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Plats och tid Skällvik/Zoom, tisdagen den 14 december 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), via Zoom 
Ulla Gustavsson (C), via Zoom 
Michael Danielsson (M), via Zoom 
Benny Flyckt (M), via Zoom 
Stig Eriksson (S), inte närvarande 
Mathias Engberg ( ), via Zoom 
Lillmarie Jonsson (MP), via Zoom 
Johan Norlund (V), via Zoom 

Tjänstgörande ersättare Gunweig Svensson (S), via Zoom 
 

 

Ersättare Marcus Pettersson (C), inte närvarande 
Maria Everskog (C), via Zoom 
Björn Dahlskog (M), via Zoom, kl. 09.00-12.00 
Ola Jacobsson (M), inte närvarande 
Mikael Arosenius (L), via Zoom, kl. 09.00-12.00 
Malin Wastesson (KD), inte närvarande 
Alexander Fröderberg (S), inte närvarande 
Caroline  Levin (S), inte närvarande 
Stefan Åbrodd (SD), via Zoom 
Siv  Billström (V), via Zoom 
 

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

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-12-22 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 93-101 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2021-12-14 
Förvaringsplats för 
protokollet Serviceförvaltningen, kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2021-12-22 

Anslaget tas ner 2022-01-13 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 93 Dnr SERN 2021-00001   1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 
Pia Dingsten (S) utses att justera protokollet. 
 
_____ 
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§ 94 Dnr SERN 2021-00002   1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 
Presentation 
Presentation av André Anthoney, projektledare på serviceförvaltningen. 
 
Fastställande av belopp 2022 för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund 
Ärendet föredrogs av Johanna Hellstrand, enhetschef kultur och fritid. 
 
Ansökan om ytterligare bidrag för Söderköpings Gästabud 2021 
Ärendet föredrogs av Monica Stangel Löfvall, intendent. 
 
Verksamhetsplan 2022 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
 
Verksamhets- och ekonomirapport P10 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
 
Internkontrollplan 2021 – uppföljning 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
Verksamhetsinformation Näringsliv och turism 
Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism informerar bland annat om: 
Enheten arbetar för att skapa ett gott näringslivsklimat och locka besökare till 
Söderköping. Detta sker genom: 

• Samverkan med det lokala näringslivet och dess organisationer 
• Företagsbesök, dialogmöten och lotsfunktion 
• Marknadsföring och kommunikation via digitala kanaler, webb, trycksaker, 

annonsering och PR-arbete. 
• Besöksservice, digital och fysiskt, ambulerande och i form av info-points. 
• Destinationsutveckling (Ostkusten, Göta kanal cykelled, Göta kanal partner, 

Inga Lindström osv.) 
Bland annat hänt under året: 

• 100 företagsbesök 
• Näringslivsrankingen upp 92 platser till 159 
• Projektet Möjligheternas Söderköping landsbygd/skärgård har startat upp 
• Stor framgång med cykelbåt Asplången 
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• Bra sommar inom handel och besöksnäring 
Utmaningar, bland annat: 

• Efterfrågan på etableringsmark 
• Tillsammans med branschen skapa en året-runt-destination 
• Få fler att stanna längre vid besök i Söderköping 

 
Information bredband 
Kicki Lindblom, IT-chef, informerade bland annat om: 

• Aktiva anslutningar i kommunen 
• Kommunens stamnät 
• IP-Only har ansökt om bidrag för ett område i södra Östra Ryd angränsande 

till Åtvidaberg samt för skärgården. Bidrag har beviljats från PTS för 
skärgårdsområdet. 

• Nedsläckning av 2G/3G pågår i länet. Söderköping ska inte påverkas förrän 
2023.  

• Övergång till 5G ska ske samtidigt.  
 
Information om avslutade och pågående projekt 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg och Theres Stark, VA- 
och renhållningschef. 
 
_____ 
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§ 95 Dnr SERN 2021-00234   10.10.2 

Fastställande av belopp 2022 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 2022. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Pia Dingsten (S) och Gunweig Svensson (S) deltar inte i beslutet och lämnar 
protokollsanteckning. 
Johan Norlund (V) deltar inte i beslutet och lämnar protokollsanteckning. 
Lillmarie Jonsson (MP) deltar inte i beslutet och lämnar protokollsanteckning. 
 

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. 
 
Total budget för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund beräknas till 
1,2 Mkr för 2022. Beloppsnivåerna för de olika bidragsformerna är i enlighet med 
bilaga 1-Fastställande av belopp föreningsbidrag 2022. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-22, Johanna Hellstrand, enhetschef kultur och fritid. 
Bilaga 1-Fastställande av belopp föreningsbidrag 2022. 
 

Protokollsanteckning 
Pia Dingsten (S) och Gunweig Svensson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet därför att Socialdemokraterna hade ett eget 
budgetförslag i Kommunfullmäktige och då hade vi haft en större summa att fördela. 
 
Johan Norlund (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
Från Vänsterpartiet instämmer vi i det som uttrycks i ärendehandlingen, nämligen att: 
”Tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för att invånarna i Söderköping ska trivas och 
vilja bo här. Det ideella föreningslivet och studieförbunden bidrar till detta genom att erbjuda bra och 
varierande aktiviteter som i sin tur bidrar till folkhälsa, kreativitet och utveckling. Bidrag till 
föreningsliv och studieförbund är en viktig del för ett levande och rikt föreningsliv i kommunen.” 
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Den här korrekta beskrivningen av föreningslivet betydelse och värde rimmar dock 
illa med den sänkning av föreningsbidraget som genomfördes av sittande majoritet i 
början av den här mandatperioden (Servicenämnden 2018-12-18) och som 
fortfarande gäller. Det var då, i december 2018, som man sänkte grundbidraget till 
nuvarande nivå. Besparingen för nämnden var liten (50 000 kr) men effekten för de 
enskilda föreningarna desto större. 
 
Från Vänsterpartiet har vi därför i vårt förslag till Strategisk Plan budgeterat för ett 
återställt föreningsbidrag. Det krävs för att ge verklig tyngd bakom fina formuleringar 
om föreningslivets betydelse och värde. Ett föreningsbidrag som inte urholkas är 
viktigt för att ge föreningarna stabila förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 
 
Lillmarie Jonsson (MP) 
Ingen protokollsanteckning har inkommit vid tid för justering. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Johanna Hellstrand 
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§ 96 Dnr SERN 2021-00231   10.10.2 

Ansökan om ytterligare bidrag för Söderköpings Gästabud 2021 

Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden beviljar Söderköpings Gästabud ekonomisk förening ett 

ytterligare bidrag om 40 000 kr för Gästabudet 2021. 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att bjuda in styrelsen för Gästabudet till ett 

första inledande samtal om framtiden. 
 

Ärendebeskrivning 
Söderköpings Gästabud ekonomisk förening genomförde ett något bantat Gästabud 
på grund av pandemirestriktioner. Arbetet före och under evenemanget blev ändå i 
paritet med de år man haft ett fullskaligt Gästabud, bland annat för att man tvingades 
göra allt innehåll mer småskaligt, med avstånd och utan ekonomiskt risktagande 
gällande de artister som bokades.  
 
Då föreningen tvingades fatta sena beslut om hur evenemanget skulle genomföras var 
det svårt att få sponsorer. Pandemin medförde också att små sponsorer hade svårt att 
mäkta med ytterligare en utgift. Föreningens fasta kostnader täcks under normalår 
upp av anslagen från föreningens medlemmar, Stadskärneföreningen, Söderköpings 
kommun och Svenska kyrkan Söderköping Sankt Anna församling. Då föreningen 
hittills i år endast beviljats halva det belopp som vanligtvis utges från kommunen 
klarar man inte de fasta kostnaderna och projektledaren har endast fått halva sin lön. 
Föreningen är i behov av återstoden av det bidrag man vanligtvis brukar erhålla för 
att klara kostnaderna. 
 
Då föreningen har genomfört ett uppskattat evenemang trots pandemin har man 
också gjort vad som tidigare krävts för att få ett fullt bidrag, 80 000. Summan har 
varit densamma sedan 2012. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Pia Dingsten (S) yrkar på att avtalet och framtiden med Gästabudet måste utredas. 
 

Underlag för beslut 
Ansökan från Söderköpings Gästabud, ekonomisk förening. 
Resultatbudget Söderköpings Gästabud 2021. 
 
_____ 
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Protokollsutdrag: 
Johanna Hellstrand 
Monica Stangel Löfvall 
Söderköpings Gästabud ek. förening 
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§ 97 Dnr SERN 2021-00239   1.4.1 

Verksamhetsplan serviceförvaltningen 2022 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden noterar Serviceförvaltningens verksamhetsplan för 2022 och lägger 
den till handlingarna, samt översänder den till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Söderköpings kommuns styrmodell ska förvaltningarna ta fram 
verksamhetsplaner som svarar mot nämndens och, i de fall det är aktuellt även, 
Kommunstyrelsens uppdragsplaner. 
 
I verksamhetsplanen beskrivs den planerade verksamheten samt vad förvaltningen 
kommer fokusera särskilt på under 2022. Fokus ligger på vad förvaltningen ska 
förändra, förbättra och utveckla i verksamheten. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-12-07, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
Serviceförvaltningens verksamhetsplan 2022. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr SERN 2021-00003   1.4.1 

Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen 
2021 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden 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 avslutat EU-projektet ESF Reach samt 
börjat föra över artiklar till Kontorsservice nya webshop. 
All personal på kosten har utbildats i egenkontroll och enheten har även förberett 
uppstart att gemensamt utvecklingsprojekt gällande pedagogiska måltider med BUN. 
Hos Kultur och fritid har språkcafé startats upp samt upphandling av strömmande 
film bland annat. 
För Näringsliv och turism har mycket fokus legat på planering av Söderköpings jul 
och adventsmarknad. Teknik och Entreprenad har startat upp med ny 
driftentreprenör samt fortsatt fokus på investeringsprojekt, där ett exempel är att en 
skiss över ny lekplats i Tyketorp har lämnats in och nu fortsätter arbete med att ta 
fram handlingar inför upphandling. 
På VA-enheten har workshop genomförts med anledning av att kartlägga behov som 
kan finnas som kan ligga till grund för att framtida samarbete med våra närliggande 
kommuner Norrköping, Finspång och Valdemarsvik. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-12-07, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
Verksamhetsrapport P10 
Ekonomirapport P10 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr SERN 2021-00138   1.5.2 

Internkontrollplan 2021 - uppföljning 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har i sin väsentlighets- och riskanalys från 2020 identifierat sex stycken 
riskområden. Fyra områden har bedömts ha förhöjd risk: 
- Kompetensförsörjning 
- Kontinuitetsprocess 
- Budget i relation till uppdrag 
- Anställningsstopp  
 
Övriga områden har något förhöjd risk: 
- Avtalstrohet 
- Personuppgifter i e-post. 
 
Inför Uppdragsplan 2021 arbetades inte någon ny internkontrollplan fram, det 
innebär att kontrollområdet gällande anställningsstopp inte längre är aktuell att följa 
upp då investerings- och anställningsstoppet upphävdes under 2020. 
 

Underlag för beslut 
Uppföljning av internkontroll. 
 
_____ 
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§ 100 Dnr SERN 2021-00004   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 
Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
2021-11-30 Tecknande av  personuppgiftsbiträdesavtal för att hantera 

personuppgifter i det gemensamma debiteringssystemet.  Delegat 
Theres Stark (4.4) 

2021-11-23 Tecknande av avtal om återvinning av returpapper. Delegat Theres  
 Stark (7.1)  
2021-11-23 Förlängning av avtal gällande transport av småbatterier. Delegat Theres 

Stark (7.1) 
2021-10-05 Besvarande av skrivelser gällande Finnkroken. Delegat Inga-Lill 

Östlund (1.21) 
 

Underlag för beslut 
Delegationsordning 
 
_____ 
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§ 101 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 2021-11-03 § 108 Tertial-rapport T2 2021. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-11-03 § 109  Taxor och avgifter 2022. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-11-03 § 113 Sammanträdesplan 2022 för 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-11-23 § 169 Ändring av reglemente samt 
överföring av ansvar för parkeringsövervakning från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Servicenämnden. 
 
Övrig information 
Inga-Lill Östlund (L) informerar om: 

• Deltog den 10/11 på en föreningsträff med företrädare från olika föreningar 
tillsammans med Johanna Hellstrand, Gert Wahlbäck, Melker Skoglund samt 
Sandra Sandborg Johansen från Kultur och fritid. Framkom där att det saknas 
hall- och planyta. En sammanfattning över åsikterna kommer att presenteras 
senare för nämnden. 

• Den 7/12 var det uppstartsmöte för Möjligheternas Söderköping på 
Vänneberga gård. Ska sedan presenteras ute i bygderna med flera möten. 
Projektledare Ann-Mari Brengdahl höll i presentationen. 

• Tillgänglighetsrådet hade sammanträde den 8/12 med Inga-Lill Östlund och 
Pia Dingsten (S). Tillgänglighet och hjälpmedel diskuterades. Många av 
frågorna ligger inte inom Servicenämndens område och rådens 
sammansättning måste ses över. 

• Trygghetsvandring den 9/12 tillsammans med Polisen, tjänstemän, politiker 
och medborgare.  

• Har mottagit synpunkter på Friluftslagrets öppettider. 
• Möte med S:t Ragnhilds Gille den 14/12. 
• En skrivelse angående önskan om förlängd tid för sluttäckning av Hjälmsborg 

har skickats till Länsstyrelsen. 
 

Theres Stark informerade om att rättsprocessen gällande Södra Finnö fortgår. 
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Avslutning 
Ordförande Inga-Lill Östlund (L) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det 
gångna året. Nämnden framför sitt tack till förvaltningen för ett mycket bra år och 
önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Pia Dingsten (S) önskar ordförande, ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul 
och ett Gott Nytt År. 
 
Förvaltningschef Maryam Zeitooni Dicker tackar nämnden för ett gott samarbete 
under 2021 och ser fram emot 2022. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 


	Val av justerare
	Servicenämndens beslut

	Information vid Servicenämndens sammanträde
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning

	Fastställande av belopp 2022 för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund
	Servicenämndens beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Ansökan om ytterligare bidrag för Söderköpings Gästabud 2021
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Underlag för beslut

	Verksamhetsplan serviceförvaltningen 2022
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen 2021
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Internkontrollplan 2021 - uppföljning
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Anmälan av delegationsbeslut 2021
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Ärenden för kännedom 2021 samt övrig information
	Servicenämndens beslut
	Ärendebeskrivning


