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Plats och tid Skällvik/Zoom, tisdagen den 28 september 2021 kl 08:00-11:00, 14:00-14:30 

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), inte närvarande 
Benny Flyckt (M) 
Mathias Engberg (SD), kl. 14:00-14:30 
Stig Eriksson (S) 
Lillmarie Jonsson (MP) 
Johan Norlund (V) 

Tjänstgörande ersättare Björn Dahlskog (M) 
 

 

Ersättare Maria Everskog (C) 
Mikael Arosenius (L) 
Stefan Åbrodd (SD) 
Gunweig Svensson (S), kl. 08:00-11:00 
Siv Billström (V) 

Övriga närvarande Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-10-05 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 59-75 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund (L)  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten (S)   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2021-09-28 

Förvaringsplats för 
protokollet Serviceförvaltningen, kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2021-10-05 

Anslaget tas ner 2021-10-27 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 59 Dnr SERN 2021-00001   1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) väljs till justerare av dagens protokoll. 
 
_____ 
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§ 60 Dnr SERN 2021-00002   1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Samverkansavtal avseende Transportstöd 
Ärendet föredrogs av Therése Eklöf, Näringslivs- och turistchef. 
 
Samverkansavtal avseende Skärgårdsutvecklare 
Ärendet föredrogs av Therése Eklöf, Näringslivs- och turistchef. 
 
Tertialbokslut T2 tillika P07-P08 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
 
Information Status investeringar 
Föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
Förvaltningen informerar 
Enhetschefer informerade om hur sommaren varit. Information gavs också om den 
utförda företagsrankingen. 
 
Startbesked 
Föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg: 
Underhåll av belysningsstolpar och armaturer 2021 
Ersättning av träd 2021 
Ny väganslutning vid Harsby 2021 
Brorenovering 2021 
Renovering av åmurar 2021 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 
Underhåll av lekplatser 2021 
Upprustning av utemiljön vid Öppna förskolan 2021 
Vändslinga Smultronstället 2021 
Asfaltering 2021 
 
Verksamhetsinformation Teknik och entreprenad utgick och tas upp vid en senare nämnd. 
 
_____ 
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§ 61 Dnr SERN 2021-00168    

Samverkansavtal avseende Transportstöd 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden godkänner avtalet och avsätter årligen 60 000 kr under perioden 
2022-2025 för delfinansiering av ett gemensamt hanterat transportbidrag för 
skärgårdsföretagare. 

2. Servicenämnden ger enhetschef för Näringsliv och turism i delegation att 
underteckna avtalet och därefter utbetala den årliga avgiften. 

 

Ärendebeskrivning 

Östergötlands skärgård är en tillgång. Ansvaret för skärgårdens utveckling finns både 
regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv. Valdemarsviks kommun, 
Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och Region Östergötland (hädanefter 
parterna) har därför som mål att gemensamt verka för en levande och attraktiv 
skärgård med bra förutsättningar för att bo, verka och besöka.  
 
För att säkerställa fortsatt aktiva företag på öar utan fast landförbindelse, med allt vad 
det innebär för boendeförutsättningar och inte minst levande landskap i skärgården, 
initierades redan 2003 ett gemensamt transportbidrag i den östgötska skärgården. 
Detta ärende avser beslut om nyteckning av samverkansavtalet kring transportstödet 
som kan sökas av företag med verksamhet i skärgården och den årliga kostnaden om 
60 000 kr (index 2022) som inkluderas i budgetprocessen inom ramen för Näringsliv 
och turism. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Therése Eklöf, Näringslivs- och turistchef 
Avtal Transportstöd 202108 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Therése Eklöf 
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§ 62 Dnr SERN 2021-00169    

Samverkansavtal avseende Skärgårdsutvecklare 2022-2025 

Servicenämndens beslut 

1. Avsätter 210 000 kr årligen under perioden 2022-2025 för delfinansiering av en 
gemensam skärgårdsutvecklare.  

2. Uppdrar till Servicenämndens ordförande att teckna avtal angående 
skärgårdsutvecklare för perioden 1/1 2022- 31/12 2023. 

3. Uppdrar till Servicenämndens ordförande med hjälp av näringslivschef att 
samordna med övriga intressenter, samt att ta fram en uppdragsplan och en plan 
för uppföljning. 

 

Ärendebeskrivning 

Östergötlands skärgård är en tillgång. Ansvaret för skärgårdens utveckling finns både 
regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv. Sedan 2015 delar Region 
Östergötland, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och Valdemarsviks 
kommun på en Skärgårdsutvecklartjänst. 
Utgångspunkten för både den regionala och lokala funktionen är det gemensamma 
utvecklingsprogrammet för kust- och skärgård. För den lokala funktionen är 
kommunernas översiktsplaner och andra relevanta strategiska styrdokument 
vägledande. 
Detta ärende avser beslut om nyteckning av samverkansavtalet kring en delad 
skärgårdsutvecklartjänst och den årliga kostnaden om 210 000 kr (index 2022) 
inkluderas då som tidigare i budgetprocessen inom ramen för Näringsliv och turism. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Therése Eklöf, Näringslivs- och turistchef 
Avtal Skärgårdsutvecklare 202108 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Therése Eklöf 
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§ 63 Dnr SERN 2021-00170    

Startbesked - Underhåll av belysningsstolpar och armaturer 2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Underhåll av 
belysningsstolpar och armaturer 2021” under förutsättning att det ryms inom de 
beviljade investeringsmedlen. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet ”Underhåll av belysningsstolpar och armaturer 2021” 
med syfte att starta årligt underhållsarbete enligt stolpinventering. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 64 Dnr SERN 2021-00171    

Startbesked - Ersättning av träd 2021 

Servicenämndens beslut 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Ersättning av träd 
2021” under förutsättning att det ryms inom de beviljade investeringsmedlen. 

2. Förvaltningschef får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet ”Ersättning av träd 2021” med syfte att under hösten 
påbörja ersättning av gamla träd enligt handlingsplan. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-14, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 65 Dnr SERN 2021-00172    

Startbesked - Ny väganslutning vid Harsby 2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Ny väganslutning vid 
Harsby 2021” under förutsättning att det ryms inom de beviljade investeringsmedlen. 
 

Ärendebeskrivning 

Efter att kommunen förvärvat mark vid ”Harsby ängar” behöver väganslutning 
tillskapas för att kommunen ska kunna nå jordbruks-och skogsmarken. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 66 Dnr SERN 2021-00173    

Startbesked - Brorenovering 2021 

Servicenämndens beslut 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Brorenovering 2021” 
under förutsättning att det ryms inom de beviljade investeringsmedlen. 

2. Förvaltningschef får i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet Brorenovering 2021 med syfte att starta projektering 
för att under 2022 kunna byta ut den så kallade Hotellspången. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-14, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 67 Dnr SERN 2021-00174    

Startbesked - Renovering av åmurar 2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Renovering av åmurar 
2021” under förutsättning att det ryms inom de beviljade investeringsmedlen. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet Renovering av åmurar 2021 med syfte att starta 
välbehövligt renoveringsarbete. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 68 Dnr SERN 2021-00175    

Startbesked - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 

Servicenämndens beslut 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet 
”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021” under förutsättning att det ryms inom de 
beviljade investeringsmedlen. 

2. Förvaltningschef får i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet ”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021” med syfte att 
genom projektet genomföra en rad olika åtgärder som alla syftar till att öka 
trafiksäkerheten. Det finns behov av att köpa in fler mobila farthinder samt 
farttavlor. Projektet är också tänkt också finansiera den nya utformningen vid 
övergång vid Västra Husby – Bygdegården i samband med ombyggnationen av 
skolan.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 69 Dnr SERN 2021-00176    

Startbesked - Underhåll lekplatser 2021 

Servicenämndens beslut 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Underhåll av 
lekplatser 2021” under förutsättning att det ryms inom de beviljade 
investeringsmedlen. 

2. Förvaltningschef får i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet Underhåll av lekplatser 2021 med syfte att åtgärda A-
fel och byta ut trasig utrustning på Östra Ryds lekplats. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-01, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 70 Dnr SERN 2021-00177    

Startbesked - Upprustning av utemiljön vid öppna förskolan 2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Upprustning av 
utemiljön vid Öppna förskolan 2021” under förutsättning att det ryms inom de 
beviljade investeringsmedlen. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet Upprustning av utemiljön vid Öppna förskolan 2021”, 
då en trevlig utemiljö för öppna förskolan saknas. Idag finns endast en sandlåda och 
ingen annan utrustning. Verksamheten har efterfrågat en mer inbjudande utemiljö 
och enheten Teknik och entreprenad har därför planerat genomföra detta.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
 



15 (19) 
Protokoll 

2021-09-28 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr SERN 2021-00178    

Startbesked - Vändslinga Smultronstället 2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Vändslinga 
Smultronstället 2021” under förutsättning att det ryms inom de beviljade 
investeringsmedlen. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet ”Vändslinga Smultronstället 2021” 2021 med syfte att 
tillskapa en mer ändamålsenlig vändslinga som kan användas för transporter m.m. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 72 Dnr SERN 2021-00182    

Startbesked - Asfaltering 2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet ”Asfaltering 2021” under 
förutsättning att det ryms inom de beviljade investeringsmedlen. 
 

Ärendebeskrivning 

Startbesked söks för projektet Asfaltering 2021 med syfte att starta årligt 
underhållsarbete enligt planering. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-01, Peter Tauberman, enhetschef Teknik och entreprenad 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 73 Dnr SERN 2021-00200   1.4.1 

Tertialbokslut 2 tillika P07-P08  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Tertialbokslut 2 tillika P07-P08 samt översänder 
rapporten för beredning till Kommunstyrelsen.   
 

Ärendebeskrivning 

Servicenämndens verksamhet är bred, här finns kultur, näringsliv, drift av gata och 
park, kost, arbetsmarknad, renhållning och VA för att nämna några.  
 
Under tertial 2 har förvaltningens verksamheter i stort fokuserat på förberedelser 
inför sommaren samt genomförande av aktiviteter som är starkt förknippade med 
sommartiden. Arbetsmarknadsenheten har till exempel koordinerat ferieplatser, 
Kultur och fritid har ordnat sommarlovsaktiviteter och under augusti genomfördes 
ett efterlängtat Gästabud. Näringsliv och turism har noterat ett stort antal besökare, 
med stor sannolikhet har vår stad haft fler besökare i år än förra året. Teknik och 
entreprenad har som alltid skapat välkomnande blomarrangemang. För kosten och 
VA har visst fokus legat på tecknande av avtal samt kommande upphandlingar.  
 
Ekonomiskt utfall för helåret prognostiseras till +1 543 tkr för förvaltningen totalt.  
 
Ekonomiskt utfall jämfört med föregående år är svårt att göra på grund av minskad 
budgetram för förvaltningen 2021, samt att resultatet 2020 innehöll stora besparingar 
avseende inköps- och investeringsstopp.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-21, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Tertialrapport T2 2021 Servicenämnden  
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Controller 
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§ 74 Dnr SERN 2021-00004   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 

Inga delegationsbeslut att delge. 
 
_____ 
 
 
 
 
 



19 (19) 
Protokoll 

2021-09-28 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr SERN 2021-00005   1.7.3 

Ärenden för kännedom 2021 samt övrig information 

Servicenämndens beslut 

Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-09-07 § 120 Politisk referensgrupp för 
Meningsfull fritid. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-09-07 § 131 Uppdatering av 
verksamhetsområden VA. 
 
Övrig information: 
Inga-Lill Östlund (L) informerar om följande: 
- Har haft gemensamt presidiemöte med Socialnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden med fokus på Meningsfull fritid, Pedagogiska måltider och 
Utökat samarbete inom arbetsmarknadsenheten. 

- En utvärdering av måltidsplanen är klar, Gert Carlsson (C), Inga-Lill Östlund (L) 
och kostchef Eva-Lott Blixt har deltagit.  Inga-Lill Östlund har besökt Solängens 
förskola som nu har eget tillagningskök med egen kock. 

- Gemensamt presidie med Samhällsbyggnadsnämnden den 5/10. Odlingslotter, 
ställplatser för husbilar, cykelled utmed Asplången är frågor som Servicenämnden 
vill ta upp. 

- Arbetet med nästa års uppdragsplaner har kommit igång. 
- Landshövdingen varit här med fokus fritid, med bland annat kajakpaddling och  

promenader. 
- Finnkroken – rättsliga förhandlingar pågår, dom kommer den 29/9. 
- Extra sammanträde för Servicenämnden den 18/10, kl. 9-12 med bland annat 

Delegationsordning, Taxor och avgifter. Den 6/10 på Kommunfullmäktige 
föredrar förvaltningen VA:s och renhållningens taxor. 

- Oktobers politiska möten kommer hållas digitalt. Fortsättningen ska diskuteras 
den 28/9. 

 
____ 
 
 
 
 
 
 
 


