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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Stinsen, tisdagen den 9 november 2021 kl 09:00-14:35 

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), kl. 09.00-12.15 
Benny Flyckt (M) 
Stig Eriksson (S), via Zoom 
Mathias Engberg (SD), via Zoom 
Lillmarie Jonsson (MP) 
Johan Norlund (V), kl. 09.00-12.15 

Tjänstgörande ersättare Björn Dahlskog (M) 
Siv Billström (V) 

§§ 83-92 
§§ 83-92 

Ersättare Maria Everskog (C) 
Caroline  Levin (S), deltog inte 
Marcus Pettersson (C), deltog inte 
Ola Jacobsson (M), deltog inte 
Mikael Arosenius (L), via Zoom 
Malin Wastesson (KD), deltog inte 
Stefan Åbrodd (SD) 
Gunweig Svensson (S) 
Alexander Fröderberg (S) 

Övriga närvarande Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg, kl. 09.00-12.15 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Lillmarie Jonsson (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-11-18 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 83-92 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund (L)  

Underskrift Justerande   
 Lillmarie Jonsson (MP)   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2021-11-09 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, serviceförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2021-11-18 

Anslaget tas ner 2021-12-10 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 83 Dnr SERN 2021-00001   1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 
Lillmarie Jonsson (MP) utses till justerare. 
 
_____ 
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§ 84 Dnr SERN 2021-00002   1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag - Utegym 
Ärendet föredras av Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
Medborgarförslag - Elcyklar 
Ärendet föredrar av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
 
Uppdragsplan 2022 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
Antagande av remissversion avfallsplan och avfallsföreskrifter 
Ärendet föredrogs av Theres Stark, VA- och renhållningschef. 
 
Sammanträdesplan Servicenämnden 2022 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport P09 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
 
Verksamhetsinformation Idrott och fritid 
Gert Wahlbäck och Melker Skoglund, fritidssamordnare, informerade bland annat 
om: 
- Grunduppdraget innehåller bland annat att samverka och stötta föreningslivet 
genom bidrag, besök och medverkan vid Idrottsrådet, organisera användningen av 
kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, medverka i det regionala nätverket för 
friluftsliv, organisera skötsel av Östgötaleden och andra friluftsområden, tillsammans 
med föreningslivet genomföra Friluftslivets år. 
- Enheten har bland annat ansvar för bad, båtplatser, cykelleder, Fritidslagret, 
odlingslotter, utegym, vandringsleder och naturreservat, idrottsanläggningar. 
- Det finns 110 föreningar i Söderköpings kommun. 
- 48 föreningar har fått bidrag under året. 
- Har varit 26 000 besök på Friluftsbadet 2021. 
 
Förvaltningen informerar 
- Jörgen Rosin, enhetschef Arbetsmarknad, informerade bland annat om  
väderkvarnens färdigställda vingar, erhållna bidrag för feriearbetare samt beviljade 
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bidrag för Ungdomsjobb för ungdomar som avslutat gymnasiet eller ingår i 
kommunala aktivitetsansvaret. 
- Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerade om Finnkroken och 
byggnationen av den nya återvinningscentralen. 
 
Avrapportering kemikalieinventering 
Rapporteringen gavs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
Information parkeringsövervakning 
Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef, informerade om att 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna in förslag till Kommunstyrelsen om 
ändring av reglemente och ansvar gällande parkeringsövervakning. 
 
_____ 
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§ 85 Dnr SERN 2021-00105   1.2.2 

Medborgarförslag - anlägga fler utegym  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avslår medborgarförslaget med anledning av att förslagsställaren inte 
är folkbokförd i Söderköping. 
 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden tackar för förslaget. För att kunna inkomma med medborgarförslag 
måste förslagsställaren vara folkbokförd i Söderköpings kommun, vilket personen i 
detta fall inte är. 
 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag – Anlägga fler utegym 
Tjänsteutlåtande, 2021-10-26, Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr SERN 2021-00106   1.2.2 

Medborgarförslag - uthyrning av elcyklar och elsparkcyklar 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avslår medborgarförslaget med anledning av att det inte går att 
styrka att förslagsställaren är folkbokförd i Söderköping. 
 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden tackar för medborgarförslaget. För att kunna inkomma med 
medborgarförslag måste förslagsställaren vara folkbokförd i Söderköpings kommun, 
vilket i detta fall inte går att styrka. 
 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag - uthyrning av elcyklar och elsparkcyklar 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-02, Therése Eklöf, Näringslivs- och turistchef 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr SERN 2021-00212   1.4.1 

Uppdragsplan 2022 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden antar Uppdragsplan 2022 med mindre redaktionella ändringar. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Pia Dingsten (S) och Stig Eriksson (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag. 
Lillmarie Jonsson (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. 
Mathias Engberg (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. 
Siv Billström (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. 
 

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

Underlag för beslut 
Uppdragsplan 2022-2025 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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§ 88 Dnr SERN 2021-00204   4.15.1 

Antagande av remissversion avfallsplan och avfallsföreskrifter 

Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden antar remissversionen av avfallsplanen samt 

avfallsföreskrifterna. 
2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ordna med utställning samt 

utskick av dessa. 
 

Ärendebeskrivning 
Avfallsplanen och avfallsföreskrifterna har reviderats och ska nu ställas ut enligt 
miljölagstiftningen. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut bägge 
dokumenten samt skicka dessa till berörda aktörer. Svaren som inkommer från 
remissrundan kommer besvaras och eventuella ändringar kommer att presenteras i 
nämnd. Efter remissrundan kommer nämnden få anta bägge dokumenten igen samt 
skicka dessa för beslut till Kommunfullmäktige. 
 

Underlag för beslut 
Bilagt avfallsföreskrifter samt avfallsplan med tillhörande bilagor. 
Tjänsteutlåtande, 2021-10-20, Theres Stark, VA- och renhållningschef 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
VA- och renhållningschef 
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§ 89 Dnr SERN 2021-00218   2.1.1 

Sammanträdesplan Servicenämnden 2022 

Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden beslutar fastställa sammanträdestider för 2022 enligt följande:  

• Information- och beslutsnämnd: 
• 2022-01-25 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-03-01 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-04-05 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-05-03 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-05-31 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-08-23 kl. 09:00-12:00 Info, kl.14:00 -17:00 Beslut 
• 2022-09-20 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-10-10 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut OBS! måndag 
• 2022-11-08 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
• 2022-12-06 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 

 
2. Servicenämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för 2022 för 

presidieberedningen: 
• 2022-01-11 kl. 10:00-12:00 
• 2022-02-14 kl. 10:00-12:00 OBS! måndag (tisdag 15/2 krockar med KS) 
• 2022-03-22 kl. 10:00-12:00 
• 2022-04-19 kl. 10:00-12:00 
• 2022-05-16 kl. 10:00-12:00 OBS! måndag (tisdag 17/5 krockar med KS) 
• 2022-08-09 kl. 10:00-12:00 
• 2022-09-06 kl. 10:00-12:00 
• 2022-09-26 kl. 10:00-12:00 OBS! måndag  
• 2022-10-25 kl. 10:00-12:00 
• 2022-11-22 kl. 10:00-12:00 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan för 
2022, omfattande Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnderna.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-02, Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
_____ 
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§ 90 Dnr SERN 2021-00003   1.4.1 

Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport P09 
serviceförvaltningen 2021 

Servicenämndens beslut 
Serviceförvaltningen noterar 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. 
 
Under perioden har Arbetsmarknadsenheten färdigställt de nya kvarnvingarna, väldigt 
efterlängtat! Kosten har fortsatt arbetet med upphandlingen av det nya 
kostdatasystemet som under september månad närmade sig slutskedet. Hos Kultur 
och fritid har fokus legat på förberedelser inför dramatiserade visningar för förskolan 
tillsammans med Kulturskolans dramapedagoger och friluftsbadet stängde för denna 
säsong. För Näringsliv och turism har mycket fokus legat på evenemangsplanering. 
Teknik och Entreprenad är mitt uppe i ett antal investeringsprojekt, men under 
perioden låg mycket fokus på planering av renovering av åmurar och utemiljö Västra 
Husby förskola. På VA-enheten har arbetet fortsatt med att säkerställa trygg leverans 
av dricksvatten och en av leveranspumparna i Söderköping har bytts ut. Gällande 
renhållningen har fokus legat på utredning gällande avsättning för returpapper, då 
lagstiftningen förändras.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-08, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Verksamhetsrapport 
Ekonomirapport 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 91 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 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-10-06 § 97 Uppdatering av 
verksamhetsområden. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-10-06 § 103 Val av ersättare för 
Socialdemokraterna i Servicenämnden. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-10-19 § 143 Samman-trädesplan 2022 för 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-10-19 § 146 Utredning för utbyggnad av 
Ramunderskolan. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-10-19 § 149 Hållbar integration i 
Östergötland 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-10-19 § 151 Prioritering med anledning av 
pandemin – upphävande av Kommunstyrelsens beslut 2021-02-09 § 17. 
 
Övrig information: 
- Inga-Lill Östlund (L) informerar om att hon den 10 november ska delta på ett möte 
med föreningarna för att diskutera samverkan barn och ungdom. 
- Ungdomsrådet har haft sitt första möte. 
- Varit inbjuden till Coffice för en information om brottsredovisning. 
 
Maryam Zeitooni Dicker informerade om att rekryteringarna för projektledare för 
E22 respektive investeringsprojekt är klara. Sandra Ljungdahl är tf. enhetschef för 
Teknik och entreprenad t.o.m. april 2022. 
 
_____ 
 
 
 
 
 



14 (14) 
Protokoll 

2021-11-09 
 

 
 
Servicenämnden 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 92 Dnr SERN 2021-00004   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 
Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
- Att bevilja bidrag om 10 000 kronor till Östra Ryds Idrottsförening. 
- Förvaltningschefen beslutar att utse beslutsattestanter inom serviceförvaltningens 
verksamhetsområden enligt reviderad attestförteckning daterad 2021-10-07.  
 

Underlag för beslut 
Delegationsordning 
 
_____ 
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