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Plats och tid Stinsen, tisdagen den 1 oktober 2019 kl 15:00-16:00 

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) 

Björn Dahlskog (M) 

Mikael Arosenius (L) 

Malin Wastesson (KD) 

Ann-Britt Abrahamsson (S) 

 

Övriga närvarande Rickard Bardun, förvaltningschef 

Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Lillmarie Jonsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2019-10-11 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 84-94 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   

 Lillmarie Jonsson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2019-10-01 

Förvaringsplats för 

protokollet Sekretariat 

Anslaget sätts upp 2019-10-11 

Anslaget tas ner 2019-11-04 

Underskrift   

 Inger Lord  
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§ 84 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

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

 

____ 
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§ 85 Dnr 2019-00143             900 

Taxor och avgifter 2020 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden antar förslaget till taxor och avgifter för 

Servicenämndens verksamheter och områden 2020 och lämnar förslaget 

vidare för beslut i Kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

En översyn av taxor och avgifter inom Servicenämndens verksamheter och 

områden har genomförts och en justering föreslås för de flesta av nämndens 

taxor för budgetåret 2020. Ärendet har beretts av enhetschefer och 

sakkunniga inom Serviceförvaltningen. Förslagen för justerade taxor och 

avgifter har tagits fram utifrån verksamheternas givna ekonomiska 

förutsättningar.    

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-09-02 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

KF 

Rickard Bardun 

Malin Runo 
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§ 86 Dnr 2019-00144             900 

Tertialrapport 2 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden godkänner bokslutsrapporten för andra tertialet och 

översänder den till Kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 

2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta att söka efter 

möjliga besparingar som ger effekt 2020, då nämnden behöver vidta åtgärder 

för att hålla beslutad ram 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Tertialrapporten för Servicenämnden visar en prognos för helåret avseende 

den skattefinansierade delen om ett positivt resultat på knappt 2,2 mnkr. De 

taxefinansierade verksamheterna förväntas uppvisa ett positivt resultat på 

465 tkr vid årets slut, vilket innebär att de ingående ackumulerade 

underskotten är återhämtade. 

 

Tertialrapporten visar också på att i nuläget bedöms uppdragen i 

uppdragsplanen till största delen vara uppfyllda eller är vara på väg att 

uppfyllas. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-09-23 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

KS 

Rickard Bardun 

Malin Runo 
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§ 87 Dnr 2019-00118             350 

Införande av matavfallsinsamling flerfamiljshus och 

verksamheter 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Införa matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verksamheter från och 

med januari 2020.  

 

2.  Upphäva tidigare beslut från 2019-08-20 avseende införandet av 

matavfallsinsamling och taxa för flerfamiljshus och verksamheter från 

november 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid Servicenämndens beslutssammanträde 2019-08-20 beslutades att 

serviceförvaltningen får i uppdrag att införa hämtning av matavfall från 

flerfamiljshus och verksamheter under sista kvartalet 2019 samt att införa en 

taxa för detta.  

Renhållningsenheten har arbetat med att få in intresseanmälningar för vilka 

flerbostadshus och verksamheter som vill ha matavfallsinsamling, dessvärre 

har gensvaret varit lågt och resulterat i färre anmälningar än önskat.  

Samtidigt har en översyn av verksamhetsområdets taxor pågått som 

resulterat i att en miljöstyrande taxa nu föreslås, där de som sorterar ut 

matavfall bör ha en lägre taxa än de som inte gör detta.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-09-03 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 
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§ 88 Dnr 2018-00131             350 

Uppföljning avfallsplan  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden godkänner uppföljningen och skickar information om 

den vidare till Kommunfullmäktige för kännedom.  

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen ansvarar för att uppföljning av avfallsplanen i sin 

helhet sker en gång per år. Många av målen är påbörjade och de flesta på god 

väg att uppfyllas.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-09-04 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

KF 
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§ 89 Dnr 2019-00146             650 

Kostplan 2020-2023 - referensgrupp 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera kostplanen för 

Söderköpings kommun. 

 

2. Servicenämnden utser en politisk referensgrupp bestående av Inga-Lill 

Östlund och Gerth Carlsson från majoriteten och Stig Eriksson från 

oppositionen. 

 

3. Servicenämnden förlänger giltighetstiden på nu gällande kostplan att gälla 

till och med juni 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kostplanen för Söderköpings kommun behöver revideras och en politisk 

referensgrupp föreslås utses att bistå förvaltningen i revideringsarbetet. 

Nuvarande kostplan föreslås också förlängas till och med juni 2020 för att ge 

goda förutsättningar för revidering av kostplanen för kommande period.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-09-16 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

Yrkande gällande punkt 2 

Benny Flyckt (M) föreslår Inga-Lill Östlund (L) och Gerth Carlsson (C) från 

majoriteten. 

 

Pia Dingsten (S) föreslår Stig Eriksson (S) från oppositionen. 

 

Mathias Engberg (SD) föreslår sig själv från oppositionen. 

 

Efter sluten namnomröstning gällande representant från oppositionen finner 

ordföranden att Stig Eriksson utses till oppositionens representant. 

 

____ 
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§ 90 Dnr 2019-00011             100 

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Informationen antecknas till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Information inför beslut på Servicenämndens sammanträde 1 oktober 

2019: 

 

Taxor och avgifter 2020 

Theres Stark, VA- och renhållningschef, och Rickard Bardun, 

förvaltningschef, informerar om att en översyn av taxor och avgifter inom 

Servicenämndens verksamheter och områden har genomförts och en 

justering föreslås för de flesta av nämndens taxor för budgetåret 2019.  

 

Tertialrapport 2 2019  

Rickard Bardun informerar om: 

Tertialrapporten för Servicenämnden visar en prognos för helåret avseende 

den skattefinansierade delen om ett positivt resultat på knappt 2,2 mnkr. De 

taxefinansierade verksamheterna förväntas uppvisa ett positivt resultat på 

465 tkr vid årets slut, vilket innebär att de ingående ackumulerade 

underskotten är återhämtade. 

 

Införande av matavfallsinsamling flerfamiljshus och verksamheter: 

Theres Stark informerar bland annat om: 

• Initialt svag respons från fastighetsägarna till flerbostadshus 

• Gör omtag med ny informationsinsats och införandet skjuts fram till januari 

2020 

 

Uppföljning av avfallsplan: 

Theres Stark informerar om: 

• Servicenämnden ansvarar för en årlig uppföljning av avfallsplanen som 

sedan går vidare till Kommunfullmäktige. 

• En ny app har släppts som fått bra genomslag, cirka 2 000 personer har 

laddat ner den. 
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• Hållbarhets- och miljökrav arbetas successivt in i förfrågningsunderlag, 

t.ex. hänvisas till Agenda 2030. 

• Förskolorna har genomfört informationsinsatser 

• Kostenheten har 8 veckor inplanerad matsvinnsmätning inom grundskolan 

och gymnasiet.  

• Plockanalys planeras under 2019. 

• På skräpplockardagarna deltar 12 skolor. Samarbete med Valdemarsvik i 

initiativet Ren kust.  

 

Information om Servicenämndens ansvarsområde och uppdrag: 

 

Producentansvar FTI (Förpacknings- och tidningsindustrin)  
Theres Stark informerar bland annat om: 

• I juni 2018 beslutade regeringen att utfärda två nya förordningar gällande 

producentansvar för förpackningar och returpapper. 

• Sveriges alla bostadsfastigheter ska erbjudas kostnadsfri borttransport av 

förpackningar och tidningar. 

• Från 1 januari 2021 krävs tillstånd från Naturvårdsverket för att bedriva 

insamling av förpackningar och tidningar. 

• Detta får vi genom att skriva avtal med producenterna, FTI AB. 

 

Verksamhetsinformation VA  

Theres Stark informerar bland annat om: 

• Detaljplanen för Norra Finnö är överklagad. Det bedöms innebära ca ett års 

försening av byggnationen av avloppsreningsverket. 

• Upphandlingen Behandling av avfall är påbörjad och sker tillsammans med 

Åtvidaberg och Valdemarsvik. 

 

Uppföljning av besöksnäringsstrategin  

Therese Eklöf, enhetschef Turism och näringsliv, informerar bland annat 

om: 

• Strategin framarbetades under 2016/2017. 

• Önskade långsiktiga effekter är bl.a.: 

- Ökat antal kommersiella gästnätter 

- Ökat antal utländska gästnätter 

- Få besökare från närområdet att stanna längre – över natten 

•Våra målgrupper är: närområdet, Stockholm och Mälardalen, utlandet, 

främst Danmark, Tyskland och Holland. 

 

Kritik på teknik  

Mats Gripenblad, administrativ samordnare, informerar om den 

undersökning där medborgarna har fått tycka till om den kommunala 

tekniken: 
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• En undersökning som erbjuds genom SKL och genomförs vart 3:e år 

• Slumpmässigt urval i åldern 18-74 år, 500 inbjudna 

• Frågeområden: resande, gator och vägar, parker och lekplatser, vatten och 

avlopp, avfall och avfallshantering, kommuninfo och kommunkontakter 

• Svarsfrekvens 57,2 % 

• Gällande snöröjning och halkbekämpning, parker och lekplatser samt 

vatten och avlopp placerar sig Söderköping på 10-13 av 102 deltagande 

kommuner. Gällande kommuninfo och kommunkontakter på plats 15. 

 

Meröppet biblioteksfilialer 

Bibliotekarie Marie Eriksson informerar om att införandet av Meröppet på 

biblioteksfilialerna i Östra Ryd och Mogata nu är klart. Invigdes den 14 

september av Inga-Lill Östlund. Genom detta kommer man att kunna få 

tillgång till biblioteken utanför bemannad öppettid genom ett låssystem som 

kopplas till den som är Meröppetlåntagare. 

 

____ 

 

 

      

 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

12(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2019-00005             100 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 

- Att delta i upphandling av konsulttjänst, Besiktning av platsgjutna 

konstruktioner. 

- Att delta i upphandling av konsulttjänst, Besiktning av torg och parker. 

- Att förlänga ramavtal Landskapsarkitektur.  

 

Underlag för beslut 

Upprättad delegationsordning.  

 

____ 
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§ 92 Dnr 2019-00006             999 

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Verksamhetsrapport föredrogs i samband med Tertialrapport 2.  

      

____ 
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§ 93 Dnr 2019-00008             100 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Ärenden för kännedom anmäls och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-09-10 § 112 angående Ny 

organisation fastighetsförvaltningen. 

 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-09-10 § 123 angående 

Remiss regional biblioteksplan 2020-2023. 

 

Remissvar Regional biblioteksplan 2020-2023. 

 

Yttrande avseende kulturplan för Region Östergötland 2020-2023. 

 

____ 

 

 

      

 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

15(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2019-00009             100 

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga kursinbjudningar finns att delge. 

 

2. Övrig information antecknas till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande lämnar följande meddelande: 

Majoritetens politiska ledningsgrupp i Söderköpings kommun har idag fattat 

följande beslut föranlett av Söderköpings kommuns ekonomiska situation: 

• Förändrad delegation av anställningar innebärande ett principiellt 

anställningsstopp. 

• Stor restriktivitet vad gäller inhyrning av personal och konsulter. 

• Investeringsstopp 

• Stor restriktivitet vad gäller fastighetskostnader. 

 

Övrig information från ordförande: 

• Uppdragsplan enligt särskild mall är under framtagande 

• Utdelning av kulturpris och kulturstipendie delas ut den 9/11 på Stinsen i 

samband med att Stinsen firar 20 år 

• Har besökt Återvinningsstationen i Eskilstuna 

• Uppdragsplan enligt särskild mall är under framtagande 

• Landsbygdsdag i Söderköping anordnad av Region Östergötland 

• Tillgänglighetsråd upprättat bestående av Inga-Lill Östlund ordförande, Pia 

Dingsten vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter 

• Medborgardialog den 9/10 på FIX-området och vid ICA Supermarket, den 

10/10 på Hagatorget och Rådhustorget 

 

Fråga från Lillmarie Jonsson gällande vilka konsekvenser besparingarna 

kommer att få. Hänvisas till tjänstemännen för mer information. 

 

____ 

 

 

      


