina verksamhets-
områden.  
 
Kommunstyrelsen rekommenderar därför nämnderna att följa principerna i denna 
riktlinje. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-03 

 Riktlinje för webbpublicering av personuppgifter på kommunens webbplatser, 
webbdiarium, digital anslagstavla och sammanträdesapplikation 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kanslichefen 
Akten 
 
 



15 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr KS 2021-00264   1.3.1 

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Söder-
köpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar anta riktlinje för hot, våld och trakasserier mot förtroen-
devalda i Söderköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Hot, våld och trakasserier riktade mot förtroendevalda innebär ett allvarligt hot mot 
den demokratiska beslutsprocessen. Nationellt vittnar allt fler förtroendevalda om ett 
hårdnat klimat i det demokratiska samtalet. Brottsförebygganderådets trygghetsunder-
sökning 2021 visar till exempel att var fjärde politiker blivit utsatt för trakasserier, hot 
eller våld under 2020.  
 
Denna  utveckling leder till att en del förtroendevalda väljer att hoppa av sina upp-
drag och fler förtroendevalda väljer att censurera sig själva genom att exempelvis av-
stå från att yttra sig och tveka inför att fatta beslut. 
 
Kommunen har inget formellt arbetsmiljöansvar för förtroendevalda enligt arbetsmil-
jölagens bestämmelser, men med framtagna riktlinjer tar Söderköpings kommun ett 
utökat ansvar för den förtroendevaldes säkerhet vid dennes utförande av sitt politiska 
uppdrag i Söderköpings kommun.  
 
Att kommunens förtroendevalda känner sig trygga och säkra är centralt för att demo-
kratin ska fungera. Söderköpings kommun ska därför verka för att förtroendevalda:  
 
• inte otillbörligen påverkas i sitt beslutsfattande  
• kan utföra sina uppdrag utan inskränkningar 
• uppnå och känna godtagbar trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i öv-
riga sammanhang 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinje för att tydliggöra 
ansvar och roller när förtroendevalda utsätts för  hot, våld och trakasserier i sitt upp-
drag.  
 
Förvaltningen föreslår att respektive parti representerat i kommunfullmäktige ska ges 
möjlighet att yttra sig över förslag till riktlinje innan den tas upp för beslut på kom-
munstyrelsens sammanträde i januari. 
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Underlag för beslut 

 Förslag till Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Söder-
köpings kommun, 2021-11-01 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
HR 
Kanslichefen 
Akten 
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§ 9 Dnr KS 2021-00244   8.1 

Samordna arbetet med utveckling av mätbara mål och strategier för 
folkhälsoarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att organisera folkhälsoarbetet och ta ansvar för att 
säkerställa de långsiktiga målen i kommunens strategiska plan 2022-2025.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en lik-

nande förvaltningsöverskridande grupp för folkhälsa som funnits under projekt-
perioden. Det ger samordningsvinster inom folkhälsoområdet  och går att lösa 
inom befintlig budgetram. Gruppen får i uppdrag att verkställa strategierna ne-
dan. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att den förvaltningsöverskridande gruppen enligt be-

slutspunkt 2 ovan kompletteras med en politisk referensgrupp.  
 
4. Kommunstyrelsen ska dessutom fortsatt säkerställa att påbörjande utvecklingsar-

beten inom området folkhälsa ges förutsättningar för fortsatt prioritering, särskilt 
inom dessa områden:  

 

 Barn och Utbildningsförvaltningen och kostenheten ska fortsätta och ut-
veckla sitt samarbete kring bra matvanor som en röd tråd under hela skol-
tiden för att lära barn och ungdomar om bra livsmedelsval kopplat både 
till hälsa och miljö, lära barn och ungdomar hur mat produceras och ge 
dem en sund och positiv inställning till mat och måltider. 

 Barn- och Utbildningsförvaltningen, enheten Kultur och fritid och Social-
förvaltningen ska fortsätta att gemensamt över förvaltningsgränserna ut-
veckla området meningsfull fritid genom att öka möjligheterna tillaktiv, 
utvecklande och rolig fritid för kommunens barn och ungdomar.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har fått ett 
förtydligat uppdrag inför 2022 genom uppdragsplan gällande tidiga insat-
ser för barn och unga. Tidiga insatser för barn och unga är fortsatt ett pri-
oriterat uppdrag. Att barn, unga och deras familjer ges tidiga och samord-
nade insatser, till exempel i form av föräldrastöd, främjande och förebyg-
gande insatser kring skolnärvaro, i syfte att förbättra barn och ungas skol-
resultat.  

 Att Fritidslagret är hela kommunens angelägenhet för att bli en robustare 
organisation för att få fler människor i rörelse. 

 Att fortsätta samt utveckla invånarnas möjlighet till delaktighet, tillit och 
inflytande i kommunen, exempelvis genom befintliga ungdoms-, pension-
ärs- och tillgänglighetsråd. Detta för att ge såväl unga som äldre möjlighet 
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att påverka sin livssituation, motverka ofrivillig ensamhet och ge möjlig-
het till inflytande. 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har det funnits ett kommunövergripande uppdrag med att ta fram ett be-
slutsunderlag så att kommunstyrelsen kan fullfölja kommunfullmäktiges uppdrag att 
Samordna arbetet med utveckling av mätbara mål och strategier för folkhälsoarbetet.  
 
En projektledare utsågs som har lett arbetet och deltagit i det regionala nätverket 
kring folkhälsa. En arbetsgrupp tillsattes med representation från kommunens alla 
olika förvaltningar. Arbetsgruppen har haft omvärldsbevakning i området och inhäm-
tat kunskap från myndigheter, andra kommuner samt forskningen.  
 
Den politiska viljeinriktningen är att införa ett strukturerat, samordnat och övergri-
pande arbete som rör folkhälsofrågor.  
 
Folkhälsa är ett brett område som berör flera politiska områden. De åtta områdena 
som tagits fram i den nationella folkhälsopolitiken är: 
 
1. Tidiga livet 
2. Kunskaper 
3. Arbete 
4. Inkomst 
5. Boende 
6. Levnadsvanor 
7. Delaktighet 
8. Hälso- och sjukvård 
 
Andra områden som också angränsar till folkhälsoområdet är: 
 

 Barnrätt 

 Jämställdhet 

 Trygghet (trygghetsvandringar, tillgänglighetsvandringar) 

 HBTQ 

 Miljö och klimat 

 Integration 

 Agenda 2030 

 Gestaltad livsmiljö 

 Suicidprevention 

 Psykisk hälsa/ohälsa 
 
Genom ett förebyggande folkhälsoarbete ges förutsättningar för goda uppväxtvillkor 
för barn och unga samt ett aktivt och självständigt liv högt upp i åren. Goda levnads-
vanor grundläggs tidigt och kan stöttas genom föräldrastöd och målmedvetet arbete i 
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förskola och skola bland annat vad gäller goda matvanor, fysisk aktivitet samt att fö-
rebygga tobak- och droganvändning. Även förebyggande arbete, både genom inform-
ation/utbildning och stöd till föräldrar är mycket viktigt.  
 
En trygg och stimulerande utemiljö bidrar i alla åldersgrupper till mer vardagsmotion.  
Genom att främja ett aktivt föreningsliv och skapa arenor för fysisk och kulturell akti-
vitet samt upplevelser främjas folkhälsan. Staten har nyligen reviderat sina folkhälso-
mål. Målområde Levnadsvanor med det särskilda delmålet ”Ett samhälle som främjar 
ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla” ses som särskilt prioriterat. 
 
Arbetsgruppen konstaterat att det redan idag finns mätbara mål för folkhälsoarbete i 
strategisk plan 2022-2025 och anser att de är bra i utifrån viljeinriktningen. I en för-
längning skulle nya mål kunna tas fram som till exempel hur mycket mat som hamnar 
i magen på våra matgäster. När det gäller matvanor är det mycket viktigt att barn och 
unga förutom att de upplever att de serveras en attraktiv måltid också har en lugn och 
trivsam måltidsmiljö, vilket tydligt visas i åtgångsmätningar. Antal lån i fritidsban-
ken/invånare är ett annat förslag på mätbart mål. Arbetsgruppen föreslår att den fö-
reslagna styrgruppen är delaktiga med sin kompetens när nya mätbara mål ska tas 
fram. 
 
Arbetsgruppen har sett att det finns många områden som förvaltningarna kan sam-
verka kring som skulle gynna medborgarna. För att ge bästa resultat krävs lokal sam-
ordning för att hålla ihop det nationella, regionala och lokala arbetet.  
 
Att ha en god bostadsmiljö med omgivningar som inbjuder både till rörelse och vila 
är viktiga delar för folkhälsan. De mätbara målen för fysisk planering kan vara närhet 
till t. ex. gröna bostadsgårdar, lekparker, rekreationsområden samt skärgården. Ar-
betsgruppen föreslår att detta bör följas upp i varje nytt detaljprojekt. 
 
Arbetsgruppen föreslår att kommundirektören utser en tjänsteperson som inom sitt 
uppdrag får samordna folkhälsoarbetet tillsammans med en förvaltningsövergripande 
grupp för folkhälsa.   
 
Tjänstepersonens roll blir att leda och hålla samman det strategiska arbetet och sam-
mankalla gruppen för folkhälsa.  
 
Folkhälsogruppen bör bestå av en eller flera representanter från alla förvaltningar. 
Gruppen bör få ett gemensamt ansvar att stödja utvecklingsarbeten, delta i regionala 
nätverk och bevaka nationella folkhälsoområdet. Gruppen bör ansvara för kunskaps-
underlag, uppföljning genom statistik och forskning, rapporterar till kommunstyrel-
sen och vara delaktiga i målformuleringar och ta fram förslag till åtgärder.  
 
Utifrån de målområden som prioriterats kan tillfälliga operativa arbetsgrupper tillsät-
tas för att gemensamt genomföra aktiviteter.  
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Det här arbetssättet skulle öka möjligheten till ökad förflyttning inom folkhälsoområ-
det och Söderköping skulle få ett samlat väl strukturerat folkhälsoarbete. 

Yrkanden 

Malin Östh (V), med instämmande av Ulric Nilsson (C), Annelie Sjöberg (SD), Tuula 
Ravander (S) samt Anders Eksmo (KD) yrkar på tillägg så att styrgruppen komplette-
ras med politisk referensgrupp. 

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Malin Ösths (V) med 
fleras tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifallit detta samt i övrigt bifall 
till förslag enligt utsänd handling. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-23 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kommundirektören 
Kostchefen 
Akten 
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§ 10 Dnr KS 2021-00324   1.6.3 

Tilläggsavtal - Centrum för kommunstrategiska studier 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget att i enlighet med § 4 i Avtal om samverkan 
gällande Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet 
(DNR IKOS2020-00440) acceptera Region Östergötland som part i avtalet.  

 
2. Kommunstyrelsen bifaller förslaget att Region Östergötland får närvarorätt för en 

representant i CKS styrelse under samverkansavtalsperioden 2022-2026 och att 
intentionen är att de får en plats i styrelsen från och med nästkommande samver-
kansavtalsperiod. 

Ärendebeskrivning 

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har i dagsläget ett samverkansavtal 
med östgötakommunerna och universitetet och ett med Region Östergötland. I revi-
deringsprocessen av CKS samverkansavtal med Region Östergötland uppdagades att 
vissa formuleringar inte riktigt synkroniserar i kommunavtalet och i avtalet med Reg-
ion Östergötland gällande den paragraf i avtalet som handlar om ägardialog och verk-
samhetsdialog. 
 
I dialog med Linköpings universitets jurister har CKS kommit till slutsatsen att den 
bästa lösningen är att lägga till Region Östergötland som partner till Avtal om sam-
verkan gällande Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 
DNR IKOS 2020-00440 (kommunavtalet). 
 
CKS föreslår även att Region Östergötland ges närvarorätt i CKS styrelse under den 
kommande avtalsperioden (2022-2026). Region Östergötland har idag inte någon re-
presentant i CKS styrelse. CKS styrelses sammansättning regleras i Avtal om samver-
kan gällande Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, DNR 
IKOS-2020-00440. Det avtalet har redan undertecknats av kommunerna varpå detta 
förslag läggs fram som en tillfällig lösning tills att ett nytt avtal upprättas.  
 
Förslag till beslut föredrogs på CKS ägardialog den 19 november 2021 av CKS före-
ståndare. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-14 

 E-post förslag till tilläggsavtal, Centrum för kommunstrategiska studier 

 Bilaga 1 förslag till beslut avseende tilläggsavtal, Centrum för kommunstrategiska 
studier 

 Bilaga 2 förslag till beslut avseende närvarorätt för Region Östergötland, Centrum 
för kommunstrategiska studier  
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_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 
Region Östergötland 
Akten 
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§ 11 Dnr KS 2021-00331   1.2.7 

Uppföljning av beslut fattade av Kommunstyrelse och Kommunfull-
mäktige 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppföljningen av beslut fattade i 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt lägger i övrigt redovisningen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kommunstyrelsens uppdragsplan för 2022 – 2025, ska en uppföljning göras 
avseende beslut fattade av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen det senaste 
året. Redovisningen ska göras tre gånger per år: i januari, maj och oktober 2022. 
 
Bifogad sammanställning omfattar uppdrag från fullmäktige och styrelse. Vidare, 
motioner och medborgarförslag som remitterats till Kommunstyrelsen för beredning 
och besvarande samt uppdrag enligt aktuell uppdragsplan och internkontrollplan för 
innevarande år. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-16 

 Sammanställning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 
2020/2021 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
 
 



24 (38) 
Protokoll 

2022-01-18 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr KS 2021-00344   1.4 

Resultat av servicemätning via telefon och e-post 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i förvaltningsorganisat-
ionen genomför åtgärder som förbättrar kommunens service och tillgänglighet via 
telefon och e-post. 

 
2. Kommundirektören återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunstyrelsens maj-

sammanträde. 
 
3. Åtgärderna ska utvärderas i samband med resultatet av servicemätningen år 2022. 

Ärendebeskrivning 

I den Strategiska planen finns indikatorer utifrån det långsiktiga målet Säkerställa ett 
lyhört, öppet och transparent arbetssätt och i Kommunstyrelsens uppdragsplan för 
perioden 2021-2022 finns nedbrutna mål och indikatorer utifrån fullmäktiges långsik-
tiga mål. 
 
Kommunstyrelsen har som mål att förbättra servicenivån för de som lever, verkar 
och gör besök i kommunen och har satt följande indikatorer för att mäta målet Ne-
dan framgår de indikatorer som finns i Strategiska planen och i Kommunstyrelsens 
uppdragsplan för att mäta målet samt vad undersökningen visar för resultat på de tre 
första indikatorerna.  
 
Indikator 
Resultat i mätningen 
Mål 2021 
Mål 2024 
 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng 
71% 
85% 
85% 
 
Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 
71% 
80 % 
80 % 
 
Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. (%) 
83% 
60 % 
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60 % 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har genom undersökningsbolaget Profitel mät kom-
munens kvalitet i fråga om att svar på enkla frågor via telefon och e-post. Undersök-
ningen utgår från det koncept rörande telefon- och e-postmätningar inom ramen för 
SKRs projekt ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK). Från och med 2021 ingår 
inte längre denna mätning i KKiK men många kommuner fortsätter göra mätningar 
rörande sin service och tillgänglighet via telefon och e-post. I årets undersökning via 
detta bolag har 75 kommuner deltagit. Söderköpings kommuns resultat jämförs med 
snittresultatet för dessa 75 kommuner. 
 
Resultatet av mätningen visar att Söderköpings kommun har en förbättringspotential 
jämfört med det genomsnittliga resultatet för övriga deltagande kommuner vad gäller 
främst hur vi arbetar med telefoni men även i viss del gällandet besvarandet av e-
post. 

Yrkanden 

Ulric Nilsson (C), med instämmande av Anwar Samuelsson (M), Malin Östh (V) samt 
Tuula Ravander (S), yrkar på följande tillägg: att kommundirektören ska återrappor-
tera vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen vid dess sammanträde i maj 2022. 

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Ulric Nilssons (C) med 
fleras tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifallit detta. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-30 

 Rapport Servicemätning, 2021-12-20 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommundirektören 
Akten 
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§ 13 Dnr KS 2021-00354   5.8 

Östergötland tillsammans mot brott - länsövergripande brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbete i Östergötland 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Programförklaring för det länsövergripande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Östergötland.  

 
2. Kommunstyrelsen ger ordförande Martin Sjölander i uppdrag att underteckna 

programförklaringen. 

Ärendebeskrivning 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är komplexa och tvärsektoriella 
frågor, som kräver samverkan mellan många aktörer. 
 
Länsstyrelsen i Östergötland har i samverkan med polismyndigheten och kommu-
nerna i länet tagit fram en programförklaring för att i samverkan mellan olika aktörer 
stärka de lokala förutsättningarna att minska brottsligheten och öka tryggheten i Ös-
tergötland. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-30 

 Programförklaring, Länsstyrelsen i Östergötland, Polismyndigheten 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Länsstyrelsens Östergötland 
Kommunstyrelsens ordförande 
Säkerhetskontoret 
Akten 
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§ 14 Dnr KS 2022-00002   1.6.3 

Samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor i Valde-
marsvik och Söderköping 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att  Söderköpings kommun ingår samverkansavtal 
med Valdemarsviks kommun för gemensamt plan- och bygglovskontor i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att startdatum för samverkansavtalet fastställs till 

den 1 juni 2022. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att un-

derteckna samverkansavtalet för Söderköpings kommuns räkning.  
 
4. Besluten gäller under förutsättning att även Valdemarsviks kommun fattar  mot-

svarande beslut att ingå samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskon-
tor i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

En utredning kring förutsättningarna för en samverkan kring plan- och byggfrågor in-
klusive kart- och mätverksamhet med Söderköpings kommun har genomförts under 
2021. De övergripande skälen till samverkan är att samla kompetensen, minska sår-
barheten, öka möjligheten till specialisering hos handläggarna och därmed också nå 
högre kvalitet. Utredningen har identifierat risker och redovisar ekonomiska och 
andra positiva och negativa konsekvenser av en ökad samverkan.  
 
Utredningen presenterades för respektive kommun i september 2021 och uppdrag 
gavs då att gå vidare med samverkansförslaget och att även utarbeta ett förslag till 
överenskommelse. 
 
Förvaltningarna i respektive kommun har därefter tillsammans tagit fram ett förslag 
till samverkansöverenskommelse. Förslaget innehåller bland annat delar som reglerar 
styrning, organisation och arbetsplatser och ekonomiska ersättningar. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-04 

 Förslag till samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor, Söderkö-
ping – Valdemarsvik 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
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Valdemarsviks kommun 
Kommunstyrelsens ordförande 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 15 Dnr KS 2021-00349   1.2.7 

Rapportering om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och 
LSS 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen och LSS, noterar redovisningen till protokollet och lägger den 
i övrigt till handlingar. 

Ärendebeskrivning 

I och med beslutet Socialnämnden fattade 2019-11-12 § 123 om att nämnden fort-
sättningsvis följer upp ej verkställda beslut som rapporterats till IVO i internkontrol-
len, följer beslutet inte helt vad som är angett om rapporteringsskyldigheten till kom-
munrevisionen och kommunfullmäktige i 16 kap 6 f och 6 h §§ socialtjänstlagen. So-
cialförvaltningen föreslår därför Socialnämnden att komplettera tidigare fattat beslut 
från 2019-11-12 § 123 efter översyn av gällande lagrum. 
 
Socialnämnden beslutade uppdra till förvaltningen att kvartalsvis redovisa en sam-
manställning av rapporteringen till Kommunfullmäktige och Revisorerna 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag från Socialnämnden, § 146, 2021-12-14 

 Tjänsteutlåtande från Socialförvaltning, 2021-11-24 

 Ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2022 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 16 Dnr KS 2021-00016   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Datum Avsän-
dare/Mot-
tagare 

Beskrivning  Handläggare Diarienum-
mer 

2022-01-
03 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

Begäran om pröv-
ningstillstånd 
(överklagande) hos 
Kammarrätten i 
Jönköping - dele-
gationsbeslut 

Martin Sjölan-
der 

2021-00100 

2021-12-
30 

HR Delegationsbeslut 
angående anställ-
ningar 

Bärbel Elenius 2021-00150 

2021-12-
21 

Serviceför-
valtningen 

Delegationsbeslut 
om att utse Jo-
hanns Hellström 
som t.f. förvalt-
ningschef under 
ordinarie förvalt-
ningschefs, Ma-
ryam Zeitooni 
Dicker, semester 
den 7 januari 2022. 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 

2021-12-
21 

Serviceför-
valtningen 

Delegationsbeslut 
om att utse The-
rese Eklöf som t.f. 
förvaltningschef 
under ordinarie 
förvaltningschefs, 
Maryam Zeitooni 
Dicker, semester 
den 30 december 
2021. 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 
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Datum Avsän-
dare/Mot-
tagare 

Beskrivning  Handläggare Diarienum-
mer 

2021-12-
21 

Serviceför-
valtningen 

Delegationsbeslut 
om att utse Theres 
Stark som t.f. för-
valtningschef un-
der ordinarie för-
valtningschefs, 
Maryam Zeitooni 
Dicker, semester 
den 27 december 
2021. 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 

2021-12-
21 

Serviceför-
valtningen 

Delegationsbeslut 
om att utse Eva-
Lott Blixt som t.f. 
förvaltningschef 
under ordinarie 
förvaltningschefs, 
Maryam Zeitooni 
Dicker, semester 
den 23 december 
2021 och 3 januari 
2022. 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 

2021-12-
21 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
om att tillförordna 
Jonas Fredriksson 
som kommundi-
rektör den 5-9 ja-
nuari 2022 under 
ordinarie kom-
mundirektörs le-
dighet. 

Martin Sjölan-
der 

2021-00016 
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2021-12-
21 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
om att tillförordna 
Martina Gunnmo 
den 3 januari 2022, 
Pär Ljungqvist den 
4-5 januari 2022 
samt Aline Eriks-
son den 7 januari 
2022 som chef för 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen un-
der ordinarie chefs 
ledighet den 3-7 
januari 2022. 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 

2021-12-
21 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
angående tillför-
ordnad kommun-
direktör 

Martin Sjölan-
der 

2021-00016 

2021-12-
21 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
angående tillför-
ordnad kommun-
direktör 

Martin Sjölan-
der 

2021-00016 

2021-12-
21 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
om tillförordnad 
samällsbyggnads-
chef 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 

2021-12-
17 

Socialför-
valtningen 

Delegationsbeslut 
om att utse Mats 
Jonsson vid Social-
förvaltningen som 
tf. förvaltningschef 
under ordinarie 
förvaltningschefs, 
Ann Henriksson, 
semester den 19-
26 december 2022. 

Maria Fredriks-
son 

2021-00016 
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2021-12-
14 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
om revidering av 
utbildnings- och 
övningsplan 2019-
2022 inom krisbe-
redskap och civilt 
försvar 

Maria Fredriks-
son 

2019-00271 

2021-12-
14 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut, 
yttrande om att 
Söderköpings 
kommun, såsom 
granne till fastig-
heten Söderköping 
2:81, inte har nå-
got att erinra att 
bygglov beviljas 
för tillbyggnad av 
verkstad/kontors-
lokal. 

Magnus Sand-
berg 

2021-00333 

2021-12-
14 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

 Delegationsbeslut Jonas Fredriks-
son 

2021-00324 

2021-12-
09 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut 
gällande ansökan 
om bygglov för 
parkering/ställ-
plats för husbilar 
inom fastigheten 
Söderköping 3:63 

Linda Wahlman 2021-00329 

2021-12-
09 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
om att teckna kö-
pekontrakt angå-
ende fastigheten 
Söderköping Båt-
byggaren 11 

Martin Sjölan-
der 

2021-00016 

2021-12-
08 

Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 
angående Båtbyg-
garen 11 

Martin Sjölan-
der 

2021-00016 
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2021-12-
08 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut 
om att godkänna 
överlåtelse av ar-
rendeavtal gällande 
mark för tillfälligt 
uppställd toalett-
byggnad inom fas-
tigheten Skön-
berga-Husby 11:83 

Linda Wahlman 2021-00013 

2021-12-
03 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut 
om att teckna avtal 
om jordbruksar-
rende inom fastig-
heterna Skönberga 
Prästgård 1:8, 1:9, 
2:2 

Linda Wahlman 2021-00320 

2021-11-
30 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut 
om att teckna avtal 
om lägenhetsar-
rende gällande 
återvinningsstation 
inom fastigheten 
Söderköping 3:41 

Linda Wahlman 2021-00315 

2021-11-
26 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut 
gällande yttrande 
om att Söderkö-
pings kommun, 
såsom markägare 
till Hylinge 3:39 
inte har något att 
erinra om att borr-
hål för värme-
pumpsanläggning 
förläggs närmare 
än 20 meter från 
fastighetsgräns till 
vår fastighet. 

Magnus Sand-
berg 

2021-00311 
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2021-11-
18 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut, 
teckna markupplå-
telseavtal gällande 
rätt till fiberled-
ningar inom fastig-
heten Bresätter 6:2 

Linda Wahlman 2021-00303 

2021-11-
18 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut, 
teckna markupplå-
telseavtal gällande 
rätt till fiberled-
ningar inom fastig-
heten Tyrislöt 1:29 

Linda Wahlman 2021-00302 

2021-11-
11 

Kommun-
styrelsen 

delegationsbeslut, 
teckna markupplå-
telseavtal gällande 
rätt till fiberled-
ningar inom fastig-
heten Stengården 
5:1 

Linda Wahlman 2021-00279 

2021-11-
11 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut, 
teckna markupplå-
telseavtal gällande 
rätt till fiberled-
ningar inom fastig-
heten Ryds Präst-
gård 1:57 

Linda Wahlman 2021-00278 

2021-11-
10 

Kommun-
styrelsen 

Delegationsbeslut, 
yttrande om att 
Söderköpings 
kommun, såsom 
markägare till 
Skönberga-Husby 
11:83, Söderkö-
ping 3:41 och Sö-
derköping 3:63 
inte har något att 
erinra att tidsbe-
gränsat bygglov 
för tält inom Sö-
derköping 3:37 be-
viljas. 

Magnus Sand-
berg 

2021-00243 
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Underlag för beslut 

_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
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§ 17 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 Avs/Mot Beskrivning 
2021-12-21 Sveriges 

Kommuner 
och Reg-
ioner 

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mel-
lan SKR och regeringen kring Säker digital kommu-
nikation 

2021-12-20 Kommun-
styrelsens 
förvaltning 

Svar på fråga från Ps Östergötland gällande IT-sä-
kerhet 

2021-12-20 Sveriges 
Kommuner 
och Reg-
ioner 

Inbjudan från SKR, Masterclass - Medborgardialog 

2021-12-14 Sveriges 
Kommuner 
och Reg-
ioner 

Inbjudan, Kritik på teknik – låt invånarna betygsätta 
kommunaltekniken! 

2021-12-13 Regerings-
kansliet 

Remiss av promemorian Ett undantag från lokalise-
ringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad 

2021-12-09 Länsstyrel-
sen Öster-
götland 

Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Skåne läns be-
slut angående föreskrifter och allmänna råd om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism 

2021-12-08 Centrum för 
kommun-
strategiska 
studier 
(CKS) 

Ny rapport från CKS - Tillit, misstro och kontroll i 
kundvalssystem för hemtjänst 

2021-12-08 Externt Skrivelse till kommunstyrelsen, Prioritera rätt - välj 
välfärden 

2021-12-07 Stöldskydds-
föreningen 
och Grann-
samverkan 

Tackbrev stöd till Grannsamverkan med PM och 
bild 
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2021-12-07 Länsstyrel-
sen Öster-
götland och 
Polismyndig-
heten 

Inbjudan beslutsmöte Östergötland tillsammans 
mot brott, med programförklaring 

2021-12-02 Kommunin-
vest 

Kommuninvest - Medlemsråd 2022 

2021-12-01 Länsstyrel-
sen Öster-
götland 

Länsrapporten 2021 

2021-11-26 Trafikverket Inbjudan till presentation av Trafikverkets förslag 
till nationell plan för transportsystemet 2022-2033 
med fokus på region öst. 

2021-11-23 Regerings-
kansliet 

Remiss av betänkandet Granskning av utländska di-
rektinvesteringar (SOU 2021:87) 

 

Underlag för beslut 

______ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
 
 
 


