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Plats och tid Stinsen, tisdagen den 5 mars 2019 kl 15:00-16:30 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 

Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande 
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Ann-Britt Abrahamsson (S) 

 

Ersättare Mikael Arosenius (L) 

Malin Wastesson (KD) 

Övriga närvarande Rickard Bardun, förvaltningschef 

Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Lillmarie Jonsson (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 12 mars 2019 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 14-30 
 Inger Lord  
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 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   

 Lillmarie Jonsson   
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§ 14 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Lillmarie Jonsson (MP) utses att justera dagens protokoll.  

 

____ 
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§ 15 Dnr 2018-00190             861 

Medborgarförslag - placering av skulpturen Slussvakten 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Skulpturen Slussvakten placeras i blomsterrabatten vid slussen.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2018 har den tredje etappen av projektet Kanalhamnen genomförts av 

Serviceförvaltningen. Projektet har omfattat ombyggnation och utökning av 

stråket framför Smultronstället som numer är ett ”torg”. Vidare har den lilla 

lekplatsen utökats och renoverats, fler sittplatser och planteringar har skapats 

samt ny belysning har kommit på plats. Statyn Slussvaktaren (av Elis Nordh) 

som är en donation från Söderköpings brunn till Göta kanalbolag, med 

anledning av dess 150-års jubileum 1982. Statyn har varit placerad nära 

gångstråket från Smultronstället och upp mot Göta kanal. Statyn har i 

samband med projektet plockats ner för att renoveras efter skadegörelse. Det 

utsatta läget nära gångstråket, placerat i en uppförsbacke, inbjuder till att ta 

på konstverket och kanske hoppa upp och nudda vid det. 

Statyn har vid flera tillfällen varit skadad och för att förhindra detta har ett 

staket uppförts runt konstverket, men inte heller detta har hjälpt. 

 

Tanken i projektet är nu att flytta statyn till en plats där den är mindre utsatt 

och åtkomlig för skadegörelse, men samtidigt väl synlig. Förvaltningen har 

identifierat två möjliga placeringar; nämligen i den stora, lite upphöjda 

blomsterrabatten eller nära båtbryggorna i projektets västra del. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-14.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 16 Dnr 2019-00022             332 

Lekplats Tyketorp - startbesked 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  att avvakta med startbesked till efter redovisningen av Tertial 1 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har tagit fram en lekplan för avveckling, upprustning 

samt utveckling av Söderköpings lekplatser, antagen av Servicenämnden 

2016-09-27 §37. I lekplanen föreslås en ny större stadsdelslekplats, centralt i 

området, när två mindre lekplatser avvecklas. Den nya stadsdelslekplatsen 

bör utgöras av en lekmiljö som är attraktiv och tillgänglig för såväl yngre 

barn som för lite äldre barn. För att skapa en mer spännande lekmiljö bör de 

vanliga lekredskapen kompletteras med mer naturliga element, så som 

markmodellering och vegetation. Det är lekplatserna på Backgatan samt 

Höjdgatan som avvecklas och ersätts av den nya lekplatsen på Ängsgatan.  

 

Budgetramen för projektet inklusive projektering, byggledning och 

entreprenaden är 2 Mkr. Målsättningen i projektet är att lekplatsen ska vara 

invigd under 2019. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-08.  

 

Yrkande 

Benny Flyckt (M) yrkar på att avvakta med startbesked till efter 

redovisningen av Tertial 1 2019. 

 

Lillmarie Jonsson (MP) yrkar på att ge serviceförvaltningen startbesked för 

att ta fram en projektering för byggnation av den nya stadsdelslekplatsen på 

Tyketorp, samt att genomföra entreprenaden om projektkostnaden  ryms 

inom budgetram. 

 

Pia Dingsten (S) yrkar bifall till Lillmarie Jonssons förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 

beslutat enligt Benny Flyckts förslag. 
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Reservation 

Lillmarie Jonsson (MP), Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S) och Ann-Britt 

Abrahamsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

___ 

 

Utdrag: 

Johanna Grander 
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§ 17 Dnr 2019-00034             900 

Investeringsmedel bad- och friluftsanläggningar 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  att rusta upp och tillgänglighetsanpassa toalettbyggnaderna vid 

badplatserna Sanden och Husbyvik. 

2.  att utveckla spontanidrottsytor. 

 

Ärendebeskrivning 

Planering av de investeringsmedel på 800 tkr som avsatts för insatser inom 

avdelning Idrott och fritid under 2019.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-29.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Marie Landh 
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§ 18 Dnr 2019-00036             805 

Bidrag till Söderköpings Gästabud ekonomisk förening 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Söderköpings Gästabud ekonomisk förening erhåller ett bidrag på 80 000 

kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings Gästabud ekonomisk förening har inkommit med en ansökan 

om ett bidrag om 80 000 kronor. Evenemanget Söderköpings Gästabud 

startade i blygsam skala 2006 på initiativ av bland annat Stadskärnan som 

också var huvudman de första fyra åren. 2010 beslutade man att bilda en 

ekonomisk förening. Kommunens medlemskap och styrelserepresentation 

beslutades i KS 2010-04-20. Medlemmarna i Söderköpings Gästabud 

ekonomisk förening bestod då av Söderköpings kommun, Söderköping – S:t 

Anna församling samt föreningen Stadskärnan. Medlemmarna skulle enligt 

stadgarna stå för en ekonomisk insats och/eller bidra med t ex lokaler. Det 

ekonomiska bidraget skulle främst täcka projektledarens och ekonomens 

ersättningar. Kommunen har bidragit med olika summor, men minst 80 000 

kronor årligen sedan 2010.  

 

Söderköpings Gästabud är ett viktigt evenemang för staden som drar 

besökare från hela Sverige och även från andra europeiska länder. Det anses 

hålla hög klass och är det största medeltidseventet i Sverige, efter 

medeltidsveckan på Gotland. Det är svårt att räkna antal besökare men det 

uppskattas ligga mellan 15 000 och 20 000.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-05. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Söderköpings Gästabud ekonomisk förening 

Mats Gripenblad 
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§ 19 Dnr 2018-00187             805 

Stöd i samband med stråfoderbrist år 2018 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  att avslå ansökan om stöd.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings Ryttarsällskap har inkommit med en skrivelse där de önskar 

stöd av kommunen för de ökade foderkostnader som den rekordvarma 

sommaren förorsakat. Föreningen gjorde flera åtgärder för att spara på 

fodret. I och med att beteshagarna torkade ut fick nya hagar anläggas utanför 

anläggningen, för att spara på tillgången av gräs till höstens 

verksamhetsstart. Även halm och annat kompletteringsfoder har köpts in för 

att dryga ut hösilaget. Enligt ridklubbens beräkningar innebär detta en extra 

kostnad för foder på ca 60 tkr.   

 

Flera kommuner i Sverige, bland annat Norrköping, har redan beslutat att ge 

stöd till ridskoleverksamheterna. Det sökta beloppet ligger i nivå med vad 

motsvarande förening skulle ha fått i bidrag i Norrköping. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-28 .  

 

Yrkanden 

Pia Dingsten (S) yrkar på att Servicenämnden beviljar ansökan om ett 

engångsstöd för år 2018 på 60 tkr. 

 

Lillmarie Jonsson (MP) yrkar bifall till Pia Dingstens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag om avslag till stöd 

och Pia Dingstens förslag och finner att nämnden beslutat enligt majoritetens 

förslag. 

 

Reservation 

Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Ann-Britt Abrahamsson (S) och 

Lillmarie Jonsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar 

följande skriftliga reservation: 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

10(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-05 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Söderköpings Ryttarsällskap, SRS, är en viktig verksamhet i ungdomars, 

mest flickors, fritidssysselsättning. Man kan jämföra med en form av 

fritidsgård, man kan rida eller bara umgås med hästarna. Djur har en mycket 

bra inverkan på alla människor, inte bara barn och ungdomar. Man har 

minskat på personalen, alla helger och röda dagar är det enbart ideell 

arbetskraft. 

 

Kommunens arbetsmarknadsenhet nyttjar ridskolan utan ersättning med 

deltagare från Grön rehab och Hamra dagcentral, vilket gör att det även är 

viktigt för kommunen att verksamheten fungerar. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Söderköpings Ryttarsällskap 

Marie Landh 
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§ 20 Dnr 2017-00029             342 

Nytt verksamhetsområde för spillvatten Finnkroken 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Föreslaget verksamhetsområde för spillvatten skickas vidare till 

Kommunfullmäktige för fastställande. 

2.  Beslutet skickas till Länsstyrelsen för att bekräfta att deras beslut planeras 

att uppfyllas under våren 2019. 

3.  Serviceförvaltningen får i uppdrag att inleda projektering och utreda vilka 

investeringskostnader och eventuella kostnader för övertagande av befintlig 

anläggning som krävs för att förverkliga verksamhetsområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Finnkroken Byalag och Finnkroken Samfällighet kom den 3 juli 2013 in med 

en skrivelse till Länsstyrelsen angående avloppssituationen i Finnkroken. 

Söderköpings kommun har 2018 förelagts av Mark- och miljödomstolen att 

senast den 31 mars 2019 besluta om verksamhetsområde för spillvatten i 

området Finnkroken samt att sörja för att en allmän va-anläggning tas i drift 

senast den 31 mars 2021. 

Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen är Söderköpings 

kommun. Det geografiska område som kommunen verkar inom kallas 

verksamhetsområde. Inom dessa områden ska alla fastigheter anslutas till 

den kommunala VA-anläggningen om inte särskilda skäl föreligger. 

Informationsbrev har skickats ut till berörda, främst de som idag är anslutna 

till befintligt reningsverk i Finnkroken som drivs av de boende själva. Ett 

informationsmöte har även hållits där VA-chef och projektledaren 

presenterade vilka beslut som är tagna och kommunens plan på fortsatt 

arbete. På mötet framfördes bland annat att flera fastighetsägare också 

efterfrågar dricksvatten, inte bara spillvatten som beslutet egentligen anger.  

 

Efter detta möte har projektledare tagit fram ett förslag till 

verksamhetsområde för spillvatten. Området är framtaget utifrån vilka som 

är påkopplade till det gemensamma reningsverket idag och vilka enskilda 

avlopp som är utdömda idag enligt miljö och hälsas senaste inventering. 

Befintligt reningsverk räcker inte för att ansluta alla men kan byggas ut på 

sikt när det bedöms lämpligt. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-11 .  

 

____ 

 

Utdrag: 

Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Theres Stark 
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§ 21 Dnr 2018-00161             351 

Föreskrifter om avfallshantering  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  De reviderade föreskrifterna för avfallshantering antas och skickas vidare 

till Kommunfullmäktige för beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha föreskrifter för avfallshantering. 

Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar när det gäller borttransport, 

återvinning och bortskaffande av hushållsavfall eller därmed jämförligt 

avfall från annan verksamhet. Dessa föreskrifter tillsammans med 

avfallsplanen utgör Söderköpings kommuns renhållningsordning. 

Föreskrifterna har nu varit ute på remiss. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-01 .  

 

____ 

 

Utdrag: 

Kommunfullmäktige 

Theres Stark 
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§ 22 Dnr 2019-00033             900 

Omfördelning investeringsmedel VA 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  att omfördela 0,5 miljoner kronor i investeringsmedel från tryckstegring 

P1 till investeringsprojekt ledningssanering 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

VA-verksamheten behöver omfördela investeringsmedel då ett antal ventiler 

har gått sönder i samband med vattenläckor och andra planerade 

avstängningar. Dessa ventiler har gått sönder och några sitter i stängt läge 

vilket gör att det inte går att ha rundmatning på vattnet eller så är de inte 

möjliga att stänga så vid vattenläcka så kan vi inte stänga av vattnet på 

lämpligt vis.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-28.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 

Malin Runo 
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§ 23 Dnr 2019-00037             900 

Årsbokslut 2018 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden godkänner årsbokslut för 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett årsbokslut för Servicenämnden för 2018 har tagits fram av förvaltningen 

i samverkan med ekonomikontoret.  

 

Underlag för beslut 

Årsbokslut för Servicenämnden för 2018.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Rickard Bardun 

Malin Runo 
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§ 24 Dnr 2018-00177             100 

Budget 2019 - justeringar 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Den reviderade budgeten för 2019 antas i enlighet med förvaltningens 

förslag.     

Ärendebeskrivning 

I nämndens budget för 2019 har ett fel insmugit sig i drift-

budgeten för VA, som inte överensstämmer med ramen från 

Kommunfullmäktige, vilket föreslås justeras (Not 3 i tabellen 

nedan). Vidare finns behov av tekniska justeringar mellan 

enheter i förvaltningen på grund av organisatoriska 

förändringar. Naturgruppen, tidigare en del av Natur & skog 

inom Teknik & Entreprenad, tillhör nu Arbetsmarknads-

enheten (Not 1) och Turism, som legat inom Kultur & Fritid, 

läggs nu tillsammans med Näringsliv (Not 2). 

I tabellerna nedan framgår ovan beskrivna justeringar, samt 

ny budget på enhetsnivå. 

Nettokostnad, 

skattefinansierad 

verksamhet 

Budget 

2019 

Netto Not 

Förändring 

201902 

Rev 

budget 

2019 

Netto 

Rev 

plan, 

netto 

2020 

Rev 

plan, 

netto 

2021 

Rev 

plan, 

netto 

2022 

Total  

-70 

700   0 

-70 

700 

-71 

929 

-73 

260 

-75 

018 

Service 

(ledn,adm,proj,nämnd) -4 720     -4 720 -4 802 -4 891 -5 008 

Fritid och kultur 

-15 

000 2) 3 500 

-11 

500 

-11 

700 

-11 

916 

-12 

202 

Teknik och Entreprenad 

-19 

650 1) 1 190 

-18 

460 

-18 

781 

-19 

128 

-19 

587 

Arbetsmarknad -9 600 1) -1 190 

-10 

790 

-10 

978 

-11 

181 

-11 

449 

Kost 

-19 

200     

-19 

200 

-19 

534 

-19 

895 

-20 

373 

Bredband -700     -700 -712 -725 -743 

Näringsliv -1 830 2) 1 830   0 0 0 

Turism och Näringsliv   2) -5 330 -5 330 -5 423 -5 523 -5 656 
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Nettokostnad, 

avgiftsfinansierad 

verksamhet 

Budget 

2019 

Netto Not  

Förändring 

201902 

Budget 

2019 

Netto 

Plan 

2020 

Netto 

Plan 

2021 

Netto 

Plan 

2022 

Netto 

Total  1 300   -1 300 0 0 0 0 

Kundtjänst 0       0 0 0 

VA  1 300  3) -1 300 0 0 0 0 

Renhållning 0       0 0 0 

 

     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13.      

 

____ 

 

Utdrag: 

Rickard Bardun 

Malin Runo 
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§ 25 Dnr 2019-00006             999 

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Rapporten läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Theres Stark, renhållnings- och VA-chef informerar om upphandlingen av 

insamling av hushållsavfall: 

 

• Det som upphandlas är:  

- hämtning av hushållsavfall och jämförligt avfall brännbart, matavfall,       

grovavfall och slam 

- alla typer av förpackningar och tidningar samt batterier och lampor 

- insamling av matavfall i flerfamiljshus 

• Upphandlingen gemensamt med Valdemarsvik och Åtvidaberg 

• Entreprenadstart 2020-04-01 

 

____ 
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§ 26 Dnr 2019-00007             100 

Ekonomirapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Ekonomirapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

2.  Rapporten delges Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning januari 2019: 

• Serviceförvaltningen bedöms bedriva verksamheten enligt uppdragsplanen 

inom givna ramar för 2019. 

• Verksamheten anpassas till minskade externa bidrag för t.ex. lovaktiviteter 

och extratjänster samt eventuell påverkan till följd av Samordnings-

förbundets minskade budget. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2019-00011             100 

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Informationen antecknas till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

1. Information inför beslut på Servicenämndens sammanträde 5 mars: 

 

a) Förslagsställaren är närvarande och presenterar sitt medborgarförslag 

gällande skulpturen Slussvaktens placering. 

 

2) Information om Servicenämndens ansvarsområde och uppdrag: 

 

a) Bredband: 

Pär Ljunggren, IP Only, informerar om den fortsatta bredbandsutbyggnaden 

i Söderköpings kommun. 

 

b) Lekplan: 

Johanna Grander, projektledare, informerar om lekplanen för Söderköpings 

kommun 2016-2022: 

•  Syftet med lekplanen: att ge en helhetsbild över de kommunala 

lekplatserna, stöd vid planering av nya samt avveckling av gamla lekplatser, 

lyfta fram riktlinjer för lekmiljöerna i kommunen. 

• Planen behandlar de allmänna lekmiljöerna. 

• Det finns tolv lekplatser i Söderköping på allmän mark 

• Fyra lekplatser föreslås avvecklas. 

• Två nya lekplatser föreslås 

• Fyra befintliga lekplatser föreslås utvecklas och förbättras. 

 

c) Åsa Bergendahl, kostchef, informerar om kostenheten: 

• Totalt finns det elva kök och ett café, varav sex tillagningskök och fem 

mottagningskök. 

• 32 medarbetare. 

• Tillagar ca 3 200 portioner under vardagar och ca 150 portioner på helger 

och röda dagar. 
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• Uppdraget är att tillaga och servera måltider till: förskolor, grundskolor, 

gymnasiet, fritidsverksamhet, vård & omsorg, LSS, matdistribution, 

caféverksamhet på gymnasiet och personalmatsal. 

• Tillagat från grunden 74 % 

• Andelen ekologiskt 31 % 

• Andelen svenskt 64 % 

• Utmaningar inför framtiden: 

   - kompetensförsörjning 

   - investering maskinpark 

   - ökat antal matgäster inom förskola, skola och vård &       

     omsorg 

   - rekrytering, vara en attraktiv arbetsgivare 

 

3) Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor: 

• Inga-Lill Östlund informerar om att hon, Ulla Gustavsson, Ann-Britt 

Abrahamsson och Pia Dingsten deltog på mötet gällande den Regionala 

kulturplanen. Mats Gripenblad och Inga-Lill Östlund åker till Linköping den 

28 februari för ytterligare information. 

• En skrivelse angående tiggeriförbud i Söderköpings kommun har 

inkommit. Inga-Lill Östlund har tagit upp frågan i den politiska 

ledningsgruppen och för närvarande är det inte aktuellt med ett förbud i 

Söderköping. 

 

4) Information om ärenden på Allmän beredning: 

• Information om bokslutet 

 

____ 
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§ 28 Dnr 2019-00005             100 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 

-  Förlängning av avtal avseende asfaltsbeläggningar i Söderköpings 

kommun med 1 år.  

 

Underlag för beslut 

Upprättad delegationsordning.  

 

____ 
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§ 29 Dnr 2019-00008             100 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Östergötland: Gemensam avstämning inför Kulturplan för 

Östergötland 2020-2023, den 28 februari 2019, i Linköping. 

 

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2019-02-19 § 15 om Översyn av 

lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt information till 

marknadsarrangörer m.fl. 

 

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2019-02-19 § 16 om VA-policy för 

Söderköpings kommun. 

 

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2019-02-19 § 17 om Kommunens 

deltagande i Gästabudets styrelse. 

 

____ 
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§ 30 Dnr 2019-00009             100 

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna.      

 

Ärendebeskrivning 

Beslutsmötet den 9/4 flyttas till kl 15.15. 

 

Ordföranden informerar om den påbörjade budgetprocessen. Nämnden ska ta 

ett beslut om budgetäskande på beslutsnämnden den 9 april.     

 

____ 

 

      

 

 


