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Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 16.40-17.10 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 

Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande 

Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 

Gerth Carlsson (C) 

Ulla Gustavsson (C) 

Michael Danielsson (M) 

Benny Flyckt (M) 

Stig Eriksson (S) 

Roine Rehn (SD), inte närvarande 

Gunilla Zachrisson (V) 

Lillmarie Jonsson (MP) 

Tjänstgörande ersättare Mathias Engberg (SD)  

Ersättare Maria Ewerskog (C) 

Mikael Arosenius (L) 

Ann-Britt Abrahamsson (S) 

 

Övriga närvarande Rickard Bardun, förvaltningschef 

Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Gunilla Zachrisson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2019-08-27 kl. 14.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 68-83 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   

 Gunilla Zachrisson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 
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§ 68 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Gunilla Zachrisson (V) utses att justera dagens protokoll. 

 

____  

 

 

      

 

 

 

      

 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

4(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2019-00083             351 

Medborgarförslag - rätt till halvårstaxa inom renhållning 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

 

2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att i kommande taxeöversyn arbeta in 

en differentierad taxa för året runt- respektive fritidsboende.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att det för boende på öar i skärgården 

borde finnas möjlighet att välja ett halvårsabonnemang för sophämtning med 

lägre avgift än för de som nyttjar sin fastighet året runt. 

 

Frågeställningen har hanterats i den taxeutredning som verksamheten 

genomfört under våren. Verksamheten anser det rimligt att införa 

differentierad taxa för sommar- respektive året runt-abonnemang även för 

skärgårdsboende utan vägförbindelse och har för avsikt att föreslå 

förändringen i kommande taxeöversyn som sker inför årsskiftet. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-07-03 av VA- och renhållningschef Theres Stark 

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställarna 

Theres Stark 
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§ 70 Dnr 2019-00076             311 

Medborgarförslag om tyst asfalt på E22/Erik Dahlbergsgatan 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har fått in ett medborgarförslag angående tyst 

beläggning på E22/Erik Dahlbergsgatan, den dag då E22 får en ny 

sträckning.  

Serviceförvaltningen ska fortsatt följa hur trafikflödena i och genom staden 

kommer ändras till följd av den nya E22 som kommer gå sydväst om staden. 

Om buller även efter att den nya E22 är byggd utgör ett problem, kan tyst 

asfalt vara ett alternativ att studera vidare. Förvaltningen kommer följa 

projektet i Linköping med en ny tyst asfalt och se hur projektet faller ut vad 

gäller måluppfyllelse om minskade bullernivåer med acceptabelt slitage i 

förhållande till investeringskostnaden.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-06-18 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Johanna Grander 
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§ 71 Dnr 2019-00084             840 

Medborgarförslag - ställplats för husbilar 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämndenämnden vidtar inte några åtgärder gällande utveckling av 

den föreslagna ytan. Noterar samtidigt behovet av ytterligare ställplatser med 

tillgång till el samt latrintömning, och dess prioritet vid framtida planering 

av områden invid nya E22s sträckning 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget visar på behovet av fler ställplatser och föreslår 

inrättandet av dylika på parkeringen vid s.k. ”gamla makro”*, invid 

friluftsbadet.  Detta stycke mark ägs dock inte av kommunen, vilket 

omöjliggör en kommunal beredning av platsen. Därav föreslås beslutas att 

ingen åtgärd gällande detta förslag vidtas. Däremot har en kartläggning 

nyligen genomförts med syfte att lokalisera fler lämpliga markytor för 

inrättandet av ställplatser.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-06-18 av enhetschef Näringsliv & turism Therese 

Eklöf och markförvaltare Magnus Sandberg.  

 

Yrkanden 

Pia Dingsten föreslår följande tillägg till beslutet: 

Ställplatser med tillgång till el samt latrintömning. 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Therese Eklöf 

Magnus Sandberg 
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§ 72 Dnr 2019-00116             900 

Omfördelning investeringsmedel till projekt införande av 

flerfackskärl 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. att omfördela 300 000 kronor i investeringsbudgeten från projekt 

Renhållning containrar återvinningscentral till projekt Införande av 

flerfackskärl.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2018 infördes flerfackskärl för insamling av hushållsavfall och 

förpackningar från villor och fritidshus. Nu görs en hel del kärlbyten hos 

kunder som inte valde flerfackskärl, men som nu önskar byta till det. För att 

finansiera investeringen i nya kärl föreslås 300 000 kronor i 

investeringsbudgeten flyttas från projekt Renhållning Containrar 

återvinningscentral till projekt Införande av flerfackskärl.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-07-03 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 

Malin Runo 
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§ 73 Dnr 2019-00117             900 

Omfördelning investeringsmedel VA Finnkroken 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. att omfördela 200 000 kronor i investeringsbudget från projekt 

Renhållning containrar återvinningscentral till projekt VA Finnkrokens 

verksamhetsområde för att genomföra verksamhetsområde Finnkroken.  

 

Ärendebeskrivning 

Investeringsprojektet Finnkrokens verksamhetsområde beviljades 

budgetmedel 2018 med 500 000 kronor men inget nyttjades. Medel saknas i 

2019 års budget för att utföra investeringen. Prognosen är att 200 000 kronor 

behövs 2019 för projektet. 

 

200 000 kronor i investeringsbudget flyttas från projekt Renhållning 

Containrar återvinningscentral till projekt VA Finnkrokens 

verksamhetsområde.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-06-18 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 

Malin Runo 
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§ 74 Dnr 2019-00118             350 

Införande av matavfallsinsamling flerfamiljshus och 

verksamheter 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att införa hämtning av matavfall från 

flerfamiljshus och verksamheter under sista kvartalet 2019, samt införa en 

taxa för 2019 för denna hämtning. Ny avgift för 190 liters matavfallskärl 

med tömning varje vecka blir 3 050 kr per år och 1 580 kr per år för tömning 

varannan vecka.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens avfallsplan ska insamling av matavfall införas inom hela 

kommunen senast år 2020. För småhus och fritidshus har 

matavfallsinsamling redan införts och nu återstår införande i flerfamiljshus 

och verksamheter, vilket planeras ske från november 2019. 

 

Vid införandet behöver en avgift tas ut från och med det att kund erbjuds 

insamlingen i november. Renhållningstaxan i sin helhet antas sedan i 

kommunfullmäktige från och med 1 januari 2020. Ny avgift för 190 liters 

matavfallskärl med tömning varje vecka föreslås bli 3 050 kr per år och 1 

580 kr per år för tömning varannan vecka. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-07-03 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 
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§ 75 Dnr 2019-00034             900 

Investeringsmedel bad- och friluftsanläggningar 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Tidigare beslut om investeringsmedel för att utveckla spontanidrottsytor 

upphävs i besparingssyfte.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid Servicenämndens sammanträde den 5 mars 2019 beslutades om 

disponering av investeringsmedel för att rusta upp och tillgänglighetsanpassa 

de kommunala badplatserna vid Sanden och Husbyvik, samt för att utveckla 

spontanidrottsytor.  

 

Att i det ekonomiska läge som Servicenämnden och kommunen i stort står 

inför är det förvaltningens uppfattning att det inte är rimligt att tillföra och 

utveckla nya anläggningar. Prioriteringen bör istället ligga på att underhålla 

redan befintliga anläggningar, varför Servicenämnden rekommenderas att 

besluta att upphäva tidigare beslut i den del som avser investeringsmedel för 

utveckling av spontanidrottsytor. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-07-04 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Hellstrand 

Malin Runo 
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§ 76 Dnr 2019-00115             860 

Kultur och fritidsvaneundersökning 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden godkänner att rapporten kan utgöra ett underlag för 

verksamheternas utveckling.  

 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2019 genomfördes, i samarbete med Utvärderingsringen, en 

kultur- och fritidsvaneundersökning i Söderköpings kommun. 

Undersökningen ger en bild av vad kommuninvånare i olika åldrar gör på sin 

fritid, hur nöjd man är och vad man anser är viktigt att satsa på i framtiden. 

Den bör ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument och 

därmed utgöra ett viktigt verktyg för att utveckla och vässa kommunens 

kultur- och fritidsverksamhet.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-06-18 av tf chef Kultur och fritid Johanna Hellstrand.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Hellstrand 
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§ 77 Dnr 2019-00022             332 

Lekplats Tyketorp 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Projektet med ny lekplats vid Tyketorp skjuts på framtiden. 

 

2. De investeringsmedel som finns avsatta för projektet ska inte nyttjas under 

innevarande år.  

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har tidigare 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 Tyketorp när två mindre lekplatser avvecklas. 

 

Vid Servicenämndens sammanträde den 5 mars 2019 beslutades att avvakta 

med startbesked för projektet tills efter redovisningen av Tertial 1 2019. Då 

prognosen för Servicenämnden för 2019 efter Tertial 1 pekar på ett 

underskott, samtidigt som ramarna för nämnden för kommande år har 

justerats ned, har förutsättningarna för vilka investeringar som nämnden 

ekonomiskt kan klara av förändrats. Detta medför att investeringar som ännu 

inte påbörjats behöver ses över och att prioriteringen bör ligga på att 

underhålla redan befintliga anläggningar istället för att utveckla nya.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-07-08 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Grander 
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§ 78 Dnr 2019-00007             100 

Ekonomirapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden har tagit del av ekonomirapporten samt översänder den 

till Kommunstyrelsen för kännedom.  

 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska prognosen för den skattefinansierade delen visar på ett 

underskott för helåret för nämnden på 0,3 mnkr efter genomförda åtgärder. 

Orsaken till underskottet är att kommunen under 2019 har flyttat 

kapitalkostnader från finansförvaltning till de förvaltningar som använder 

respektive tillgångar. För Servicenämnden innebär det tillkommande 

kostnader på 2,1 mnkr som förvaltningen inte fått täckning för i den tekniska 

justering som gjordes i maj 2019. Förvaltningen har inte fullt ut hunnit 

anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. 

 

De taxefinansierade verksamheterna förväntas uppvisa nollresultat vid årets 

slut, renhållningen nyttjar del av tidigare års överskott enligt plan. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-07-09 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2019-00011             100 

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

1. Information inför ärenden för beslut på Servicenämndens sammanträde 20 

augusti 2019: 

 

a-b) Förslagsställarna deltog och presenterade sina förslag. 

c)    Förvaltningschef Rickard Bardun föredrog medborgarförslag om 

ställplats för husbilar 

d-f) VA- och renhållningschef Theres Stark föredrog omfördelning av 

investeringsmedel och taxa matavfall  

g)   Tf enhetschef kultur och fritid Johanna Grander presenterade den kultur- 

och fritidsvaneundersökning som utförts av Utvärderingsringen på uppdrag 

av kommunen. 

h-j)  Förvaltningschef Rickard Bardun föredrog lekplats Tyketorp, 

investeringsmedel bad- och friluftsanläggningar samt ekonomirapporten 

januari-maj för serviceförvaltningen. 

 

2. Information om Servicenämndens ansvarsområde och uppdrag: 

 

a) Verksamhetsutvecklare Susanne Andersson informerar om den regionala 

livsmedelsstrategin. 

b) VA- och renhållningschef Theres Stark informerar om taxor för VA och 

renhållning. 

c) Samordnare Mats Gripenblad redogör för kommunens remissvar på den 

Regionala kulturplanen.  

d) Tf enhetschef kultur och fritid Johanna Hellstrand redogör för 

kommunens remissvar på den Regionala biblioteksplanen. Beslut tas i 

Kommunstyrelsen. 

e) Gert Wahlbäck, idrott och fritid, informerar om aktivitetsveckan 15-19 

juni "Sätt Söderköping i rörelse" med aktiviteter som Friluftsliv i 

Brunnsparken, Hälsa på Hagatorget, familjedag på Friluftsbadet, Musik och 

dans på gator och torg, Lilla Brunnsparksloppet och Stadsloppet. 
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f) Utredare Anna-Lena Johansson och trafiksamordnare Mikael Appelberg 

informerade om arbetet med "Rätt fart i staden". Ett uppdrag som gavs i  

antagen Handlingsplan Trafik Söderköping 2017-2020, som innebär 

justeringar av hastigheter inom tättbebyggt område i Söderköpings kommun. 

 

____ 
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§ 80 Dnr 2019-00005             100 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga delegationsbeslut att delge.  

 

____ 
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§ 81 Dnr 2019-00006             999 

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Ärendet utgår och rapporten delges nämnden skriftligen.  

 

____ 
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§ 82 Dnr 2019-00008             100 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga ärenden för kännedom att delge.  

 

____ 
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§ 83 Dnr 2019-00009             100 

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga kursinbjudningar att delge. 

2. Frågorna noteras och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Övriga frågor:  

- Pia Dingsten (S) påpekar att nämndens ledamöter måste få tillgång till 

förslag till beslut före beslutsmötet. 

- Gunilla Zachrisson (V) påpekar att: 

  * namnskylten på skulpturen "Karusell" är borta 

  * att det inte längre finns några soffor mellan Stinsen och Fix-området 

  De uppgifterna lämnas vidare till serviceanmälan. 

 

____ 

 

 

 

 

      

 

 


