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§ 31 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

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

 

____ 
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§ 32 Dnr 2019-00017             650 

Medborgarförslag om näringsriktig, kemikaliefri och 

närproducerad mat till barn och unga 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Förvaltningen rekommenderas fortsätta arbetet med insatser och 

samarbete över förvaltningsgränserna för att våra elever ska bli medvetna 

och kan göra bra och goda livsval.  

Synpunkterna tas med in i arbetet med den kommande revideringen av 

kostplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om en önskan att kommunen i 

samverkan med detaljhandeln och vårdnadshavare ska verka för att barn och 

unga kan erbjudas näringsriktiga, kemikaliefria livsmedel och närproducerad 

mat. Samt att begränsa ungdomars konsumtion av de s.k. energidryckerna 

(”kaloridrycker”) åtminstone under skoltid, med tanke på den ökade fetman 

och ohälsan bland barn. 

  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-12 

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Åsa Bergendahl 
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§ 33 Dnr 2019-00070             350 

Studiebesök återvinningscentraler 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  En referensgrupp utses med två ledamöter från majoriteten och en från 

oppositionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har krav på sig att sluttäcka den gamla deponin Hjälmborg innan 

2025 enligt den avslutningsplan som är inskickad till Länsstyrelsen. På den 

gamla deponin finns idag kommunens återvinningscentral samt om-

lastningsplats för sopbilar. För att kunna sluttäcka deponin i enlighet med 

avslutningsplanen samt upprätta en mer tillgänglig och modern återvinnings-

central behöver en ny återvinningscentral projekteras och byggas. Inför 

projektering av ny återvinningscentral behöver ambitionsnivå på 

byggnationen utredas, detta inleds lämpligen med studiebesök på andra 

nybyggda återvinningscentraler. Servicenämnden har även vid tidigare 

tillfälle besökt Returpunkten i Krokek.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-25  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 
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§ 34 Dnr 2019-00048             805 

Ansökan om kartbidrag  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Kartbidrag beviljas inte.  

 

Ärendebeskrivning 

Skogspojkarnas Orienteringsklubb, SOK, har inkommit med en skrivelse för 

stöd till framställande av kartunderlag. För en orienteringsklubb är kartan 

deras arena och att ha en uppdaterad/aktuell karta är en förutsättning för att 

kunna bedriva kvalitativ träning- och tävlingsverksamhet.  

 

SOK är en aktiv förening som anordnar många tävlingar varje år, hänvisar 

till deras långtidsplan 2019-2025. Inför varje typ av arrangemang krävs en 

kartrevidering över de områden som ska användas. Inför 2020 gör de en 

storsatsning för fram-ställande av en ny karta söder om Söderköping, ca 6 

km2. Kostnaden för denna produktion beräknas till 150 000 kr. Även 

revidering av befintlig karta vid Albogaskogen behöver göras då kommunen 

gallrade den tätortsnära skogen under 2018.  

 

Kostnad för framställning och revidering av kartor beräknas enligt nedan: 

Framställning skogskarta 25 000 kr/km2 

Framställning stadskarta 15 000 kr/km2 

Kartrevidering 5 000-10 000 kr/km2 

 

Idag finns inget kartbidrag i Söderköpings kommun angivet inom 

reglementet för bidrag och stöd till föreningar eller inom fastställda 

föreningsbelopp för 2019. I samband med att en översyn av reglementet för 

stöd och bidrag genomförs under 2019, bör frågan om kartbidrag lyftas med 

den referensgrupp som är tillsatt av Servicenämnden. I en del andra 

kommuner finns kartbidrag att söka för likande föreningar som SOK för att 

kunna hålla sina kartor uppdaterade.  

SOK har budgeterat för hela kostnaden gällande framtagande av nya kartor 

för innevarande år, men då det är en stor utgiftspost så räknar föreningen 

med att gå med ett underskott för 2019. Föreningens totala omsättning under 

ett år är ca 300 tkr och man kommer behöva ta av sin buffert för  

finansieringen av nya kartor. Kommunen genom Kultur och fritid har tagit 

del av föreningens verksamhetsberättelse för 2018, samt årsmötesprotokoll, 
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verksamhetsplan och budget för 2019. Under 2018 gjorde föreningen ett 

underskott om -41.800:-. Efter årets slut 2018 uppgick föreningens likvida 

medel till 561.811:-. 

 

SOK har under 2018 erhållit bidrag från kommunen, dels för skötsel av spår 

samt anläggningsbidrag för klubblokal. Utöver det har grundbidrag samt 

aktivitetsstöd erhållits. För 2019 har ännu inga bidrag utgått till föreningen. 

SOK undersöker också möjligheten att kunna söka statliga medel för 

kartproduktion från Idrottslyftet genom Östergötlands idrottsförbund. Det är 

dock oklart om föreningen är berättigad för att kunna ta del av ett sådant 

stöd och om det kommer att beviljas. Om det skulle vara möjligt uppskattar 

föreningen att man skulle kunna få ungefär 10-20% av kostnaden i bidrag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-13  

 

Yrkande 

Pia Dingsten (S) yrkar på att ett kartbidrag på 30 000 kronor beviljas, inom 

budgeten för föreningsbidrag inom Idrott och fritid. 

 

Mathias Engberg (SD) yrkar bifall till Pia Dingstens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Pia Dingstens 

(S) yrkande om avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens 

förslag.  

 

Reservation 

Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Gunilla Zachrisson (V), Lillmarie 

Jonsson (MP) och Mathias Engberg (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

____ 

 

Utdrag: 

Skogspojkarnas OK 

Marie Landh 
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§ 35 Dnr 2019-00065             820 

Utvärdering av utökade öppettider för motionssim på 

Friluftsbadet 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Friluftsbadet håller 2019 öppet för motionssim måndag, onsdag och 

fredag kl. 07:00-08:00 under de veckor som skolorna har tillgång till 

Friluftsbadet före och efter sommarlovet.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag som inkom 2017 framfördes önskemål om att 

Friluftsbadet skulle ha öppet för motionssim även de veckor som skolorna 

nyttjar badet efter ordinarie säsongstider. Under 2018 genomfördes detta på 

prov där bemanningen löstes med tillsvidareanställd personal inom service-

förvaltningen. En utvärdering skulle genomföras efter säsongen kring 

nyttjandegrad och bemanning, innan beslut om eventuell fortsättning 

beslutas för kommande säsonger. 

 

Under 2018 genomfördes på prov utökade öppettider för motionssim vid 

Friluftsbadet 07:00-08:00 måndag, onsdag och fredag under veckorna 22-24 

och 34-36. Bemanningen för motionssim löstes internt inom 

Serviceförvaltningen med befintligt personal från Teknik och Entreprenad. 

 

För kommande säsong 2019 har möjligheten till fortsättning för utökat 

öppethållande för motionssim diskuterats mellan enheterna Kultur och Fritid 

samt Teknik och Entreprenad. Även om bemanningen behöver 

synkroniseras med andra arbetsuppgifter inom driften, så bör ändå 

bemanningsfrågan kunna lösas internt inom serviceförvaltningen med 

tillsvidare-anställd personal från Teknik och Entreprenad. Ett krav är att 

personalen som arbetar vid Friluftsbadet har genomgått utbildning gällande 

HRL, hjärtstartare och livräddning i vatten. Öppettiderna som fortsatt 

föreslås är samma som genomfördes på prov under 2018, måndag, onsdag 

och fredag 07:00-08:00 under de veckor som skolorna har tillgång till 

Friluftsbadet före och efter sommarlovet.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-13  

____ 
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Utdrag: 

Peter Tauberman 

Mats Gripenblad 
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§ 36 Dnr 2019-00064             880 

Utvärdering av bokbuss 2018 Söderköping 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden har tagit del av utvärderingen.  

2.  Servicenämnden beslutar att upphöra med bokbussverksamheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Från januari 2017 infördes en ökad service och tillgång till bibliotekets 

tjänster genom en bokbuss. Via avtal med Norrköpings stadsbibliotek har en 

bokbuss trafikerat områdena Västra Husby och Sankt Anna, orter som inte 

har filialbibliotek likt Östra Ryd och Mogata. Bokbussens turer har gått på 

tisdagar och delats upp i en förmiddagstur för skolor samt en eftermiddagstur 

för allmänheten. Under sommarperioden har endast eftermiddagsturen 

genomförts. En utvärdering av bokbussens nyttjandegrad och kostnader har 

tagits fram enligt Servicenämndens uppdragsplan 2019-2022 till 

Serviceförvaltningen.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-13  

 

Yrkande 

Pia Dingsten (S) yrkar på att bokbussverksamheten ska fortsätta. 

 

Mathias Engberg (SD) yrkar bifall till Pia Dingstens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag mot Pia Dingstens 

(S) förslag om fortsatt bokbussverksamhet, och finner att nämnden beslutat 

enligt ordförandens förslag. 

 

Reservation: 

Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Gunilla Zachrisson (V), Lillmarie 

Jonsson (MP) och Mathias Engberg (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

____ 

Utdrag: 

Johanna Hellstrand 
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§ 37 Dnr 2019-00066             311 

Investeringsmedel gator och parker 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden beviljar startbesked för de föreslagna investeringarna 

inom ramen för årets investeringsbudget för gator och parker, offentlig miljö 

gällande Å-murarna, avhjälpande av fel och brister på lekplatser och 

Madickenbron/Kyrkspången. Avseende Viggebybron krävs ytterligare 

information från förvaltningen innan beslut om startbesked tas.  

 

Ärendebeskrivning 

I årets investeringsbudget finns 3,5 miljoner kronor avsatta för 

investeringar gator och parker, offentlig miljö. Förvaltningen har gjort en 

prioritering för en del av dessa medel och önskar startbesked för 

nedanstående projekt: 

 

 Renovering av del av å-muren. 

 Avhjälpande av fel och brister på lekplatser. 

 Framtagande av förfrågningsunderlag för ny  
  Viggebybro samt ny Madickenbro/Kyrkspången samt   

 genomförande av byggnation av byggnation av ny 

  Madickenbro.        

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20 

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Grander 

Rickard Bardun 
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§ 38 Dnr 2019-00063             900 

Budget 2020-2023 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden godkänner budgetförslaget 2020-2023 och översänder 

det till Kommunfullmäktige.  

 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, enligt nedanstående 

protokollsanteckning. 

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har i dialog med nämndens presidium arbetat fram 

Budgetförslag för Servicenämnden 2020-2023 med tillhörande bilagor 1-4. 

Budgetförslaget redovisar konsekvenser av den ram som beslutats för 2020-

2022 inom den Strategiska planen 2019-2022 samt behoven för 2023. 

Budgetförslagen omfattar också investeringsbehov för perioden 2020-2023.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-29 

 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna Söderköping 

Vi deltar inte i beslutet därför: 

- att det budgetförslag som Servicenämnden idag lämnar till Kommun-

fullmäktige bygger på den Strategiska plan som majoriteten antog i 

Kommunfullmäktige i november 2018. Socialdemokraterna föreslog vid 

tillfället andra budgetramar som innebar mer resurser till verksamheten. Vi 

kan konstatera, efter att ha tagit del av nämnderna konsekvensbeskrivning, 

att de åtgärder som skulle behöva vidtas för att anpassa verksamheten till den 

ram som majoriteten antagit skulle få förödande konsekvenser på 

verksamheten. Det är inte att ta ansvarsfullt ledarskap för den kommunala 

verksamheten. 

Socialdemokraterna avser att återkomma med ett eget budgetförslag inför 

Kommunfullmäktiges behandling av Budget 2020-2023. 
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Reservation från Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

Ska Söderköping vara en stad att vilja leva och verka i samt en attraktiv 

boendekommun. Då är det svårt att acceptera de besparingar som föreslås 

inom idrott, fritid, föreningsliv, kultur såsom bl.a. bokbussen, inom turist-

näringen samt möjligheten för årskurs 9 att få komma ut och få arbetslivs-

erfarenhet som finns i konsekvensbeskrivningen från förvaltningen. 

Ser detta som ett direkt hot mot folkhälsan och risk för att hamna i 

utanförskap som hör ihop med FN 17 klimatmål, som är ett av målen att 

bekämpa fattigdom, då dessa besparingar kommer att drabba de som har den 

mest ekonomiskt utsatta situationen. 

 

Reservation från Sverigedemokraterna 

I den mycket allvarliga ekonomiska situation som kommunen nu befinner sig 

i efter år av misskötsel från de styrande är det mycket viktigt att vi politiker 

tar ansvar för att lösa situationen och skapa det Söderköping vi alla vill bo i. 

Vi i Sverigedemokraterna anser att den enda möjliga vägen framåt är att 

återgå till vad kommunen i grunden är till för, d.v.s. tjäna kommun-

innevånarna. Man bör därför göra allt som är möjligt för att behålla så god 

service som möjligt till kommuninnevånarna och istället minska den del av 

tjänstemanna-organisationen som inte arbetar med uppgifter som direkt 

påverkar de tjänster som levereras i närtid.  Vi i SD vill minska 

administrationen inom förvaltning genom att minimera aktiviteter som trots 

att de kanske kan anses viktiga på lång sikt inte har direkt påverkan på 

servicenivån. 

 

Tyvärr är det antagna förslaget på nedskärningar helt inriktat på att försämra 

servicenivån för kommuninnevånarna och väldigt lite görs för att anpassa 

förvaltningens tjänstemannaorganisation till den nuvarande situationen. Det 

är också mycket oroande att många av föreslagna besparingarna kommer att 

slå hårt på kommunens barn och ungdomar. Det är väl känt att barn idag 

läser mindre böcker vilket påverkar deras studieresultat negativt. I det läget 

är det olyckligt att lägga ned bokbussen, vilket kommer att försämra 

möjligheten för barn i skolor som inte ligger nära stadsbiblioteket att hitta 

böcker som kan stimulera dem till läsning. Ett annat exempel är minskningen 

av bidrag och stöd till föreningar vilket kommer att påverka utvecklingen av 

kommunens föreningsliv negativt, vilket i förlängningen kommer att 

försämra möjligheten för barn och ungdomar att utöva de fritidsaktiviteter 

som de önskar. 

 

Vi i SD anser att detta rimmar väldigt illa med kommunens vision om att 

vara en attraktiv boendekommun. Det räcker inte att bara bygga bostäder, 

man måste också skapa förutsättningar för att leva ett gott liv. 
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Vi anser också att konsekvensanalysen som presenterats inför beslutet är 

väldigt tunn, med mycket vaga motiveringar och i vissa fall är vi tveksamma 

till att man kommer att kunna uppnå den planerade besparingen. 

 

Ovan är bara ett urval av nedskärningar som vi i Sverigedemokraterna 

vänder oss emot. Vi anser att majoriteten inte gjort en tillräckligt noggrann 

analys av den nuvarande situationen, vilket tyvärr leder till förhastade och 

tveksamma besparingsförslag och därför väljer vi att reservera oss. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Rickard Bardun 
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§ 39 Dnr 2019-00011             100 

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Informationen antecknas till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

1. Information inför beslut på Servicenämndens sammanträde 9 april 

 

a) Två representanter från förslagsställarna är närvarande och presenterar sitt 

medborgarförslag.  

 

c-e) Ansökan om kartbidrag, utvärdering av utökade öppettider för 

motionssim på Friluftsbadet och utvärdering av bokbussen, föredras av 

respektive handläggare Mats Gripenblad och Johanna Hellstrand. 

 

f-g) Rickard Bardun redogör för investeringsmedel gator och parker 2019 

och budget 2020-2023. 

 

2) Information om Servicenämndens ansvarsområde och uppdrag 

 

a) Arbetsmarknadsenheten: Enhetschef Jörgen Rosin informerar bland annat 

om: 

 

•  Enhetens uppdrag är:  

- medverka till åtgärder som förstärker möjligheterna för nyanlända, samt   

personer som står långt från arbetsmarknaden, till utbildning och egen 

försörjning 

- sommarjobb till ungdomar som slutat åk 9 på högstadiet och åk 1-2 på 

gymnasiet 

•  Enheten består av följande delar: 

- Plattformen  

- Tvätten 

- Vaktmästeriet  

- Fixartjänst  

- Kontorsservice 

- Snickeri 
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- Naturgruppen  

- Försteg Alboga 

 

____ 
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§ 40 Dnr 2019-00005             100 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 

- Att utse beslutsattestanter inom serviceförvaltningens verksamhetsområde 

enligt attestförteckning daterad 2019-03-22. 

- Att vidaredelegera rätten att yttra sig och företräda nämnden gällande 

detaljplaner förankrade i antagen översiktsplan (delegation 1.20) till Johanna 

Grander.  

 

Underlag för beslut 

Upprättad delegationsordning.     

 

____ 
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§ 41 Dnr 2019-00006             999 

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Informationen läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

VA- och renhållningschef Theres Stark informerar om resultatet av 

upphandlingen av hushållsavfall: 

- Två anbud gällande sophämtning 

- Fyra anbud gällande slamtömning 

- Avtalsskrivning 

- Nästa steg är att upphandla resterande avtalsområden: behandling av avfall 

och transporter av omlastat avfall 

 

____ 
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§ 42 Dnr 2019-00007             100 

Ekonomirapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden har tagit del av ekonomirapporten och översänder den 

till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har tagit fram uppföljning för Servicenämndens totala 

budget avseende februari månad 2019. Prognosen för helåret pekar på ett 

positivt resultat för nämnden.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-29 

 

____ 

 

Utdrag med bilaga: 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2019-00008             100 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-03-20 § 19 angående 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt information till 

marknadsarrangörer m.fl. 

 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-03-20 § 20 angående VA-

policy för Söderköpings kommun. 

 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-03-20 § 22 angående 

Entledigande från uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 

 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-03-20 § 25 angående 

Anmälan av motioner och medborgarförslag. 

 

____ 
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§ 44 Dnr 2019-00009             100 

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga kursinbjudningar finns att delge. 

 

Övriga frågor: 

Nämndens ledamöter var inbjudna till en föreläsning inom ramen för ESF-

projektet ”Alla med – integrera med praktik” den 9 april. Ämnet var ”Möten 

över kulturgränser”. Föreläsningen uppskattades mycket av alla som deltog. 

      

____ 

 

 

      

 

 


