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Protokoll 

2020-03-03 
 

 
 

Servicenämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Börrum, tisdagen den 3 mars 2020 kl 14:00-14:25 

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) 
Mathias Engberg (SD) 
Gunilla Zachrisson (V) 
Lillmarie Jonsson (MP) 

Tjänstgörande ersättare   

Ersättare Ann-Britt Abrahamsson (S) 
Mikael Arosenius (L) 
Pia Axelsson (V) 
Björn Dahlskog (M) 
Maria Everskog (C) 
Stefan Åbrodd (SD) 

Övriga närvarande Mats Gripenblad 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Stig Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Sekretariat 6 mars 2020  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 12-18 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Stig Eriksson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2020-03-03 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariat 

Anslaget sätts upp 2020-03-09 

Anslaget tas ner 2020-03-31 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 12 Dnr SERN 2020-00002 1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

1.  Stig Eriksson (S) utses till justerare. 
 
_____ 
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§ 13 Dnr SERN 2020-00003 1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  

Information om ärenden för beslut: 
Viggebybron – projektledare Johanna Grander ger en kompletterande redogörelse för  
det återremitterade ärendet. 
 
Ekonomirapport P01 2020 föredrogs av controller Malin Runo. 
 
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2019 föredrogs av Mats Gripenblad och Malin 
Runo.  
 
Fördjupad verksamhetsgenomgång: 
Teknik och entreprenad - driftchef Peter Tauberman informerar bland annat om: 
• Organisationen som består av gatudrift, parkskötsel, yttre miljö fastighet, belysning, 
drift idrott och fritid, skogsinnehav, bilpool. 
• Status för konstisen och dess öppettider 
 
Verksamhetsplan serviceförvaltningen: 
Mats Gripenblad presenterade verksamhetsplanen för serviceförvaltningen 2020. 
 
_____ 
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§ 14 Dnr SERN 2019-00191 311 

Viggebybron 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden beslutar enligt alternativ 1 med en totalkostnad om 1,2 mkr. 
 

Ärendebeskrivning  

Serviceförvaltningen har tagit fram en förstudie, för att precisera tre alternativ för 
Viggebybrons framtid och kostnadsuppskatta dessa. 
(inkl. Bilaga 1 Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Bilaga 2 Projekterings PM 
geoteknik, Bilaga 3 PM Förstudie) 
 
I slutet av förstudien finns en utvärdering med olika förutsättningar som grund; ett 
alternativ har fokus på bärighet och framkomlighet. Det andra alternativet har fokus 
på ekonomi.  
Serviceförvaltningen rekommenderar alternativ 1 som innebär att befintlig 
brofunktion återskapas men standarden höjs inte utan fokus är att återskapa samma 
funktion som bron har/har haft tidigare samt att åtgärden avropas inom gällande 
avtal för drift- och underhåll under förutsättning att ekonomiskt utrymme finns för 
åtgärden. 
   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-02-24 av projektsamordnare Johanna Grander. 
 
_____ 
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§ 15 Dnr SERN 2020-00004 1.4 

Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden godkänner ekonomirapporten och översänder den till 
Kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning  

Nämnden erhåller löpande verksamhetsrapport inkluderande ekonomisk avstämning, 
så kallade P01-P12. I nuvarande rapportering ingår endast P01 då 
verksamhetsrapport för januari rapporterades på nämnden den 4 februari. 
Nuvarande rapport pekar mot ett prognostiserat nollresultat. Notera att det råder stor 
osäkerhet i den tidiga prognosen.  
Fortsättningsvis kommer verksamhetsrapport och ekonomisk rapport (P01-P12) 
spegla samma period, dvs. en månad i taget. Här ska särskilt påpekas att det ibland, 
beroende på nämndintervall, kan vara nödvändigt att redovisa flera månader till 
efterföljande nämnd. Således kan exempelvis P06 och P07 redovisas på nämnden i 
augusti. Anledningen till förändringen är följande: 
• Verksamhet och ekonomi ska redovisa samma period då ekonomin är medel för 
måluppfyllelse. 
• Det blir lättare att förstå sammanhang mellan eventuella avvikelser i verksamhet och 
ekonomi.  
• Det blir lättare för respektive verksamhetschef att rapportera och hålla reda på 
inrapportering till verksamhetsrapport.  
• Det blir tydligare protokollföring och därmed lättare för revisionen att följa 
verksamheten.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-02-18 av tf. förvaltningschef Johan Cöster.  
 
_____ 
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§ 16 Dnr SERN 2020-00027 1.4 

Årsbokslut 2019 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden godkänner verksamhetsberättelsen/årsbokslutet och framför sitt 
tack till förvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning  

Servicenämndens resultat visar på ett överskott om 6 281 tkr. Huvudanledningen till 
överskottet är vakanshållning av tjänster, restriktivitet vad gäller 
verksamhetsrelaterade kostnader samt investeringsstopp. I förhållande till tertial två 
är prognosen förbättrad med cirka 4 000 tkr. Huvudanledningen till detta är politiska 
beslut kring nämnden ekonomi. Utöver detta har nämnden och dess 
arbetsmarknadsenhet erhållit ett engångsbelopp om 1 300 tkr.  
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-02-17 av tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
 
_____ 
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§ 17 Dnr SERN 2020-00018 1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens Beslut 

1.  Inga delegationsbeslut finns att delge. 
 
_____ 
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§ 18 Dnr SERN 2020-00007 1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 

Servicenämndens Beslut 

1.  Ärenden för kännedom anmäls och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-01-29 § 7 angående Motion: 
buräggsfria upphandlingar och inköp i Söderköpings kommun. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-01-29 § 9 angående Översyn av 
reglemente för Kommunstyrelsen, nämnden och beredningar och kommunens 
revisorer. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-01-29 § 13 angående Roine Rehns 
(SD) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Servicenämnden samt 
val av Mathias Engberg (SD) som ledamot och Stefan Åbrodd (SD) som ersättare i 
Servicenämnden. 
 
Övrig information 
Inga-Lill Östlund: 
- Den 27/2 var hon, tillsammans med tjänstemän från Turism och näringsliv 
inbjudna till Navet i havet för att diskutera framtidsplaner, behov av samordning, 
dialog m.m. Fick information om att Sankt Anna-dagen kommer att genomföras som 
tidigare år, samt att ett nytt evenemang ”Vårsprattel” ska äga rum i maj. 
Framkom önskemål om att kommunen måste verka för bättre bussturer. För det 
krävs det ett bättre samarbete med Regionen. 
Finns också önskemål om cykelväg Lagnöbron-Tyrislöt. 
 
Bengt Wastesson: 
Informerar om att det anordnas bokbytardagar i lanthandeln i Mon. 
 
_____ 
 
 
    
 
 
 
 


