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Bengt Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Sonnie Knutling (S), 2:e vice ordförande 
Börje Natanaelsson (M), deltar på distans 
Ulric Nilsson (C), deltar på distans 
Martin Sjölander (M), deltar på distans 
Boel Holgersson (C), deltar på distans, jäv § 126 
Roland Nilsson (C), deltar på distans 
Inga-Lill Östlund (L), deltar på distans 
Anders Bevemyr (S), deltar på distans 
Tuula Ravander (S), deltar på distans 
Bengt-Ove Karlsson (KD), deltar på distans 
Malin Östh (V), deltar på distans 
Nicklas Lindekrantz (Lpo), deltar på distans 
Annelie Sjöberg (SD), deltar på distans 
Bengt Svensson (M), deltar  
Peter Karlström (C), inte närvarande 
Edit Nielsen Åkerblom (M), deltar på distans 
Ellen Friberg (L), deltar på distans 
Roger Bodin (C), deltar på distans 
Kjell Eriksson (S), deltar på distans 
Pia Dingsten (S), deltar på distans 
Gunweig Svensson (S), inte närvarande 
Kenneth Johansson (S), deltar på distans 
Björn Grip (V), deltar på distans 
Liselotte Dalén (  ), deltar på distans 
Stefan Åbrodd (SD), deltar på distans 
Gunvor Wissmar Skoog (M), deltar på distans 
Annika Altnäs (C), deltar på distans 
Patrik Wåtz (L), deltar på distans 
Michael Danielsson (M), deltar på distans, deltar §§ 118-124 
Evelina Nilsson (KD), deltar på distans 
Anwar Samuelsson (M), deltar på distans 
Åsa Dahlin (S), deltar på distans 
Marja Bergström (V), deltar på distans 
Roine Rehn (SD), inte närvarande 
Igge Fernstad (SD), deltar på distans 
Alexander Florman (M), inte närvarande 
Lillmarie Jonsson (MP), deltar på distans 
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Tjänstgörande ersättare Karin Åkeby (S), deltar på distans 
Björn Aldin (M), deltar på distans 
Eva Cox (M), deltar på distans, §§ 125-
131 
Anton Fagerstedt (C), deltar på distans, 
§ 126 
 

 

Ersättare Kjell Dåådheim (M), inte närvarande 
Ola Jacobsson (M), inte närvarande 
Thomas Kihlberg (S), inte närvarande 
Magnus Berge (C), inte närvarande 
Lena Karlström (C), inte närvarande 
Lisa Andersson (L), deltar på distans 
Mikael Arosenius (L), deltar på distans 
Lilian Vendel (KD), inte närvarande 
Björn Göransson (V), inte närvarande 
Bengt Wastesson (KD), inte närvarande 
Marie Nikander (LPO), inte närvarande 
Johan Bergström (LPO), inte närvarande 
Peter Abrahamsson (S), deltar på distans 
Margareta Zackrisson (C), inte närvarande 
Ulf Martin (V), deltar på distans 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 

Övriga närvarande Kommundirektör Maria Fredriksson 
Kanslichef Jonas Fredriksson 
Kommunsekreterare Per Johansson 

Utses att justera Anders Bevemyr och Annelie Sjöberg 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-12-20, kl. 15:00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 118-131 
 Per Johansson  

Underskrift Ordförande   
 Anders Eksmo  

Underskrift Justerande   
 Anders Bevemyr Annelie Sjöberg  
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Förvaringsplats för proto-
kollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Anslaget sätts upp 2021-12-21 

Anslaget tas ner 2022-01-14 

Underskrift   
 Per Johansson  
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§ 118 Dnr KS 35559    

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Bevemyr (S) och Annelie Sjöberg (SD) 
med Malin Östh (V) som ersättare att, jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 119 Dnr KS 21685    

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna utsänd dagordning med tillkommande 
ärende enligt punkt 12, begäran om entledigande från uppdrag och val. 

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 120 Dnr KS 2021-00046   1.2.1 

Information vid Kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet och lägger den i övrigt till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Maria Fredriksson informerar om den aktuella lägesbilden rörande 
pandemin och Covid-19, ny rekommendationer och restriktioner som gäller samt ut-
värderingen av hanteringen av Covid-19. 
 
Vidare, informerar kommundirektören om aktuella frågor, bl a E22, ny återvinnings-
central, nytt äldreboende, riktlinjer för bostadsförsörjning samt aktualisering av över-
siktsplan. Presentationen bifogas till protokollet i Ciceron Assistent.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Karlsson, informerar om vaccinering mot Co-
vid-19. Informationen innehåller bl a motiv för att låta vaccinera sig, vilka vacciner 
som används i Sverige, myter som florerar kring vaccin och vaccinering samt källor 
för ytterligare information om Covid-19 och Vaccinering. Åsa Karlssons presentation bi-
fogas till sammanträdet i Ciceron Assistent.  
 
Kommunsekreterare Per Johansson informerar om resultaten från Demokratibered-
ningens enkätundersökning bland kommunens förtroendevalda. Resultaten har tidi-
gare skickats ut till fullmäktiges gruppledare. Resultatsammanfattning återfinns vid dagens 
sammanträde också som en delgivning till Kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 121 Dnr KS 2021-00285   1.2.6 

Interpellation om kostnadsfördelningen mellan privat och kommunal 
hemtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar interpellationen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Malin Östh (V) har lämnat en interpellation ställd till Socialnämndens ordförande an-
gående kostnadsfördelningen mellan privat och kommunal hemtjänst. Interpellat-
ionen har följande lydelse: 
 
"I vår grannkommun Norrköping har man också infört LOV i hemtjänsten. De argu-
ment som användes vid införande var de samma som vi hört användas här: en priva-
tiserad hemtjänst skulle vara mer kostnadseffektiv.  
 
Nyligen presenterades siffror i Norrköping som visar hur det faktiskt ser ut, vilket är 
tvärtemot vad man sa - den privatiserade hemtjänsten är hela 74 % dyrare. De privata 
utförarna får i genomsnitt ersättning för 54 timmar per person medan den kommu-
nala hemtjänsten i genomsnitt får ersättning för 31 timmar/person.  
 
Differensen mellan privat och kommunal hemtjänst är gigantisk. Här kan man fråga 
sig om den stora skillnaden beror på att de privata utförarna har vårdtagare med 
större behov. På den frågan är svaret nej, det finns ingenting som tyder på det.    
 
Från Vänsterpartiet är vi bekymrade över kostnadsutvecklingen i hemtjänsten som 
trots en anorektisk budgettilldelning fortsatt har stora sparbeting. Vi har från dag ett 
varnat för riskerna med LOV i form av fragmenterad hemtjänstorganisation och 
minskad möjlighet till samordning. I Norrköpingsexemplet finns ytterligare en di-
mension som även den behöver komma upp på bordet. 
 
Jag vill därför fråga: 
 

 Hur många timmar per vårdtagare får i genomsnitt de privata utförarna respektive 
den kommunala hemtjänsten? 

 Vad är medelåldern för vårdtagarna hos de privata utförarna respektive den kom-
munala hemtjänsten? 

 Att den kommunala hemtjänstens ersättning inte kompenserar uppdraget har 
konstaterats vid ett flertal tillfällen. Hur ska detta åtgärdas?" 
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Socialnämndens ordförande Boel Holgersson (C) har skriftligen besvarat interpellat-
ionen enligt följande: 
 
"Tack Malin Östh för interpellationen om kostnaderna för hemtjänst. Du skriver i 
din interpellation att kostnaden för hemtjänst i Norrköping är högre för privata utfö-
rare än hos den kommunala hemtjänsten genom att deras respektive genomsnittliga 
kund har olika många timmar hemtjänst per person.  Du skriver också att ingenting 
tyder på att de privata vårdtagarna har större vårdtyngd än de kommunala. Sedan stäl-
ler du frågor till mig som ordförande för Socialnämnden i Söderköping utifrån dessa 
exempel i Norrköping.  
 
Jag känner inte till förhållandena i Norrköping men jag gissar att de har en bistånds-
enhet som beslutar om hur många timmar hemtjänst en enskild person ska få. Så är 
det i alla fall i Söderköping. Det betyder att det är en kommunalt anställd tjänste-
person som avgör hur många timmar hemtjänst en person ska beviljas. Beslutet är 
möjligt att överklaga om personen inte är nöjd. Frågan om vem som ska utföra hem-
tjänsten uppstår först när en person är beviljad hemtjänst och då erbjuds personen att 
välja vilken av de godkända LOV-utförarna som ska utföra tjänsten. Det är alltså inte 
så att de privata och kommunala utförarna av hemtjänst har någon beslutsrätt när det 
gäller antalet timmar hemtjänst utan en kommunal biståndshandläggare tar de beslu-
ten. Ju större behov en person har desto flera timmar hemtjänst får förmodligen den 
personen, det kan också beskrivas som att ju större vårdtyngd en person har desto 
fler timmar hemtjänst får personen sannolikt. Det kan ju också bli så att personen får 
hemsjukvård i mer eller mindre omfattning men den utförs av den kommunala hem-
sjukvården och där finns inget LOV-system.  
 
Det finns absolut ingenting som säger att hemtjänsten totalt hade blivit dyrare eller 
billigare med eller utan privata utförare. Kostnaden för hemtjänst beror på hur många 
timmar de kommunalt anställda biståndshandläggarna beslutar ska utföras och de pri-
vata utförarna ersätts med samma antal kronor per utförd timme som den kommu-
nala utföraren. 
 
I Söderköping har de privata utförarna fler beslutade timmar per brukare i snitt men 
de utför också mindre andel av de beslutade timmarna än vad den kommunala hem-
tjänsten gör för sina hemtjänsttagare. Det går inte att säkert säga vad det beror på 
men en rimlig orsak kan vara att de privata utförarna erbjuder högre kontinuitet, 
alltså att färre personer utför hemtjänsten hos varje person, och att det är attraktivt 
för de som har behov av många timmar hemtjänst så att de väljer en privat LOV-ut-
förare. Det kan möjligen också vara så att personer med stora hemtjänstbehov har 
valt att bosätta sig i lägenhet i Söderköpings tätort och därmed har möjlighet att välja 
en privat LOV-utförare. Personer med mindre behov kanske bor kvar i sin ordinarie 
bostad och finns då även utanför tätorten där det inte finns några privata LOV-utfö-
rare varför de hänvisas till att få hemtjänst från den kommunala utföraren. 
 
Här kommer nu svaren på dina frågor om hur det ser ut i Söderköping: 
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1 Genomsnittliga timmar per hemtjänsttagare (obs det handlar inte om vård utan om 
service och omvårdnad) är 25 för den kommunala hemtjänstutföraren och 35 för de 
privata utförarna. 
 
2 Medelåldern för hemtjänsttagare är 82 år i kommunal hemtjänst och spridningen är 
48 till 101 år, 81år hos utförare 1 med en spridning mellan 50 och 95 år och 80 år hos 
utförare 2 med en spridning mellan 24 och 100 år. 
 
3 Den kommunala hemtjänstorganisationen utför flera uppdrag som ligger utanför 
LOV-uppdraget och de är också de enda som utför hemtjänst utanför tätorten i Sö-
derköping. Den finansieras dels av timersättning enligt LOV och dels av anslag för de 
uppgifter som ligger utanför LOV-uppdraget. Däremot så har utförandet av uppdra-
gen delvis blandats så att en och samma medarbetare under en arbetsdag har utfört 
arbetsuppgifter både inom och utanför LOV. Det är därför svårt att göra en rättvis 
uppföljning och se om det är LOV-verksamheten i tätorten respektive på landsbyg-
den eller den övriga hemtjänsten som inte har klarat att hålla budgeten. Socialnämn-
dens förvaltning arbetar med att analysera kostnadsfördelningen och försöka hitta 
sätt att budgetera och följa upp på ett mer rättvist sätt än tidigare." 

Underlag för beslut 

 Interpellation: Hur ser kostnadsfördelningen ut mellan privat och kommunal 
hemtjänst? 

 Interpellationssvar från Socialnämndens ordförande 
 
I ärendet yttrar sig Malin Östh (V), Boel Holgersson (C), Annelie Sjöberg (SD), Tuula 
Ravander (S), Ellen Friberg (L), Lillmarie Jonsson (MP), Björn Grip (V), Anders Be-
vemyr (S),  Inga-Lill Östlund (L) samt Åsa Dahlin (S). 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
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§ 122 Dnr KS 2021-00310   1.2.6 

Interpellation med anledning av Söderköpings utveckling och kom-
munens planeringsberedskap för att växa och påverkan av platser i 
barnomsorg och skola. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar interpellationen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Kjell Eriksson (S) har för den socialdemokratiska gruppens räkning lämnat en inter-
pellation till kommunalrådet Ulric Nilsson (C) angående Söderköpings utveckling och 
kommunens planeringsberedskap för att växa och påverkan av platser i barnomsorg 
och skola. Interpellationen har följande lydelse: 
 
"Vi fick på förra kommunfullmäktige i november en genomgång över pågående  
bostadsbyggande som ligger nära i tiden inom kommunen.  
 
Vi socialdemokrater ser det som naturligt att kommunen fortsätter att utvecklas  
på olika sätt. En del av utvecklingen handlar om bostadsbyggande och utvecklad  
service för att möta de behov och förväntningar som kommunens medborgare  
har 2021. För att avgränsa frågan riktar vi in den på utvecklingen av barnomsorg  
och skola. 
 
För att få en planerad och trygg utbyggnad av barnomsorg och skola vill vi  
socialdemokrater ställa följande frågor: 
 
1. Utifrån den beskrivna pågående och nära förestående utbygganden av  
bostäder (med hänvisning till förra KF) hur många bostäder handlar det om  
2021, 2022 och 2023 i första hand men även närmaste åren? 
 
2. Hur ser platsantalet ut inom barnomsorgens olika områden och hur många  
lediga platser finns idag? 
 
3. Hur utvecklas behoven av platser i barnomsorgen de under 2022 och 2023  
eventuellt längre bedömning utifrån planerat bostadsbyggande. 
 
4. Samma redovisning efterfrågar vi vad gäller elever i skolans olika stadier och  
kommundelar. Dagsaktuellt behov av platser och utvecklingen under de  
närmaste åren. 
 
5 Hur ser utbyggnadsplanerna ut beträffande platser inom barnomsorg och  
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skolan inom närmaste 5-årsperioden" 
 
Kommunalrådet Ulric Nilsson (C) har skriftligen besvarat interpellationen enligt föl-
jande: 
 
"Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har genom Kjell Eriksson ställt en 
interpellation till mig om Söderköpings kommuns utveckling och kommunens plane-
ringsberedskap för att växa. Med glädje ser jag nu att Socialdemokraterna genom 
Kjell Eriksson ger oss en chans att diskutera Söderköpings utveckling och planerings-
beredskap med blicken inställd på våra barns behov av förskole- och skollokaler.  
Interpellationen innehåller fem frågor vilka jag här svarar på. 
  
Som svar på interpellationen vill jag anföra följande: 
 
1. Utifrån den beskrivna pågående och nära förestående utbygganden av bostäder 
(med hänvisning till förra KF) hur många bostäder handlar det om 2021, 2022 och 
2023 i första hand men även närmaste åren? 
 
Utifrån den redovisning vi fick på senaste kommunfullmäktige kommer utbyggnaden 
av bostäder på dessa planer för de kommande åren att vara ringa. Totalt sett på dessa 
planer, kommande planer samt bedömd mäng förhandsbesked kommer utbyggnads-
takten av bostäder i hela kommunen vara i snitt minst 80 bostäder per år.  
 
2. Hur ser platsantalet ut inom barnomsorgens olika områden och hur många lediga 
platser finns idag?  
 
Idag finns det 664 förskoleplatser i kommunal verksamhet. Antalet förskolebarn i 
kommunal verksamhet är 628. Sett på nivån västra, centrala och östra är läget mellan 
tillgång och efterfrågan balanserad. Snöveltorp och Mogata är de områden som tidig-
ast bedöms vara i behov av ytterligare förskoleplatser. 
 
3. Hur utvecklas behoven av platser i barnomsorgen de under 2022 och 2023 eventu-
ellt längre bedömning utifrån planerat bostadsbyggande.  
 
Snöveltorp och Mogata är de områden som tidigast bedöms vara i behov av ytterli-
gare förskoleplatser. Bilden nedan visar behov av och antalet platser i kommunal för-
skola. 
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4. Samma redovisning efterfrågar vi vad gäller elever i skolans olika stadier och kom-
mundelar. Dagsaktuellt behov av platser och utvecklingen under de närmaste åren.  
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5. Hur ser utbyggnadsplanerna ut beträffande platser inom barnomsorg och skolan 
inom närmaste 5-årsperioden? 
 
Enligt kommunens lokalresursplan ser planerna ut som nedan: 

 

Underlag för beslut 

 Interpellation med anledning av Söderköpings utveckling och kommunens plane-
ringsberedskap för att växa och påverkan av platser i barnomsorg och skola 

 Svar på interpellation från kommunalrådet Ulric Nilsson (C) 
 
I ärendet yttrar sig Kjell Eriksson (S), Ulric Nilsson (C), Lillmarie Jonsson (MP), El-
len Friberg (L) samt Nicklas Lindekrantz (LpO). 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
 
 

Nya lokaler kulturskolan Centralskolan? 2021 - 2024

Nya Förskoleavdelningar Snöveltorp FSK 2022 - 2024

Behovet av fler högstadieplatser Centralskolan? 2021 - 2023

Grundsärskolan utbyggnad Björkhaga 2021 - 2022

Idrottshall nybyggnad Centralt i staden 2021 - 2023

Nya Förskoleavdelningar genom 
förtätning av nuvarande förskolor Centralt i staden 2023 - 2025

Björklunda FSK avveckling Körninge 4:1 2024 - 2025

Mogata förskola nybyggnad Stengården 5:1 2021 - 2023

Ny grundskola för Åk F-6 Tätort 2023 - 2025

Lokalbehov - Projekt Fastighet Projektering - 

färdigställt

Norrtulls förskola avveckling till 

lokalresurs, garantiförskola Nortull 2021 - 2022

Västra Husby Skola om -och 

tillbyggnad

HYLINGE 3:3 2020 - 2023

Yrkesskolan Valdemarsvik 
hemtagning - ombyggnad 

Gamla vårdcentralen vid 

Nyströmska
2021 - 2023
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§ 123 Dnr KS 2021-00312   1.2.6 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angå-
ende covid-19 och vaccination 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar interpellationen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Liselotte Dalén ( ) har lämnat en interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Roland Nilsson (C) angående Covid-19 och vaccinationer med följande 
lydelse: 
 
"Inledning 
Folkhälsomyndigheten beslutade den 16 september att även 12 till 15-åringar ska er-
bjudas vaccin mot Covid-19. Sedan tidigare rekommenderas äldre barn och ungdo-
mar att vaccinera sig och EU:s läkemedelsmyndighet EMA har nyss rekommenderat 
att marknadstillståndet för covid-19-vaccinet Comirnaty utvidgas. Denna rekommen-
dation innebär att EU-länderna ska kunna vaccinera barn från 5 års ålder med detta 
vaccin vilket exempelvis Danmark redan beslutat att rekommendera. Barn har mycket 
låg men inte obefintlig risk att drabbas av svår covid-19 enligt FHM och myndighet-
ens bedömning är att vinsterna med vaccination överväger för barnens del. Det är 
varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19 och FHM 
rekommenderar att hälso- och sjukvården samarbetar med skolorna för att alla barn 
ska erbjudas vaccin på lika villkor. Det är därför av största vikt att Söderköpings 
kommun säkerställer att skolornas rutiner kring vaccinationerna även tar läroplanen i 
beaktande vid utformandet av dessa rutiner, därav denna interpellation. 
 
Min generation är uppväxta under trygga förhållanden. Visserligen pågick det kalla 
kriget (1945-1991) och kärnkraftsolyckorna i Harrisburg (1979) och Tjernobyl (1986) 
gav viss oro, men jag och säkert många andra av dåtidens barn kände oss trygga. Vi 
var trygga med att våra föräldrar skyddade oss mot allt ont. Dagens barn och ungdo-
mar tvingas att ta ett stort ansvar för sin långsiktiga hälsa, men även för andras hälsa. 
Den massvaccinationskampanj som nu pågår vädjar till barn att de ska ta vaccinet för 
andras skull, inte främst för deras egen hälsa. Detta istället för att skyddas av de 
vuxna och äldre som i min barndom. Det är moraliskt fel att skuldbelägga barn och 
pressa dem att ta ansvar för andras hälsa genom att vaccinera sig mot en sjukdom 
som de allra flesta barn inte blir svårt sjuka av. Vaccinet har dessutom en begränsad 
effekt i tid och det verkar inte finnas någon långsiktig plan för hur viruset ska stoppas 
eller hur många sprutor som måste tas. Nödvändiga kunskaper om Covidvaccinering-
ens fördelar och risker Inför ett livsavgörande beslut, som en C19-vaccination är, 
borde det vara en självklarhet att skolan och föräldrar uppmuntrar barnen att tänka 



16 (35) 
Protokoll 

2021-12-08 
 

 
 
Kommunfullmäktige 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

självständigt och kritiskt. Det är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och 
skolans uppgift enligt läroplanen. Många barn tror säkert att C19-vaccinerna är unge-
fär som andra vaccin de tagit. Finns en medvetenhet om att dessa så kallade vaccin 
bygger på en helt ny teknologi, mRNA teknologin och att forskarna inte har en aning 
om hur de påverkar vår hälsa på lång sikt? Traditionellt när vaccin släpps så har det 
genomgått mångåriga långtidsstudier, men för C19-vaccinerna finns inga långtidsstu-
dier och dess påverkan på en långsiktiga hälsan är okänd. I British Medical Journal 
(BMJ) avslöjades den 2 november 2021 att en underleverantör till Pfizer sannolikt be-
drivit omfattande forskningsfusk under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 
2020. Detta avslöjande föranledde 16 svenska läkare och forskare att dra slutsatsen 
att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla  
åldersgrupper.  
 
Det har skett misstag tidigare genom historien 
Några få exempel: 
 
Neurosedyn-skandalen 
Läkemedlet Neurosedyn godkändes av Medicinalstyrelsen 1959. Preparatet var ett  
sömnmedel som bland annat togs av många gravida kvinnor, då det troddes vara säk-
rare än äldre sömnmedel. Totalt föddes 10 000 missbildade barn i 46 länder, varav 
många dog kort efter födseln. Det tog 4 år innan medlet drogs tillbaka. 
 
Svininfluensa-vaccinet 
2009 blev 60% av svenska befolkningen vaccinerad mot svininfluensan. Okända  
biverkningar av svininfluensa-vaccinet visade sig och minst 443 svenskar, främst barn 
och ungdomar, utvecklade narkolepsi från vaccinet. En misstanke om samband dök 
upp i Finland redan under tidig vår 2010 (alltså ca 4-5 månader efter sprutan).Utred-
ningar påbörjades både i Finland, Sverige och andra länder och sambandet kunde 
konstateras på hösten 2010. Det ledde fram till att vaccinet slutade användas. 
 
I den nya covidlagen sätts maxersättningen från staten till 10 miljoner. För en 80-
åring, kan det tyckas mycket men för en 13-åring som har många yrkesverksamma år 
kvar i livet blir det ca maximalt 141 tkr/år kvar i livet om de uppnår en livlängd på 84 
år. Om de överhuvudtaget får är någon ersättning. De barn och ungdomar som har 
drabbats av narkolepsi har fått i genomsnitt 10% invaliditetsgrad vilket inneburit en 
engångssumma på 190 tkr. Värt att veta är att världens läkemedelsbolag tillsammans 
tjänar över 1 000 dollar i sekunden på sina covid-19-vaccin. .  
 
Källa: https://www.svd.se/vaccinjattarnas-vinst-1000-dollar-per-sekund 
 
2020 Sverige 
Medellivslängd kvinnor 84,3 år 
Medellivslängd män 80,6 år 
 
Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/me-
dellivslangd-i-sverige/ 
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Grupptryck 
Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge 
inkorrekt svar, trots att personen vet att det är fel. 
• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avse-
värt.  
Detsamma gällde om personen fick möjlighet att vara anonym med sina svar. 
• Experiment visar även att en människa gärna utför oetiska handlingar om denna blir 
tillsagd 
av en auktoritet. Till och med när personer vet med sig att det är fel, så är det enbart 
ett fåtal människor som kan stå emot ”trycket”. 
 
Med dessa psykologiska mekanismer i bakgrunden blir det enklare att förstå proble-
matiken med Covid19-vaccinationerna av barn som även i Söderköpings kommun 
kan ske i skolans lokaler under skoltid. Dessa experiment gjordes på unga vuxna och 
äldre. Hur påverkbara är då inte yngre och barn? Vaccinationer ska vara frivilliga i 
Sverige, men det är uppenbart att barn utsätts från press och grupptryck från många 
håll. Kan detta rättfärdigas då risken för barnen själva att bli allvarligt sjuka i covid19 
är låg och det är mycket tveksamt om nyttan med vaccinerna överväger riskerna för 
barn och unga? 
 
Det finns skäl att påminna om följande skrivningar i Läroplan för grundskolan samt 
för förskoleklassen och fritidshemmet 
 
1 Skolans värdegrund och uppdrag 
Grundläggande värden 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättighet-
erna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de  
värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som  
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indivi-
densfostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i  
skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet. 
 
Förståelse och medmänsklighet 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
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annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ål-
der eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana ten-
denser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över  
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsam-
mans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan 
är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att 
stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
 
Saklighet och allsidighet 
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den  
ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till  
sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma  
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensi-
digt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. 
 
Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 
och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 
 
2.1 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt sam-
hälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 
handling i olika sammanhang. 
 
Mål 
Skolans mål är att varje elev 
 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 
om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt per-
sonliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande  

 behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen, och  

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspek-
tiv. 

 
Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 
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 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
för människor också utanför den närmaste gruppen, 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan 
människor, 

 i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av  

 könstillhörighet, 

 aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grup-
per, visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från 
ett demokratiskt förhållningssätt, och 

 i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker 
som en ökande digitalisering medför. 

 
Läraren ska 
 

 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 
konsekvenser för det personliga handlandet, 

 synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster 
kan begränsa egna livsval och livsvillkor, 

 planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsam-
mans oberoende av könstillhörighet, 

 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 
för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande be-
handling, 

 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 
gruppen, och 

 samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och reg-
ler som en grund för arbetet och för samarbete. 

 
2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är  
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.  
 
Källa: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kurspla-
ner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-forgrundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fri-
tidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos 
%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 
 

 Hur tar skolan sitt ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper gäl-
lande covid-19 och vaccinationernas fördelar och risker, vilket måste bedömas 
som nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem? (ref 2,3) 
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 Hur arbetar skolan aktivt för att motverka diskriminering och kränkande behand-
ling av individer eller grupper av ovaccinerade barn? (ref. 2.1)  

 Hjälper skolan till att identifiera eleverna innan vaccination och hur hanteras då 
den sekretessbelagda hälsodeklarationen om eleven och vetskapen om elevens 
vaccinationsstatus? 

 Är det lämpligt eller ens tillåtet för lärare att fråga om elever har vaccinerat sig 
mot covid-19? 

 Har barn och utbildningsförvaltningen mottagit någon information från någon 
förälder om att elever har frågats ut om sin vaccinationsstatus eller upplevt sig ut-
pekade i samband med C19-vaccinationen?" 

 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Roland har besvarat interpellationen en-
ligt följande: 
 
"Svar på interpellation om vaccination mot Covid 19 från Liselotte Dalén. 
Tack för interpellationen och möjligheten att få besvara dessa frågor och samtidigt få 
sätta focus på denna viktiga samhällsfråga.   
 
Interpellanten åberopar i dokumentet de viktigaste delarna från läroplanen för grund-
skolan, förskolan och fritidshemmet samt frivilliga skolformer. Hela skolans verksam-
het vilar på innehållet i dessa fundamentala delar av läroplanen som bland annat be-
skriver grundläggande värden och normer. Tillämpningen av första och andra kapitlet 
i läroplanerna återfinns i skolans läroplaner för alla skolor i kommunen och uppfölj-
ning ingår i såväl det systematiska kvalitetsarbetet som i internkontrollen. Skolorna 
arbetar helt i enlighet med dessa styrdokument och med den tillämpning som rekom-
menderas i olika föreskrifter. Förvaltningen följer också aktuell skolforskning på detta 
och andra berörda områden för att implementera nya rön i verksamheterna. 
På alla nivåer i skolan betonas vikten av självständigt och kritiskt tänkande och att re-
spektera olika uppfattningar. Barn och elever får, allt efter ålder och mognad, på så 
sätt ett verktyg att tillämpa och själva kunna ställning vid mötet med olika företeelser 
i samhället.  
 
1. Hur tar skolan sitt ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper gäl-

lande covid-19 och vaccinationernas fördelar och risker, vilket måste bedömas 
som nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem? (ref 2,3) 
 

Redan tidigt i pandemin genomfördes utbildningsinsatser i Barn- och utbildnings-för-
valtningens verksamheter för att förebygga risk för smittspridning av Covid-19. Skol-
verksamheterna var tidigt ute med rutiner och rekommendationer gällande att tvätta 
händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Det kommunicerades 
på många nivåer: medarbetare, vårdnadshavare och barn/elever. Sedan har det åter-
kommit under året för att hålla det vid liv.   
 
Folkhälsomyndigheten har gett regionerna uppdrag och ansvar för genomförandet av 
vaccination av Covid-19, även när det gäller 12-15 – åringarna. I region Östergötland 
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har regionen valt att skicka informationsbrev till vårdnadshavare med information om 
vaccinet och hur vårdnadshavaren ska gå tillväga om denna önskar att sitt barn ska 
vaccineras. För att underlätta processen har region Östergötland vädjat till länets sko-
lor att samarbete med regionen genom att upplåta lokaler så de så effektivt som möj-
ligt ska genomföra vaccineringen. Söderköpings kommuns skolor har samarbetat med 
regionens via Geria vårdcentral som erbjudit vaccinering under skoltid två dagar per 
vecka under v. 45 och v. 48.  
 
I övrigt är det inte skolans uppgift att avhandla olika åsikter om vaccinationer. Skolan 
är en del av samhället och ett redskap för de lagar, förordningar, riktlinjer och direktiv 
som ges. Det är inte heller skolans uppgift att ifrågasätta de på vetenskaplig grund ba-
serade riktlinjerna från folkhälsomyndigheten och regionen. Däremot är det ju fritt 
för elever att aktualisera olika frågeställningar om företeelser och åsikter i samhället 
och som sedan kan bli föremål för ett samtal i frågan.    
 
2. Hur arbetar skolan aktivt för att motverka diskriminering och kränkande behand-

ling av individer eller grupper av ovaccinerade barn? (ref. 2.1) 
 
Skolorna i Söderköpings kommun har nolltolerans mot diskriminering och kränkning 
och ett systematiskt arbete för att motverka detta. Alla tendenser och handlingar rap-
porteras och utreds. Information om avslutade ärenden ges till nämnden vid varje 
sammanträde. Alla verksamheter arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande i 
detta avseende. Skolans arbete med normer och värden utgör en central del i enheter-
nas undervisning och utbildning och genomsyrar allt arbete med barn och elever ge-
nom förskola, grundskola och frivilliga skolformer. Värdegrundsarbete, yrkesetik och 
normer utgör ett återkommande inslag i temadagar på skolorna och i kompetensut-
vecklingen. Rutiner finns hur nyanställda ska introduceras i skolornas policy i dessa 
frågor. 
 
Alla skolformer arbetar aktivt för att förebygga diskriminering gentemot lagens sju 
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte fått in någon anmälan att elev upplevt sig 
blivit kränkt utifrån vaccinering.  
 
3. Hjälper skolan till att identifiera eleverna innan vaccination och hur hanteras då 

den sekretessbelagda hälsodeklarationen om eleven och vetskapen om elevens 
vaccinationsstatus? 

 
Det är regionens ansvar att genomföra vaccineringen, de hanterar alla uppgifter med 
samtycke till vaccination och hälsodeklarationen samt att vaccineringen dokumente-
rats i regionens journalsystem där skolan inte har behörighet. Det har också varit reg-
ionens ansvar att identifiera personer som ska vaccineras.  
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Under vaccinationsdagarna har en skolsköterska deltagit för att vara en trygghetsper-
son i väntrum för eleverna. Skolsköterskan omfattas av sekretess enligt hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen.  
 
4. Är det lämpligt eller ens tillåtet för lärare att fråga om elever har vaccinerat sig 

mot covid-19? 
 
Nej, därför har Barn- och utbildningsförvaltningen informerat i omgångar att vi inte 
har rätt att efterfråga om personer är vaccinerad mot covid-19 det gäller medarbetare, 
barn, elever och dess nätverk.  
 
5. Har barn och utbildningsförvaltningen mottagit någon information från någon 

förälder om att elever har frågats ut om sin vaccinationsstatus eller upplevt sig ut-
pekade i samband med C19-vaccinationen? 

 
Nej." 

Underlag för beslut 

 Interpellation angående Covid-19 och vaccinationer 

 Interpellationssvar från Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 
I ärendet yttrar sig Liselotte Dalén ( ), Roland Nilsson (C) samt Nicklas Lindekrantz 
(LpO). 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
 
 



23 (35) 
Protokoll 

2021-12-08 
 

 
 
Kommunfullmäktige 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr KS 2021-00294   4.2.2 

Detaljplan för Söderköping 2:1 Slussportens väganslutning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Söderköping 2:1 (Slussportens vägan-
slutning) enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Annelie Sjöberg (SD), 
Stefan Åbrodd (SD) samt Igge Fernstad (SD). Annelie Sjöberg (SD) har lämnat föl-
jande skriftliga reservation: 
 
”Vi i SD Söderköping reserverar oss mot beslutet att anta detaljplan Söderköping 2:1 
Slussportens väganslutning.  
 
Den här detaljplanen, som tagits fram i syfte att bygga en ny trafikplats vid Slusspor-
ten, är just den del av projektet Förbifart E 22 som har föranlett förseningar då det är 
i det aktuella området som hasselsnoken har påträffats. Genom att placera en ny av-
fart vid Slussporten kommer det krävas faunapassager och andra skyddsåtgärder för 
hasselsnoken till orimligt höga kostnader där Söderköpings kommun och skattebeta-
lare riskerar att få stå för notan. Det finns dessutom en rad andra omständigheter 
som riskerar att leda till negativa konsekvenser, bl a ur miljösynpunkt om man väljer 
att anlägga en ny avfart vid Slussporten. Om man i stället väljer att använda och an-
passa någon av de befintliga trafikplatserna, exempelvis Korsbrinken, så behövs inga 
faunapassager eller andra skyddsåtgärder för hasselsnoken. Det skulle innebära att 
hasselsnoken kan leva vidare i lugn och ro och att höga kostnader för skyddsåtgärder 
kan undvikas. 
 
Vi har tidigare redogjort för vår ståndpunkt att kommunen borde ha uppmanat Tra-
fikverket att etappindela vägplanen så att man snarast hade kunnat komma i gång 
med byggandet av förbifarten söder om Göta Kanal. Nu är vägplanen antagen men 
har överklagats av en rad olika sakägare och många tveksamheter finns vad gäller del 
av vägplanen norr om Göta Kanal. Det är vår uppfattning att man borde använda 
och åtgärda trafiksäkerhetsbrister vid de befintliga trafikplatserna i stället för att an-
lägga en ny vid Slussporten med risk för höga kostnader för skattebetalare och att 
projekt förbifart E22 ytterligare försenas. 
 
Annelie Sjöberg (SD), ledamot i Kommunfullmäktige 
Igge Fernstad (SD), ledamot i Kommunfullmäktige 
Stefan Åbrodd (SD), ledamot i Kommunfullmäktige” 
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Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en anslutande kommunal väg mellan Gamla riks-
vägen och ny trafikplats Slussporten. Trafikplatsen planeras i samband med projektet 
förbifart Söderköping och ingår i Trafikverkets vägplan för den nya sträckningen av 
E22. Slussportens trafikplats ersätter befintliga trafikplatser Korsbrinken och Klev-
brinken norr om Göta kanal. Detaljplanen utgör en viktig del i arbetet med ny sträck-
ning av E22.  
 
Den föreslagna vägen kräver att en dubbelsidig bergskärning görs genom den bergs-
rygg som löper i nord-sydlig riktning mellan nuvarande E22 och Gamla riksvägen. 
Bergskärningen kommer att ha en längd om cirka 190 meter och en maximal höjd om 
cirka 20 meter. 
 
Detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) har därför tagits fram för att bedöma miljökonsekvenser av planens 
genomförande samt för att utreda möjliga skyddsåtgärder för att förebygga, hindra el-
ler motverka en negativ miljöpåverkan. 
 
Förslaget har bearbetats för antagande efter granskningen. Endast mindre redaktion-
ella ändringar av planförslaget har gjorts. Detaljplanen hanteras med utökat förfa-
rande då den anses vara av principiell betydelse. Slutgiltigt beslut om antagande ska 
därför göras av Kommunfullmäktige.  

Yrkanden 

Martin Sjölander (M) med instämmande av Tuula Ravander (S), Nicklas Lindekrantz 
(LpO), Sonnie Knutling (S), Kenneth Johansson (S), Bengt Svensson (M), Ulric Nils-
son (C), Anders Bevemyr (S), Pia Dingsten (S) yrkar på bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Annelie Sjöberg (SD) yrkar på återremiss. 
 
Martin Sjölander (M) med instämmande av Börje Natanaelsson (M), Bengt Svensson 
(M), Ulric Nilsson (C), Anders Bevemyr (M), yrkar på avslag på Annelie Sjöbergs 
(SD) återremissyrkande. 

Proposition 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på om ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde och finner att Kommunfullmäktige bifallit detta.  
 
Därpå ställer ordförande proposition på Martin Sjölanders (M) med fleras yrkande på 
bifallit till Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
bifallit detta.  

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 160, 2021-11-23 
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 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden, § 106, 2021-11-10 

 Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltning, 2021-10-26 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Miljökonsekvensbeskrivning, Calluna AB, 2021 

 Artskyddsutredning för hasselsnok, Calluna AB, 2021 

 Konsekvensbeskrivning av faunapassage, Radar Arkitektur & Planering AB, 2021 

 Landskapsbildsanalys, Radar Arkitektur & Planering AB, 2017 

 Geotekniskt utlåtande, Lindmark Markkonsult AB, 2018 

 Hydrogeologisk bedömning, Bergab, 2018 

 Dagvattenutredning, ÅF Infrastructure AB, 2017 

 Trafikbullerutredning, WSP Akustik, 2019 
 
I ärendet yttrar sig Martin Sjölander (M), Annelie Sjöberg (SD), Tuula Ravander (S), 
Inga-Lill Östlund (L), Malin Östh (V), Börje Natanaelsson (M), Nicklas Lindekrantz 
(LpO), Sonnie Knutling (S), Stefan Åbrodd (SD), Bengt Svensson (M), Kenneth Jo-
hansson (S), Ulric Nilsson (C), Anders Bevemyr (S) samt Pia Dingsten (S),  
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 125 Dnr KS 2021-00295   4.2.2 

Detaljplan för Söderköping 2:40 och 2:97 Kanalhamnen, Smultron-
stället 

Kommunfullmäktiges beslut 

6. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Söderköping 2:40 och Söderköping 
2:97 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

 
7. Kommunfullmäktige upphäver strandskyddet för detaljplanen för Söderköping 

2:40 och Söderköping 2:97 enligt 4 kap 17 § plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att utöka markanvändningen inom fas-
tigheterna Söderköping 2:40 och 2:97 i syfte att uppnå en ökad flexibilitet vad gäller 
fastigheternas nyttjande. Inom fastigheten Söderköping 2:40 (Kanalhamnen) föreslås 
markanvändningen utökas från gällande bostads- och vandrarhemsändamålet till att 
även omfatta detaljhandel och centrumändamål. Inom Söderköping 2:97 (glassrestau-
rang Smultronstället) föreslås markanvändningen utökas från gällande handelsända-
mål till att även omfatta centrumändamål. Planförslaget syftar även till att inom fastig-
heten Söderköping 2:97 utöka byggrätten genom att upphäva del av prickmark (mark 
som inte får bebyggas) samt ändra högsta nockhöjd till 7,5 meter. 
 
Kvarvarande synpunkter berör främst att bebyggelse är för hög och påverkar insyn, 
försämrar utsikt, ger skuggning och negativ allmänpåverkan för närboende. Andra 
kvarvarande synpunkter berör den ändrande markanvändningen.  
 
Samråd och granskning av planförslaget har genomförts. Planförslaget har sedan be-
arbetats inför antagande. Efter granskningen har endast mindre redaktionella änd-
ringar av planförslaget gjorts. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas godkänna 
handlingarna samt uppdra kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta de-
taljplanen för Söderköping 2:40 och 2:97 (Kanalhamnen, Smultronstället). 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 161, 2021-11-23 

 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden, § 107, 2021-11-10 

 Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-10-19 

 Planbeskrivning, 2021-10-19, Freddie Håkansson, planarkitekt. 

 Plankarta, 2021-10-19, Freddie Håkansson, planarkitekt. 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-06-15, Freddie Håkansson, 
planarkitekt 

 Samrådsredogörelse, 2021-06-15, Freddie Håkansson, planarkitekt. 

 Granskningsutlåtande, 2021-10-13, Freddie Håkansson, planarkitekt. 
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 Kulturmiljöbedömning, 2019-01-07, Fredriksson arkitektkontor AB,  

 Skuggstudie, 2021-04-06, Metria AB 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 126 Dnr KS 2021-00296   4.2.2 

Detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 Norra Finnö reningsverk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö renings-
verk) enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.  
 
Jäv 
Boel Holgersson (C) anmäler jäv vid behandlingen av detta ärende.  

Ärendebeskrivning 

Ett planförslag för Detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk) har 
arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med serviceförvalt-
ningen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ett nytt renings-
verk på Norra Finnö. Ett nytt avloppsreningsverk förbättrar reningen av avloppsvat-
ten och ger möjlighet att anpassa verket efter säsongsvariationen samt samordning av 
kommunalt driftsansvar. Syftet är vidare att säkra tillräcklig byggrätt för reningsver-
kets funktion och möjliggöra eventuell utbyggnad i framtiden.  
 
Detaljplanen planlägger även allmän plats natur. Syftet med att planlägga natur är att 
säkerställa att skogen har ett långvarigt skydd. Skogen avskiljer reningsverket från bo-
städer i norr. Skogen skapar även ett samband till planbestämmelse om att träd ska 
planteras inom kvartersmark. 
 
Planförslaget har sedan tidigare antagits och därefter hanterats i mark- och miljödom-
stolen (Målnummer P 3498-19). Efter mark- och miljödomstolen beslut har förslaget 
reviderats och genomgått en ytterligare granskning.  
 
Förslaget har bearbetats för antagande efter granskningen. Endast mindre redaktion-
ella ändringar av planförslaget har gjorts. Detaljplanen hanteras med utökat förfa-
rande då den anses vara av principiell betydelse. Slutgiltigt beslut om antagande ska 
därför göras av Kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 162, 2021-11-23 

 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden, § 108, 2021-11-10 

 Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-01 

 Plankarta, 2021-10-18, Johanna Knutsson, planarkitekt 

 Planbeskrivning, 2021-10-18, Johanna Knutsson, planarkitekt 

 Samrådsredogörelse, 2019-01-11, Veronica Nuija, fysisk planerare 

 Granskningsutlåtande, 2019-03-12, Veronica Nuija, fysisk planerare 

 Granskningsutlåtande nummer 2, 2021-11-01, Johanna Knutsson, planarkitekt 
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 Undersökning av betydande miljöpåverkan 2018-09-05, Veronica Nuija, fysisk 
planerare 

 Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-09-28, Ensucon AB 

 Lokaliseringsutredning 3.0, 2021-09-28, Ensucon AB 

 Markteknisk undersökningsrapport/PM Geoteknik, 2018-11-08, Sweco Dagvat-
tenutredning, 2021-09-28, Ensucon AB  

 PM – Luktutredning för nytt avloppsreningsverk i Tyrislöt, 2021-09-27, AFRY 

 Illustrationsmaterial 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 127 Dnr KS 2021-00292   1.3.1 

Ändring av reglemente samt överföring av ansvar för parkeringsöver-
vakning från Samhällsbyggnadsnämnden till Servicenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att föra över ansvaret för parkeringsövervakningen 
från Samhällsbyggnadsnämnden till Servicenämnden.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra Reglemente för kommunstyrelsen, nämn-

der beredningar och kommunens revisorer §48 genom att stryka parkeringsöver-
vakning: ”Nämnden är kommunens organ för trafiksäkerhetsfrågor och fullgör 
trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor som parke-
ringstillstånd för rörelsehindrade och parkeringsövervakning.” 

 
3. Kommunmäktige beslutar att ändra Reglemente för kommunstyrelsen, nämnder 

beredningar och kommunens revisorer §49 genom att lägga till parkeringsöver-
vakning till nedanstående stycke: "Servicenämnd är ansvariga för kommunal ser-
vice för invånare, besökare samt in mot den kommunala organisationen. Nämn-
den är ansvarig för kommunens verksamhet avseende vatten- och avlopp, gator 
och vägar, avfall, parker, bredband och parkeringsövervakning." 

Ärendebeskrivning 

I dagsläget ligger ansvaret och budgeten för parkeringsövervakningen hos Samhälls-
byggnadsnämnden. Tjänstepersonerna som hanterar frågorna arbetar på Serviceför-
valtningen. Parkeringsövervakningen bedöms ligga närmare övrig verksamhet inom 
Servicenämnden än verksamheten inom Samhällsbyggnadsnämnden och ansvaret fö-
reslås därför flyttas. Samhällsbyggnadsnämnden kommer fortsatt ansvara för trafikfö-
reskrifter gällande parkering. 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 169, 2021-11-23 

 Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-01 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Akten 
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§ 128 Dnr KS 2021-00208   1.2.2 

Uppsägning av e-förslagssystem 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp funktionen e-förslag på kommunens 
webbplats.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att införa en funktion gällande e-förslag 
på kommunens webbplats. Samtidigt antogs riktlinjer för e-förslag  
 
Enligt riktlinjerna ska ett e-förslag innehålla ett förbättringsförslag till något av kom-
munens verksamhetsområden. Förslaget kan handla om allt som rör kommunens 
verksamheter. Förslag som är stötande eller strider mot lag publiceras inte.  
 
För att ett förslag ska behandlas i någon av kommunens nämnder måste förslaget 
samla minst 40 namn. Ett förslag samlar underskrifter på kommunens hemsida i 3 
månader. Därefter ligger förslagen synliga på hemsidan minst ett år, men man kan 
inte längre stödja dem. De förslag som inte samlat tillräckligt med stöd ligger synliga 
som avslutade under ett år. 
 
Sedan starten av e-förslag har totalt 48 förslag registrerats men endast 4 har gått vi-
dare till handläggning mot bakgrund av att det krävs minst 40 namn för att ett ärende 
ska tas upp i nämnd. Det ska jämföras med vanliga medborgarförslag som regleras i 
kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning där t ex Servicenämnden som enskild 
nämnd under sammaperiod har tagit emot drygt 50 medborgarförslag för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning  bedömer att funktionen e-förslag på kommunens 
hemsida inte har fallit väl ut men att ordningen med  medborgarförslag enligt kom-
munallagen däremot är välfungerande.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att funktionen e-förslag avvecklas.  
 
Kommuninvånarna har genom möjligheten att lämna medborgarförslag fortsatt goda 
möjligheter att även i framtiden påverka kommunen.  

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 163, 2021-11-23 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-07-13 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen,  § 127, 2021-09-07 

 Protokollsutdrag från Demokratiberedningen, § 14, 2021-09-20 
_____ 
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Protokollsutdrag: 
Akten 
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§ 129 Dnr KS 2021-00313   1.2.5 

Begäran om entledigande som ersättare i Kommunfullmäktige, Barn- 
och utbildningsnämnden m m samt val av ersättare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kjell Dåådheim (M) från uppdrag  som 
ersättare i Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i Barn- och utbildnings-
nämnden, 1:e vice ordförande i Val- och arvodesberedningen. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att begäran om entledigande från uppdraget som 

nämndeman vid Norrköpings tingsrätt bordläggs tills vidare. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar välja Anders Åhlén (M) som ledamot tillika 1:e vice 

ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar välja Bengt Svensson (M) som ledamot tillika 1:e 

ordförande i Val- och arvodesberedningen. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar framställa om ny sammanräkning hos länsstyrelsen 

beträffande ersättare för Moderaterna i fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kjell Dåådheim (M) har inkommit med en begäran om avsägelse från uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, 
1:e vice ordförande i Val- och arvodesberedningen samt som nämndeman vid Norr-
köpings tingsrätt. 

Underlag för beslut 

 Avsägelse från politiska uppdrag, 2021-11-27 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kjell Dåådheim 
Anders Åhlén 
Bengt Svensson 
Länsstyrelsen Östergötland 
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§ 130 Dnr KS 2021-00020   1.2.1 

Anmälan av medborgarförslag och motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälda medborgarförslag och motioner noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Behandling av medborgarförslag 

 Inkom under oktober från privatperson angående önskan om hastighetsbegräns-
ning på bilväg utanför Kullborgs förskola. Kommunfullmäktiges presidium före-
slår att medborgarförslaget kring hastighetsbegränsning vid Kullborgs förskola 
skickas till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande.  

 

 Inkom under november från privatperson, angående önskemål att installera 
duschtoaletter som även är självrengörande på kommunens äldreboende samt öv-
riga kommunala institutioner. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att med-
borgarförslaget skickas till socialnämnden för besvarande.  

 

 Inkom den 22 november från privatperson angående önskan att kommunen ska 
ombesörja en ”mini MKB/MKU” som Länsstyrelsen efterfrågar. Kommunfull-
mäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget Kullborgs skickas till sam-
hällsbyggnadsnämnden för besvarande. 

 
Behandling av motioner 

 Inkom den 1 november 2021, från Vänsterpartiets KF grupp, Motionens rubrik 
är ”Dags att göra det hälsosamma schemat mer hälsosamt” Kommunfullmäktiges 
presidium föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Underlag för beslut 

 Anteckningar från Kommunfullmäktiges presidium 2021-11-25 

 Medborgarförslag om hastigheten utanför Kullborgs förskola 

 Medborgarförslag om duschtoaletter 

 Medborgarförslag om Söderköpings skidklubb 

 Motion från Vänsterpartiet om arbetsscheman 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 131 Dnr KS 2021-00019   1.2.7 

Delgivningar till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar delgivningarna till protokollet och lägger dem i övrigt 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delgivningar vid dagens Kommunfullmäktige sammanträde: 
 

 Enkät till förtroendevalda 2021 - sammanfattning av enkätresultat 

 Besvarat medborgarförslag från Samhällsbyggnadsnämnden angående trafik i in-
nerstaden. 

 Besvarat medborgarförslag från Samhällsbyggnadsnämnden angående tillgänglig-
het och framkomlighet. 

 Besvarat medborgarförslag från Servicenämnden angående uthyrning av elspark-
cyklar. 

 Besvarat medborgarförslag från Servicenämnden angående anläggning av utgym. 
 
Under denna punkt framför ordförande Anders Eksmo (KD) sin och fullmäktiges 
gratulationer till ledamöter ersättare som under 2021 fyllt jämna år.  Jubilarerna är 
Anwar Samuelsson (50), Patrik Wåtz (60), Ulf Martin (60) samt Karin Åkeby (70). 
Ordförande framför också en gratulation till kommunsekreterare Per Johansson (60).  
 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande framför fullmäktiges gratulationer till ord-
förande som fyllt 60 under året. 
 
Ordförande Anders Eksmo (KD) avslutar sammanträdet med att önska en god jul 
och gott nytt år. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
 
 
 


