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Plats och tid Aulan, tisdagen den 2 juni 2020 kl 14:00-14:45 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 
Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande, inte närvarande 
Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 
Mathias Engberg (SD), inte § 40 pga. jäv 
Gunilla Zachrisson (V), inte närvarande 
Lillmarie Jonsson (MP) 
Gerth Carlsson (C) 
Ulla Gustavsson (C) 
Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M), inte närvarande 
Stig Eriksson (S), inte närvarande  

Tjänstgörande ersättare Björn Dahlskog (M) 
Maria Everskog (C) 
Ann-Britt Abrahamsson (S) 
Stefan Åbrodd (SD), § 40 

 

Ersättare  

Övriga närvarande Johan Cöster, förvaltningschef 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Lill-Marie Jonsson (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-06-10, kl. 14.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 38-50 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Lillmarie Jonsson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-06-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariat 

Anslaget sätts upp 2020-06-10 

Anslaget tas ner 2020-07-02 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 38 Dnr SERN 2020-00002 1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

1.  Till justerare utses Lillmarie Jonsson (MP). 
 
_____ 
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§ 39 Dnr SERN 2020-00003 1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

1.  Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

 
Information om beslutsärenden: 
Uppföljning avfallsplan 
VA- och renhållningschef Theres Stark informerar om den uppföljning av 
avfallsplanen som gjorts och som ska göras en gång per år och redovisas för 
Kommunfullmäktige. Informationen bifogas till dagens sammanträde i Ciceron 
Assistent.  
 
Tertialbokslut 1 2020 tillika P04 
Tf. förvaltningschef Johan Cöster redovisar Tertialbokslut 1 samt P04. 
 
Uppföljning upphandlad verksamhet 
Tf. förvaltningschef Johan Cöster redovisar den uppföljning gällande externt 
upphandlad verksamhet som genomförts. 
 
Sommargåva – tack till medarbetare 
Näringslivs- och turistchef redovisar ärendet. 
 
Lekplatser underhåll (åtgärdande av A-fel) 
Tf. förvaltningschef Johans Cöster redogör för ärendet. 
 
Verksamhetsinformation: 
Rapport Covid-19 gällande Näringsliv och turism 
Näringslivs- och turistchef Therese Eklöf ger en näringslivsrapport och informerar 
om stödjande insatser till näringslivet. Informationen bifogas till dagens sammanträde 
i Ciceron Assistent.  
 
_____ 
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§ 40 Dnr SERN 2020-00010 10.10.2 

Fastställande av belopp 2020 för föreningsbidrag och 
verksamhetsstöd till studieförbund 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden fastställer beloppsnivåerna för de olika bidragsformerna samt 
total budgetram för bidrag om 1,3 Mkr i enlighet med bilaga 1. 
2.  Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
Mathias Engberg (SD) anmäler jäv. 
 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritid handlägger de föreningsbidrag som Söderköpings kommun stödjer 
föreningslivets och studieförbundens verksamheter med i kommunen. Bidragen kan 
sökas av ideella föreningar och studieförbund i enlighet med Reglemente för 
föreningsbidrag och stöd till studieförbund. Servicenämnden fastställer årligen 
beloppen för de olika bidragsformerna. 
 
Servicenämnden har tidigare fattat beslut om nytt reglemente och under förutsättning 
att reglementet fastställs av Kommunfullmäktige och att beslutet vinner laga kraft, 
behöver Servicenämnden besluta om fastställande av belopp för de olika 
bidragsformerna. Servicenämnden rekommenderas att fastställa budget samt 
beloppsnivåerna i enlighet med bilaga 1. 
 

Protokollsanteckning 

I Socialdemokraternas strategiska plan 2020-2023 är det avsatt 1,5 mkr till 
föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av Mats Gripenblad 2020-05-07. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Mats Gripenblad 
Johanna Hellstrand 



6 (16) 
Protokoll 

2020-06-02 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr SERN 2020-00097 1.4 

Tertialbokslut 1 2020 tillika P04 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden godkänner Tertialbokslut 1 och lämnar vidare till    
Kommunstyrelsen för beredning. 
2.  Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning  

Servicenämndens tidiga prognos visar på ett överskott om cirka 500 tkr. 
Huvudanledningen till överskottet är vakanshållning av tjänster, restriktivitet vad 
gäller verksamhetsrelaterade kostnader samt investeringsstopp. I huvudsak härrör 
överskottet från kultur- och fritidskontoret. Övriga kontor och enheter redovisar 
ingen avvikelse gentemot budget. När det gäller verksamheten har den till del 
påverkats av pågående pandemi. Nämnden har flera verksamheter som utpekats som 
samhällsviktiga och stort fokus har legat på att säkerställa driften hos dessa. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av tf. förvaltningschef Johan Cöster 2020-05-26. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr SERN 2020-00092 4.10 

Renovering av kaj, brygga och kätting i Tyrislöt 

Servicenämndens beslut 

1.  Befintlig kaj och brygga kläs in. 
2.  Tio stycken y-bommar införskaffas och sätts på plats under 2020. 
3.  Kättingen byts och ersätts innan sommarsäsongen 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

För att Tyrislöts hamn på ett säkert sätt ska kunna erbjuda tilläggnings-möjligheter 
och för att bibehålla säkerheten, måste kajer, bryggor samt kätting renoveras och 
bytas ut. Rekommendationen är att klä in befintlig kaj och brygga samt införskaffa 
och sätta på plats 10 stycken y-bommar under året. Kättingen måste bytas ut och 
ersättas innan sommarsäsongen 2020. Budgeten för åtgärderna är kalkylerad till totalt 
600 000 kr. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av projektledare Johanna Grander 2020-05-07. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Grander 
Peter Tauberman 
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§ 43 Dnr SERN 2020-00094 4.8.3 

Lekplatser, underhåll 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  De mest angelägna A-felen enligt inventering utförd 2019 åtgärdas till en budget 
av 300 000 kr för 2020. 
2.  Återrapportering av kvarstående åtgärder på Servicenämnden i augusti. 
 

Ärendebeskrivning  

2016 togs en Lekplan fram för Söderköping och 2019 gjordes en inventering av alla 
lekmiljöer, både på allmän plats samt fastighetsmark, det vill säga skolor och 
förskolor. Det som nu föreslås är att i ett första steg åtgärda de mest angelägna 
bristerna i lekmiljöerna. Det är så kallade A-fel, vilket betyder att om en olycka sker 
kan det leda till allvarlig skada. Rekommendationen är att fortsätta åtgärda de mest 
angelägna A-felen enligt inventering utförd 2019. Budgeten som föreslås avsättas är 
300 000 kr för 2020. Det är av yttersta vikt att åtgärda de fel som kan leda till allvarlig 
skada. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av projektledare Johanna Grander 2020-05-07. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Grander 
Peter Tauberman 
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§ 44 Dnr SERN 2020-00091 6.6 

Undanröja vandringshinder Nybrofallet 

Servicenämndens beslut 

1.  Befintligt dämme renoveras. 
2   En ny fiskvandringsväg för lax och svagsimmande arter byggs i Nybrofallet. 
3.  Förvaltningen får startbesked för att utreda och projektera 2020 samt att utföra 
arbetena år 2021 under lämplig tid och i samråd med Länsstyrelsen. 
4.  Budgeten för åtgärderna är totalt 1,15 mkr inklusive projektering och utredning. 
5.  Storårapporten aktualiseras. 
 

Ärendebeskrivning 

Rekommendationen är att renovera befintligt dämme och bygga en ny 
fiskvandringsväg för lax och svagsimmande arter i Nybrofallet. Därmed kommer 
dämmet att få en lagligförklaring och kommunen fullföljer de åtaganden som 
Länsstyrelsen påbjuder kommunen. Det kommer också skapa värden för den 
biologiska mångfalden och bidra till att Söderköping upplevs som en välvårdad och 
välskött stad för boende, besökare och turister. Budgeten för åtgärderna är totalt 1,15 
Mkr inklusive projektering och utredning. Förslaget är att ge startbesked för att 
utreda och projektera under 2020 samt att utföra arbetena år 2021 under lämplig tid 
och i samråd med Länsstyrelsen. 
 

Förslag 

Pia Dingsten (S) föreslår att Storårapporten åter aktualiseras. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av projektledare Johanna Grander 2020-05-07. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Grander 
Peter Tauberman 
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§ 45 Dnr SERN 2018-00131 350 

Uppföljning avfallsplan  

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden godkänner uppföljningen och skickar informationen vidare till 
Kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning  

2017 antog kommunfullmäktige Söderköpings avfallsplan. I denna finns ett antal mål 
med tillhörande åtgärder som ska följas upp en gång per år och redovisas för 
Kommunfullmäktige. Många av målen är påbörjade och de flesta på god väg att 
uppfyllas. En del mål kan inte uppfyllas då vi väntar på ny detaljplan för byggnation 
av en ny återvinningscentral. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av VA- och renhållningschef Theres Stark 2020-05-12. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Theres Stark 
Kommunfullmäktige 
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§ 46 Dnr SERN 2020-00101 1.2.7 

Uppföljning upphandlad verksamhet 

Servicenämndens beslut 

1.  Informationen läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Serviceförvaltningen har enligt riktlinje, antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-09 
§ 113, och rutin med diarienummer SERN 2017-00046 
gällande uppföljning av externt upphandlad verksamhet, genomfört uppföljning inom 
renhållningen, teknik och entreprenad och Näringsliv och turism. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av VA- och renhållningschef Theres Stark, driftchef teknik och 
entreprenad samt Näringslivs- och turistchef Therese Eklöf. 
 
_____ 
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§ 47 Dnr SERN 2020-00018 1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 
- yttrande till Förvaltningsrätten 
- remissvar till Åtvidabergs kommun 
- utse tf. enhetschef för VA- och renhållningskontoret 
    

Underlag för beslut 

Delegationsordning 
 
_____ 
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§ 48 Dnr SERN 2020-00007 1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 62 angående Revidering av 
reglemente för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 63 angående Taxa för 
torghandel. 
 
_____ 
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§ 49 Dnr SERN 2020-00103 1.11 

Sommargåva - tack till medarbetare 

Servicenämndens beslut 

1.  att till medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ge ett lokalt presentkort 
till ett värde av 200 kr. Presentkortet ska gälla för köp i sällanköps- och tjänstehandel 
samt på restauranger och caféer i Söderköpings kommun under juni och juli månad 
2020, i syfte att främja det lokala näringslivet på kort sikt. Kostnaden belastar 
respektive enhets lagda budget för gåvor till anställda/personalrepresentation. 
2.  att ge enheten för Näringsliv & turism i uppdrag att för Söderköpings kommuns 
räkning att ta fram detta lokala presentkort och en rutin för hantering och 
fakturering. Tillsammans med HR ansvarar Näringsliv & turism även för distribution. 
Kostnaden för framtagande och distribution, ca 25 000 sek, belastar Näringsliv & 
turism.  
3.  att kostnaden om 300 000 sek fördelas på respektive förvaltning/enhet om 200 
sek per respektive mottagande medarbetare. Kostnaden belastar respektive enhets 
lagda budget för sommar/julgåvor. I serviceförvaltningens fall innebär detta en 
kostnad om 21 800 sek för de 109 anställda i nämndens verksamheter. 
4.  Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

Ärendebeskrivning  

Att hantera den pågående coronapandemin har inneburit en stor kraftansträngning av 
kommunens medarbetare. Uppgiften har lösts med både kreativitet, uthållighet och 
engagemang. Söderköpings kommun vill därför inför sommaren 2020 visa sin 
uppskattning och tacka alla medarbetare (ca 1400 personer inkl. visstidsanställda) för 
extraordinära insatser under den pågående coronapandemin.  
 
Coronapandemin har även slagit hårt mot det lokala näringslivet i Söderköping. 
Söderköpings kommun sammanträder sedan Corona-virusets utbrott varje vecka med 
representanter för lokala näringslivsorganisationer i det sedan tidigare etablerade 
Näringslivsrådet. Representanter för det lokala näringslivet har där lyft behovet av 
stöd och kostnadslättnader i syfte att stötta verksamheter i kommunen. Ett mycket 
efterfrågat stöd är en satsning på lokala presentkort till all kommunal personal, att 
gälla för köp i sällanköps- och tjänstehandel respektive på restauranger och caféer 
under juni och juli månad 2020 för att stötta näringslivet på kort sikt.  
 
Förslaget är att ett tryckt papperspresentkort i numerär tas fram som är giltigt hos 
kommunens all sällanköps- och tjänstehandel, restauranger, caféer, oavsett var i 
kommunen verksamheten är placerad. Näringsliv & turism ansvarar för att ta fram 
detta värdekort och en rutin för hantering och fakturering. Tillsammans med HR 
ansvarar Näringsliv & turism även för distribution.  
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En kartläggning kring närliggande kommuners tillvägagångssätt gällande dylika 
presentkort har genomförts. Därtill har beräkning kring den ekonomiska 
konsekvensen för Söderköpings kommun med anledning av kostnaden detta skulle 
innebära genomförts.  
 
Kostnaden för kommunen som helhet beräknas uppgå till 300 000 tkr. Detta 
inkluderar då tryck och leverans av presentkorten samt framtagandet av en rutin för 
fakturering av kostnaden efter nyttjande hos vald leverantör. Kostnaden faktureras 
först efter att presentkortet nyttjats. Kostnaden för respektive presentkort tas inom 
respektive nämnd och belastar respektive enhets lagda budget för gåvor till 
anställda/personalrepresentation. Kostnaden för framtagande och distribution av 
presentkortet, ca 25 000 sek, belastar Näringsliv & turism. 
 
Reglerna kring förmånsbeskattning har särskilt beaktats. From 1 juni införs nya 
tillfälliga regler där denna typ av gåva inte kommer att leda till förmånsbeskattning för 
mottagaren. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-05-27 av näringslivs- och turistchef Therese Eklöf, HR-chef 
Bärbel Elenius, kommundirektör Maria Fredriksson. 
 
_____ 
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§ 50 Dnr SERN 4579  

Avslutning 

 
Ordförande Inga-Lill Östlund tackar för den här terminen och önskar nämnden och 
tjänstemän en skön sommar. Framför nämndens tack till alla medarbetare inom 
förvaltningen för en god insats. 
 
Oppositionen genom Pia Dingsten (S) önskar alla en glad och fin sommar. 
 
_____ 
 
 
 
 
 


