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Plats och tid Skällvik, tisdagen den 2 februari 2021 kl 09:00-14:30 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande, kl. 09.00-12.00 
Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande, ordförande kl. 14.00-14.30 
Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 
Mathias Engberg (SD) 
Gerth Carlsson (C) 
Ulla Gustavsson (C) 
Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M) 
Stig Eriksson (S) 
Lillmarie Jonsson (MP), kl. 09.00-12.00 
Johan Norlund (V), inte närvarande 

Tjänstgörande ersättare Ann-Britt Abrahamsson (S) 
Mikael Arosenius (L), kl. 14.00-14.30 
Gunweig Svensson (S), kl. 14.00-14.30 

 

Ersättare Maria Ewerskog (C) 
Stefan Åbrodd (SD) 

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

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 10 februari 2021, kl. 13.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 1-10 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Bengt Wastesson  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-02-02 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, serviceförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2021-02-10 

Anslaget tas ner 2021-03-04 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 1 Dnr SERN 2021-00001    1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
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§ 2 Dnr SERN 2021-00002    1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

Uppstart investeringsprojekt digital turisminfoskärmar 
Ärendet föredrogs av Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism. 
 
Fastställande av belopp 2021 för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund  
Ärendet föredrogs av Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
Ansökan om bidrag till inköp av skyltar ”Aktivitetsrunda Puls och Styrka” 
Ärendet föredrogs av Gert Wahlbeck, fritidsassistent. 
 
Uppdragsplan 
Ärendet föredrogs av Inga-Lill Östlund, ordförande. 
 
Verksamhetsplan 2021 
Ärendet föredrogs av Johan Cöster, tf. förvaltningschef. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen P11 
Ärendet föredrogs av Johan Cöster, tf. förvaltningschef. 
 
Verksamhetsinformation: 
 
VA- och renhållning 
VA i Finnkroken: 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerade bland annat om att 
övertagandet har dragit ut på tiden vilket medför ökade kostnader för kommunen. 
Föreningen saknar styrelse och därmed saknas behörig företrädare för föreningen. 
Länsstyrelsen är informerad detta. 19 av 23 fastighetsägare har godkänt kommunens 
bud på anläggningen. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent.  
 
Arbetsmarknadsenheten 
Jörgen Rosin, enhetschef Arbetsmarknad, informerade om projektet Försteg som 
finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektägare är Samordningsförbundet Östra 
Östergötland. Söderköping är en av 2 kommuner plus Region Östergötland som 
driver detta. Den 4 månader långa förberedelsefasen slutar siste januari och därefter 
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planeras genomförandefasen ta vid. Det är nu osäkert eftersom Region Östergötland 
och Norrköpings kommun har aviserat att de troligen kommer att dra sig ur.  Beslut 
tas under vecka 5 kring både medfinansiering och om att dra sig ur. Om 
projektledaren finansieras finns det gott hopp om att de kvarvarande kommunerna 
kan driva det enligt plan. 
 
Informerades också om att från februari/mars kommer några alpackor att ingå in den 
djurunderstödda verksamheten i stallet Alboga. 
_____ 
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§ 3 Dnr SERN 2021-00011    3.8.5 

Uppstart investeringsprojekt digital turisminfoskärmar 

Servicenämndens beslut 

1.  Enheten Näringsliv och turism får i uppdrag att ta fram projektering för digitala 
turistinformationsskärmar samt genomföra projektet inom fastställd budgetram.  
2.  Återkoppling ska ske till nämnden. 
 
 
Reservation 
Mathias Engberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt 
följande: 
Grundtanken att investera i digitala turisminformationsskärmar är god. Men innan 
man får tillåtelse att starta ett projekt anser Sverigedemokraterna i Söderköping att 
det är rimligt att projektledningen presenterar en tidplan, tydliga mål och förväntade 
kostnader. Inför detta startbesked ges tyvärr endast en klumpsumma där det inte 
framgår exakt vad pengarna kommer att användas till. Det framgår t.ex. inte om 
arbetstid är inräknat som en kostnad och ingår i dessa 200 tkr eller om det 
tillkommer. Projektets mål är otydligt vilket gör det i princip omöjligt för oss i 
nämnden att veta vad vi ger startbesked till. 
 
Vi i Sverigedemokraterna Söderköping anser att det rimmar dåligt med god 
ekonomisk hushållning att kommunens projektstyrning är så svag. Den svaga 
projektstyrningen ger en ökad risk för att skattemedel används på ett sätt som inte är 
optimalt för kommunens invånare. Vi reserverar oss därför mot att detta projekt får 
startbesked. 
 

Ärendebeskrivning  

Det alltmer digitala samhället ställer nya krav på tillgänglighet från besökare, 
näringsliv och medborgare. Som en del i att utveckla och komplettera den 
traditionella turistbyrån vill nu enheten starta upp projektet för att tillskapa digitala 
turistinformationsskärmar. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mathias Engberg (SD) yrkar på avslag till majoritetens förslag. 
 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Mathias Engbergs (SD) förslag mot majoritetens 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-18, näringslivs- och turistchef Therése Eklöf. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Therése Eklöf 
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§ 4 Dnr SERN 2021-00012    10.10.2 

Fastställande av belopp 2021 för föreningsbidrag och 
verksamhetsstöd till studieförbund 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden fastställer beloppsnivåerna för de olika bidragsformerna samt total 
budgetram för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund för 2021. 
 
Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Ann-Britt Abrahamsson (S) och Gunweig 
Svensson (S) deltar inte i beslutet. 
Mathias Engberg (SD) deltar inte i beslutet. 

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. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-01-15, enhetschef Kultur och fritid Johanna Hellstrand. 
Bilaga Fastställande av belopp föreningsbidrag 2021. 
 
 
Protokollsanteckning 
Mathias Engberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
I en kommuns uppdrag ingår att alla kommunens medlemmar eller grupper av 
medlemmar skall behandlas på exakt samma sätt vilket är fastslaget i 
Likställighetsprincipen i Kommunallagen. Vi i Sverigedemokraterna anser att det är 
ytterst tveksamt om kommunen verkligen följer Likställighetsprincipen när de väljer 
ut ett antal olika anläggningar och sätter bidragsnivåer för dessa samtidigt som man 
utelämnar andra anläggningar. Vi anser att det är orimligt att vissa föreningar 
per automatik är berättigade till driftsbidrag för sina anläggningar medan andra 
föreningar måste inkomma med detaljerade ansökningar utan några garantier om 
bidrag. 
 
Ett bättre system för att uppnå verklig rättvisa vore att alla föreningar redovisade sina 
faktiska driftskostnader och fick ersättning baserat på detta. 
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Vi i Sverigedemokraterna i Söderköping kan inte ställa oss bakom ett bidragssystem 
vars grund inte är rättvis och därför enligt vår åsikt inte uppfyller de krav som ställs 
på kommunen i Likställighetsprincipen. 
 
 
Pia Dingsten (S) och Stig Eriksson (S), Ann-Britt Abrahamsson (S) och Gunweig 
Svensson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna delta inte i beslutet därför att Socialdemokraterna hade ett eget 
budgetförslag i Kommunfullmäktige och då hade vi haft en större summa att fördela. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Hellstrand 
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§ 5 Dnr SERN 2021-00018    10.10.2 

Ansökan om bidrag till inköp av skyltar "Aktivitetsrunda Puls och 
Styrka "  

Servicenämndens beslut 

Västra Husby IF beviljas bidrag om 15 000 kr, avseende inköp av skyltar enligt 
konceptet ”Aktivitetsrunda Puls och Styrka” till motionsspåret vid Hylingevallen i 
Västra Husby. 
 

Ärendebeskrivning  

Vistelse i skog och mark är en av de mest efterfrågade aktiviteterna i Söderköpings 
kommun. Skapandet av en aktivitetsrunda i Västra Husby öppnar fler möjligheter till 
rörelse och kombinerar träning med frisk luft i naturen, vilket är positivt ur många 
aspekter, inte minst för folkhälsan. Det är av stor vikt att det i kommunen kan 
tillhandahållas tätortsnära attraktiva rekreationsområden, och att föreningslivet tar 
egna initiativ för att bredda sin verksamhet och skapar fler aktiviteter för boende i 
området. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-27, fritidsassistent Gert Wahlbeck. 
Ansökan om bidrag till inköp av skyltar "Aktivitetsrunda Puls och Styrka". 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Gert Wahlbeck 
Johanna Hellstrand 
Västra Husby IF 
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§ 6 Dnr SERN 2020-00185    1.4.1 

Uppdragsplan 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden antar Uppdragsplan 2021. 
 
Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Ann-Britt Abrahamsson (S) och Gunweig 
Svensson (S) deltar inte i beslutet. 
Mathias Engberg (SD) deltar inte i beslutet. 
 

Ärendebeskrivning  

Enligt Söderköpings kommuns styrmodell ska nämnderna och kommunstyrelsen ta 
fram uppdragsplaner utifrån strategisk plan och budget. I uppdragsplanen formuleras 
förvaltningen i uppdrag i form av nedbrutna mål med indikatorer för mätbarhet. 
Utifrån grunduppdrag, erfarenhetsdelning och samt dialog med de som nyttjar 
verksamhetens tjänster har nämnden också formulerat mål för tre 
utvecklingsområden. 
 

Underlag för beslut 

Förslag till beslut, 2021-01-28, ordförande Inga-Lill Östlund. 
Uppdragsplan 2021-2024. 
 
 
Protokollsanteckning 
Mathias Engberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
I Sverigedemokraternas strategiska plan för 2021-2024 prioriteras Söderköpings 
invånares bästa framför globala agendor. Floskler, tomma ord och ett naivt 
känslobaserat agerande utvecklar inte Söderköpings kommun. 
 
Sverigedemokraterna vill se en tydligare styrning av verksamheten för att minska 
andelen skattemedel som försvinner utan att generera ett mervärde för kommunens 
invånare. För att uppnå en effektiv styrning av förvaltningens verksamhet krävs 
relevanta, tydliga och mätbara mål. 
 
Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Ann-Britt Abrahamsson (S) och Gunweig 
Svensson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna deltar inte beslutet därför att Uppdragsplanen bygger på 
majoritetens strategiska plan och budget. Socialdemokraterna hade ett eget förslag i 
Kommunfullmäktige som gav verksamheterna mer resurser. Många av målen och 
uppdragen är bra men inte kopplade till resurser. Vår uppfattning är att målen blir 
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svåra att uppnå och att den budget som föreslås kommer att innebära för stora 
negativa konsekvenser för verksamheten. 
_____ 
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§ 7 Dnr SERN 2020-00186    1.5.3 

Verksamhetsplan serviceförvaltningen 2021  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden noterar verksamhetsplanen för Serviceförvaltningen 2021 och lägger 
den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplan för Serviceförvaltningen 2021 har tagits fram, som belyser 
enheternas grunduppdrag och planerade aktiviteter.  
 
För att nämna något kring planeringen 2021 kommer AME under 2021 utveckla 
försteget med Fritidslagret tillsammans med LSS. Där kommer skänkta fritidsartiklar 
underhållas och lånas ut till allmänheten. Kosten kommer att fortsätta projektet för 
minskat matsvinn i enlighet med Agenda 2030. Kultur och fritid kommer bland annat 
arrangera drop-in och individuell handledning i syfte med minska digitala klyftor. 
Enheten Näringsliv och turism kommer bland annat arbeta med framtagande en 
uppdaterad besöksnäringsstrategi. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-31, tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
Verksamhetsplan serviceförvaltningen 2021, 2021-01-26. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johan Cöster 
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§ 8 Dnr SERN 2021-00003    1.4.1 

Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport P11 2020  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden tar del av verksamhetsrapporten och lägger den till handlingarna, 
samt översänder ekonomirapporten till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Ärendebeskrivning  

Nämnden erhåller löpande verksamhetsrapport inkluderande ekonomisk avstämning, 
så kallade P01-P12. I nuvarande rapportering ingår såväl ekonomisk rapport som 
rapport från verksamheterna. 
 
Verksamheterna är fortsatt påverkade av rådande pandemi på olika sätt, några 
påverkas mer – andra mindre. För enheten kultur och fritid innebar nya restriktioner i 
beslut om att stänga bibliotek och att idrottsanläggningar inte hyrs ut (undantaget 
idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare).  
 
Enheterna näringsliv & turism, kultur & fritid, teknik & entreprenad samt 
arbetsmarknadsenheten samverkade för att pynta och förbereda Söderköping inför 
julen på olika sätt. Försteget har hjälpt till att pynta staden med granar, ljusslingor har 
satts upp och barnaktiviteter har genomförts.  
 
Kosten har bland annat arbetat med att digitalisera sitt egenkontrollprogram, vilket 
kommer underlätta för köken då man nu slipper alla papperslistor. Det gör också att 
köken nu kan få en påminnelse om uppgifter saknas, det blir därmed en högre 
kvalitet på egenkontrollen. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-15, tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
Verksamhetsrapport P11. 
Ekonomirapport P11. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johan Cöster 
Anica Colic 
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§ 9 Dnr SERN 2021-00004    1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

- Att under perioden 2020-12-22 till och med 2021-01-24 hålla huvudbiblioteket i 
Stinsen samt filialbiblioteken i Mogata och Östra Ryd stängda, samt att inte upplåta 
eller hyra ut kommunala idrottsanläggningar för inomhusaktivitet. Vikingavallens 
konstfrusna isbana samt konstgräsplan hålls stängda men nytt beslut tas under vecka 
1 2021. 
 
- Att från och med 2021-01-11 möjliggöra användning av Vikingavallens konstgräs 
för organiserad föreningsverksamhet samt skolans användning. Att från och med  
2021-01-18 möjliggöra användning av Vikingavallens konstfrusna isbana för 
organiserad föreningsverksamhet samt skolans användning. 
 
- Att under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-07 inte upplåta eller hyra ut   
kommunala idrottsanläggningar för inomhusaktivitet, undantaget för idrottsträningar 
för barn och unga födda 2005 och senare. 
 
- Att från och med 2021-01-25 möjliggöra allmänhetens åkning på Vikingavallens 
konstfrusna isbana. 
 
- Att avslå begäran om ersättning för fordonsskada. 
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning. 
 
_____ 
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§ 10 Dnr SERN 2021-00005    1.7.3 

Ärenden för kännedom 2021 samt övrig information 

Servicenämndens beslut 

Ärenden för kännedom och övrig information meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden: protokollsutdrag 2020-12-15 § 105 Utredning om kost i ordinärt 
boende. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 2020-12-16 § 95 Ällerstad planprogram 
utredning. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-01-27 § 16 Entledigande och val av 
uppdrag i Servicenämnden. 
 
Ordförandebeslut att utse Inga-Lill Östlund (S), Michael Danielsson (M) och 
Gunweig Svensson (S) att delta i arbetet med revidering av besöksstrategin. 
 
_____ 
 
 
 
 


