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Plats och tid Aulan, tisdagen den 29 september 2020 kl 14:00-16:00 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 
Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande 
Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 
Mathias Engberg (SD), inte § 65 
Gerth Carlsson (C) 
Ulla Gustavsson (C) 
Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M) 
Stig Eriksson (S) 
Gunilla Zachrisson (V), inte närvarande 
Lillmarie Jonsson (MP) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Britt Abrahamsson (S) 
Stefan Åbrodd, § 65 

 

Ersättare Maria Ewerskog (C) 
Björn Dahlskog (M) 
Gunweig Svensson (S) 
Stefan Åbrodd (SD) 

Övriga närvarande Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
Sandra Ljungdahl, samordnare 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Stig Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 7 oktober 2020 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 61-72 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Stig Eriksson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-09-29 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, serviceförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2020-10-08 

Anslaget tas ner 2020-10-30 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 61 Dnr SERN 2020-00002    1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Stig Eriksson (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
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§ 62 Dnr SERN 2020-00003    1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Information om beslutsärenden: 
 
Medborgarförslag gatubelysningen på Länsmansgatan 
Förslagsställaren medverkade och föredrog ärendet tillsammans med driftchef Peter 
Tauberman. 
 
Utbetalning av grundbidrag, lokalt aktivitetsstöd, arrangemangsstöd samt 
verksamhetsstöd till studieförbund. 
Johanna Hellstrand, tf. enhetschef Kultur och Fritid föredrar ärendet. 
  
Tertialbokslut 2 2020 tillika P08 
Budget 2021-2024 
Taxor och avgifter 2021 
Johan Cöster, tf. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Omfördelning investeringsmedel VA  
Theres Stark, VA- och renhållningschef, föredrar 
 
Finansiering av Insiktsmätning/NKI 
Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism, föredrar. 
 
Verksamhetsinformation: 
 
Näringsliv och turism: 
Enhetschef Therése Eklöf informerar om effekterna av Covid-19 för näringslivet: i 
augusti 2020 skickades en enkät ut till 450 företag om hur Covid-19 påverkat 
verksamheten, 41 inkomna svar. 
Informerar även om Svenskt Näringslivs kommunranking. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Bredbandsutbyggnad: 
IT-chef Kicki Lindblom informerar om bredbandsutbyggnaden.  
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
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Kultur och fritid: 
Gert Wahlbäck informerar bland annat om: 
- Påverkan av Covid-19: föreningslivet har drabbats svårt med inställda evenemang 
med uteblivna intäkter, inställda loppisar, begränsat antal besökare samtidigt på 
Friluftsbadet 
- Anslutning till naturkartan.se. har mottagits positivt. Kommer att kompletteras 
ytterligare. 
- Fullbelagt och kö till odlingslotterna.  
- Efterfrågan på båtplats i Storån har ökat. Finns idag 120 båtplatser varav 80-90 är 
uthyrda.  
- Gästhamnsplatserna, ca 10 st., i Storån ansvarar Korskullens camping för.   
- Trångt och parkeringsproblem under sommaren vid havs- och sjöbaden.  
- Torghandeln har ökat. Mycket p.g.a. av frånvaro av marknader och fritt nyttjande av 
platser. 
- Toalettbyggnaderna vid Husbyvik och Sanden har blivit försenade. Åtgärdas under 
hösten och våren. 
- Östgötaleden har påverkats positivt. Pengar från Region Östergötland för att 
förbättra skyltningen. Ska göras en enhetlig skyltning utmed leden. 
- Byggnation av padelbanor har önskats. Privata utförare som bygger. 
 
_____ 
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§ 63 Dnr SERN 2020-00130    1.1.3 

Medborgarförslag om trappräcke i Hagaparken 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden tackar för förslaget och meddelar att de båda trapporna till 
Hagaparken under september månad försågs med trappräcken, för att underlätta 
tillgängligheten. Medborgarförslaget har därmed bifallits. 
 

Ärendebeskrivning  

Förslagsställaren har skickat in förslag om att underlätta tillgängligheten till 
Hagaparken via trapporna, montera ett eller två trappräcken. Projektledare har 
tillsammans med driftchef granskat förslaget och såg att det var en väldigt enkel 
åtgärd som kunde genomföras direkt.  
 
Idag finns två trappor i parkens nordöstra och östra del ner mot Storån. 
Trapporna hade inga räcken eller liknande att ta stöd i. Trappräcken monterades 
inom ramen för driften i början av september.  
 
Åtgärden rymdes inom driftbudget, kostnaden uppgick till 12 377 kr. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-16, Peter Tauberman, driftchef. 
 
_____ 
 
 
Utdrag: 
Förslagsställare 
Peter Tauberman 
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§ 64 Dnr SERN 2020-00029  

Medborgarförslag angående gatubelysningen på Länsmansgatan 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden tackar för förslaget om att förbättra belysningen utmed 
Länsmansgatan, för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. 
Servicenämnden håller med om att belysningen behöver förbättras och ger 
förvaltningen i uppdrag att i kommande investeringsbudget avsätta medel för 
investeringen. Medborgarförslaget har därmed bifallits.  
 

Ärendebeskrivning  

Ett medborgarförslag har kommit in till Servicenämnden där förslagsställaren föreslår 
investering och därefter montering av förbättrad belysning utmed gång- och 
cykelvägen vid Länsmansgatan. Förslagsställaren menar att de belysningsstolpar som 
uppgraderades med ny ljuskälla blev ett lyckat byte och önskar nu att kommunen 
fortsätter med utbytet.  
 
Serviceförvaltningen håller med om att belysningen inte är tillfredställande ur 
säkerhetssynpunkt för gång- och cykeltrafikanter och att den därför bör åtgärdas. 
Dock måste den investeringen ställas mot övriga behov samt planeras för strategiskt, 
därav behöver medel avsättas i kommande driftbudget.  
 
Det är totalt 50 belysningsarmaturer som behöver bytas till en kostnad av 280 000 
kronor. Bytet skulle ske inom ramavtal, vilket idag har fördelaktiga priser.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-14, Peter Tauberman, driftchef. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Förslagsställaren 
Peter Tauberman 
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§ 65 Dnr SERN 2020-00152    10.10.2 

Utbetalning av grundbidrag, lokalt aktivitetsstöd, arrangemansbidrag 
samt verksamhetsstöd till studieförbund 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen beviljar utbetalning av grundbidrag, lokalt aktivitetsstöd, 
arrangemangsbidrag samt verksamhetsstöd till studieförbund som enligt Reglemente 
för föreningsbidrag (2017-01-01 - 2020-06-30) skulle ha betalats ut under våren 2020. 
Utbetalningen sker i enlighet med Servicenämndens beslut 2020-02-04 § 5 om 
fastställande av belopp för föreningsstöd och verksamhetsstöd till studieförbund för 
perioden 2020-01-01 till 2020-06-30.  
 
Mathias Engberg (SD) anmäler jäv. 

Ärendebeskrivning  

2020-02-04 togs i Servicenämnden beslut om fastställande av belopp för 
föreningsstöd och verksamhetsstöd till studieförbund. Laglighetsprövning begärdes 
med yrkande om att Förvaltningsrätten i Linköping upphäver beslutet. Ärendet har 
ännu inte behandlats i förvaltningsrätten och fastställande av belopp har därmed inte 
vunnit laga kraft.  
 
Då det för våren 2020 inte finns några fastställda belopp har Kultur och fritid inte 
gjort de bidragsutbetalningar som enligt Reglemente för föreningsbidrag (med 
giltighetstid 2017-01-01 - 2020-06-30) skulle ha hanterats under våren.  
 
De uteblivna bidragen till föreningslivet är problematiskt, i synnerhet som att det 
sammanfaller med svårigheter kopplat till situationen kring Covid-19. 
 
Överklagan av beslutet om fastställande av belopp för föreningsstöd och 
verksamhetsstöd till studieförbund görs med motivering kopplat till bidrag för 
korpverksamhet samt skötselbidrag. Ett avgörande i förvaltningsrätten kommer 
sannolikt inte att påverka övriga bidragsformer. Det medför att utbetalning av 
grundbidrag, lokalt aktivitetsstöd, arrangemangsbidrag samt verksamhetsbidrag till 
studieförbund som skulle ha gjorts under våren 2020, borde vara möjliga att göra 
enligt de belopp som ännu inte har vunnit laga kraft. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-17, Johanna Hellstrand, tf. enhetschef Kultur och fritid 
Reglemente för föreningsbidrag 2017-01-01 
Fastställande av belopp för föreningsstöd och verksamhetsstöd till studieförbund 
2020-02-04 
_____ 
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Utdrag: 
Johanna Hellstrand 
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§ 66 Dnr SERN 2020-00149    1.4.1 

Tertialbokslut 2 2020 tillika P08 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Tertialbokslut 2 tillika P08 och lämnar vidare till 
Kommunstyrelsen för beredning.   
 

Ärendebeskrivning  

Servicenämndens verksamhet är bred, här finns kultur, fritid, drift av gata och park, 
kost, renhållning och VA för att nämna några.  
 
Under tertial 2 har fokus för flera verksamheter legat på planering inför hösten, 
budgetprocessen och översyn av taxor. Under perioden har också vissa av 
förvaltningens verksamheter på ett eller annat sätt deltagit i överlämning av personal 
och uppgifter till Exiso AB, som bland annat tar över kombitjänster 
ekonomibiträde/lokalvård på förskolorna.  
 
Förvaltningens verksamheter har fortsatt under perioden påverkats av pågående 
pandemi. Vaktmästeri och snickeri har arbetat mycket med anpassningar i spåren av 
Covid-19 på äldreboenden, bland annat byggt besöksbås med plexiglas.  
 
På enheten Kultur och fritid har inställda arrangemang gjort att man istället försökt 
tillskapa andra och säkrare former för tillställningar, bland annat tillskapades 
”Barnens sommarpåsar”, som till exempel innehöll kubbspel för utlåning. 
 
Näringsliv och turism kan vittna om att situationen kring Covid-19 skapar stor 
utsatthet för många av företagen i kommunen likväl som i resten av landet och 
världen. Enhetens medarbetare har fått lägga många projekt och uppgifter åt sidan 
för att istället agera kring de behov som finns med anledning av detta.  
 
Anställningsstopp samt återhållsamhet vad gäller investeringar och verksamhet utgör 
sammantaget bakgrund till det prognostiserade överskottet om 3,1 miljoner.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-18, Johan Cöster, tf. förvaltningschef  
Tertialrapport 2 tillika P08, 2020-09-10, tf. förvaltningschef 
 
____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr SERN 2020-00147    1.4.1 

Budget 2021-2024 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden översänder budgetförslag Servicenämnden 2020-2024 med 
tillhörande bilagor till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
2. Servicenämnden undantar 80 000 kr från kostenhetens besparing 
 
3. Servicenämnden tillför ytterligare besparing för Kulturarv om 80 000 kr för 2021 
 
4. Servicenämnden uppdrar till kostenheten att genom svinnprojektet genomföra 
besparing motsvarande 100 000 kr. 
 
I beslutet deltar inte Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har genom reglemente och uppdragsplan gett Servicenämnden 
uppdrag inom kultur & fritid, teknik & entreprenad, näringsliv & turism, bredband, 
arbetsmarknad, vatten & renhållning samt kost.  
 
Budgetförslag för Servicenämnden 2021-2024 har arbetats fram i tätt samarbete med 
förvaltningschef, chefer, ekonom och i olika politiska forum. I budgetförslag 
återfinns dels budgetförslaget, behovsberäkning (bilaga 1), konsekvenser (bilaga 2), 
Investeringsbehov (bilaga 3) samt volymer (bilaga 4). Nuvarande budgetram 
fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2019, för Servicenämnden innebär 
anpassning till lagd ram en besparing om 1027 tkr. 
 
I Budgetförslag för Servicenämnden 2021-2024 redovisas konsekvenser av den ram 
som beslutades 2019. Budgetförslaget redovisar också investeringsbehov för perioden 
2021-2024. Inom behovsberäkningen har hänsyn tagits till intäktsförändringar, 
kostnadsuppräkningar, personalkostnader och övriga eventuella kostnadsökningar 
utifrån t.ex. avtal, lagkrav eller andra tvingande åtgärder. 
 
För Servicenämnden betyder ramen och differensen mellan intäkter och behov att 
anpassning till ram behöver ske, i de allra flesta fall genom ambitionssänkningar. I 
förlängningen kan det innebära att Kommunfullmäktige eventuellt behöver återta 
uppdrag och anpassa reglementet. Ambitionssänkningar kan också få negativa 
konsekvenser för Söderköpings rykte om ett välskött besöksmål och inflyttningar till 
kommunen.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-21, Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
Budgetförslag från Servicenämnden 2021-2024 inklusive bilaga 1-4, 2020-09-28, 
Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna genom Pia Dingsten, Stig Eriksson, Ann-Britt Abrahamsson 
lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. Det går inte att ta beslut på handlingar av 
detta slag som framförs vid sittande bord. 
Vi kommer att lägga ett eget budgetförslag till Kommunfullmäktige. 
Majoritetens förslag till neddragningar och kvalitetsförsämringar kan vi inte stödja. 
Socialdemokraterna vill att Söderköping fortfarande ska vara en växande och attraktiv 
kommun där många vill bo och verka i. 
 
Sverigedemokraterna genom Mathias Engberg lämnar följande protokollsanteckning: 
Söderköpings invånare förtjänar en budget som sätter deras behov först och 
prioriterar service framför administration. Vi i Sverigedemokraterna kommer att lägga 
fram en egen budget som prioriterar skola, vård och omsorg framför globala agendor 
och genuspolitik.  Vi i Sverigedemokraterna väljer därför att avstå från att delta i 
beslutet rörande majoritetens planerade besparingar. 
 
Miljöpartiet genom Lillmarie Jonsson lämnar följande protokollsanteckning: 
Närngslivsklimatet påverkas av hur vi tar tillvara på vårt Kulturarv. Sänkt 
ambitionsnivå gällande idrottsanläggningar och sjöbad. 
Allt detta påverkar enskilda invånares hälsa 
 och de anställda boende i Söderköpings kommun. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstryrelsen 
Johan Cöster 
Enhetschefer serviceförvaltningen 
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§ 68 Dnr SERN 2020-00148  

Taxor och avgifter 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxa och avgifter för Servicenämndens 
verksamheter och områden 2021.  
 

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 2021. Ärendet har beretts av enhetschefer, sakkunniga samt administrativ 
samordnare. Förslagen för justerade taxor och avgifter har tagits fram utifrån 
verksamheternas givna ekonomiska förutsättningar såsom ökade kostnader till följd 
av nya lagkrav, ökade personalkostnader eller som kompensation av minskad 
budgetram.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-14, Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
Förslag till taxor och avgifter 2020, 2020-09-22, Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr SERN 2020-00150    1.4.3 

Omfördelning investeringsmedel 

Servicenämndens beslut 

Omfördela 2,5 miljoner kronor i investeringsbudget från projekt 150141 VA 
Nyanslutningar ledningsnät 2020 (volymökning) till 150142 VA Ledningssanering 
2020 (reinvestering). 
 

Ärendebeskrivning 

2,5 miljoner kronor i investeringsbudget flyttas från projekt 150141 VA 
Nyanslutningar ledningsnät 2020 (volymökning) till 150142 VA Ledningssanering 
2020 (reinvestering). Flyttningarna är möjliga då nuvarande investeringsmedel inte 
kommer användas inom de beslutade posterna. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-14, Theres Stark, VA- och renhållningschef 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Theres Stark 
Malin Runo 
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§ 70 Dnr SERN 2020-00157    3.8 

Finansiering av Insiktsmätningar/NKI 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beviljar Näringsliv och turism ett extra anslag om 25 000 år 1 och 
därefter 20 000 per år i 4 år, för att till hälften finansiera insatserna ovan. Detta under 
förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiera den andra delen av 
kostnaden.  

Ärendebeskrivning 

Näringslivsklimatet är sedan flertalet år tillbaka en prioriterad och omdebatterad fråga 
i många av Sveriges kommuner, likaså i Söderköpings kommun. Den ranking som 
Svenskt Näringsliv presenterar varje år i september utgör idag huvudsakligt 
mätinstrument för detta arbete. Tyvärr tappar Söderköpings kommun ytterligare i 
rankingen 2020. Rankingen är genomförd till ett slumpvist urval av företagare och 
utgör mer en ögonblicksbild av ett litet antal företagares uppfattning (200 företagare 
tillfrågas, varav ca 100 brukar svara på enkäten), än ett underlag för uppföljning och 
förändringsarbete.  
För att möjliggöra ett mer systematiskt förbättringsarbete vill enheten för Näringsliv 
& turism i samverkan med kommunens övriga enheter genomföra Insiktsmätningar. 
Insikt är en mätning av NKI (Nöjd Kund Index). NKI mäter och presenterar graden 
av kundnöjdhet hos de som kommer i kontakt med kommunen i olika företagsnära 
ärenden. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men också nöjdheten 
hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.  
Insikt genomförs i samarbete med SKR och Orio Group. En enkät skickas till kunder 
som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex områden 
mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- & hälsoskydd, livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd.  
Insikt ger dels ett övergripande nyckeltal men även ett mycket konkret 
uppföljningsunderlag för förbättringsarbete. För att få en långsiktighet i arbetet 
rekommenderas genomförande av insikt under 5 år i följd, och därefter vartannat 
eller var tredje år.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-09-24, Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv & turism 
Intern information näringslivsranking, 2020-09-23, Therése Eklöf, enhetschef 
Näringsliv & turism 
_____ 
 
Utdrag: 
Therese Eklöf 
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§ 71 Dnr SERN 2020-00018    1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens beslut 

Inga delegationsbeslut att delge. 
 
_____ 
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§ 72 Dnr SERN 2020-00007    1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 

Servicenämndens beslut 

Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-08-16 § 114 Uppföljning av 
avfallsplan. 
 
Krisledningsnämnd: protokollsutdrag från 2020-08-18 § 19 Avaktivering av 
krisledningsnämnd – hantering av Covid-19.  
 
Krisledningsnämnd: protokollsutdrag från 2020-08-18 § 18 Beslut om 
verksamhetsinriktning med anledning av pandemiutbrott. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-09-08 § 123 Sammanträdesplan 2021 
för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
 
Övrig information: 
Inga-Lill Östlund: 
- Näringslivsrådet, möte den 30 september. 
- Mulachska huset ska säljas. Mycket diskussioner, huset i dåligt skick och måste 
renoveras och kommunen kan inte ta de kostnaderna. Gamla Gymnastiken kan ev. 
utnyttjas under en kortare tid.  
- Fråga har uppkommit varför nämnderna inte har samma sammanträdestider. 
- Arbetet att utse kulturpristagare pågår. Juryn består av Ulla Gustavsson, Inga-Lill 
Östlund, Lillmarie Jonsson och tjänstemän. 
- Gemensamt presidiemöte med Samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober. 
- Rekrytering av ny förvaltningschef till serviceförvaltningen pågår. 
- En grupp är bildad bestående av ordförande i nämnderna för översyn av samtliga 
delegationsordningar.  
- Den 15/10 är det den Offentliga måltidens dag. Intresserade av att besöka en 
skolmatsal kontaktar Inga-Lill Östlund eller kostchef Eva-Lott Blixt. 
 
Pia Dingsten: 
- Ett första möte med Tillgänglighetsrådet har hållits. Gick igenom reglementet och 
vad som önskas tas upp på kommande möten. 
 
Johan Cöster: 
- Johan Cöster och Johanna Hellstrand har ett möte med S:t Ragnhilds Gille inom 
kort gällande deras framtid. Därefter ska avstämning ske med Inga-Lill Östlund vilka 
frågor ska tas vidare till henne. 
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- Länsstyrelsen har inga synpunkter på reningsverket i Tyrislöt. Däremot är 
detaljplanen överklagad. 
_____ 
 
 
 


