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Sammanträdesdatum

2017-10-03

Servicenämnden

Plats och tid

Stinsen, tisdagen den 3 oktober 2017 kl 15:00-16.15

Ledamöter

Lars Regnander (M), ordförande
Åza Diaz Mägi (MP), 1:e vice ordförande
Anders Eksmo (KD), 2:e vice ordförande
Pia Dingsten (S)
Mats Nilsson (S)
Åke Svensson (M)
Benny Flyckt (M)
Caroline Ottosson (C)
Caroline Levin (S)
Roger Holgersson (C)
Sven-Olof Malmkvist (S)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Lise Geving (S)
Robert Laborenz (S)
Ann-Britt Abrahamsson (S)
Patrik Wåtz (L)

Övriga närvarande

Rickard Bardun, förvaltningschef
Inger Lord, nämndsekreterare
Johanna Hellstrand, verksamhetsansvarig bibliotek, § 67
Mats Gripenblad, enhetschef fritid, kultur, turism, § 67

Utses att justera

Caroline Ottosson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset,

Underskrift Sekreterare

Paragrafer
Inger Lord

Underskrift Ordförande
Lars Regnander
Underskrift Justerande
Caroline Ottosson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

2017-10-03

Dnr 26

Val av justerare
Beslut
Servicenämnden beslutar
Caroline Ottosson (C) utses att justera dagens protokoll.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00128

900

Taxor och avgifter serviceförvaltningen 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter 2018 enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Flertalet taxor inom Servicenämndens ansvarsområde lämnas oförändrade
2018. Vissa förändringar föreslås dock och framgår av förslaget. I förslaget
är förändringarna rödmarkerade och blåmarkerad text ska tas bort.
Servicenämndens taxor och avgifter kommer att läggas samman med övriga
nämnders till det dokument som sedan beslutas av Kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Förslag till taxor och avgifter inom Servicenämnden 2018 samt
tjänsteutlåtande daterat 2017-09-19.
____
Utdrag:
KF

Justerandes sign
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Dnr 2017-00127

900

Tertialbokslut 2 2017
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att godkänna Tertialbokslut 2 för Servicenämnden
Ärendebeskrivning
En tertialrapport för första tertialet har tagits fram för Servicenämnden.
Prognosen för helåret är ett överskott med 300 tkr exklusive
avgiftskollektiven.
Prognosen för avgiftskollektiven är överskott inom VA och renhållning med
500 tkr respektive 400 tkr samt underskott med 700 tkr inom bredband.
Underlag för beslut
Tertialbokslut 2 2017 Servicenämnden
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

7(18)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Servicenämnden

§ 61

2017-10-03

Dnr 2017-00129

350

Införande av nytt insamlingssystem för avfall gällande
småhus
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en övergång
till nytt insamlingssystem i form av flerfackskärl för
småhus hösten 2018

Ärendebeskrivning
I den nyligen antagna avfallsplanen har flerfackskärl pekats ut som lämpligt
system att gå över till då det är mer användarvänligt, ger en bättre
arbetsmiljö för sopchaufförerna och även löser frågan om insamling av
matavfall på ett bra sätt.
De ökade kostnader som införandet medför kommer att täckas av att det
finns ett överskott i verksamheten, ändringar inom verksamheten samt
förändrat taxeuttag. Småhusens avgifter kommer dock inte förändras
nämnvärt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31
Utdrag:
Theres Stark
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00131

350

Öppettider Hjälmsborgs återvinningscentral
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att införa nya föreslagna öppettider på
återvinningscentralen Hjälmsborg
Ärendebeskrivning
Efter översyn av öppettiderna för återvinningscentralen vid Hjälmsborg har
förslaget diskuterats i nämndens fokusgrupp för renhållningsfrågor. Där
redovisades även en jämförelse med andra kommuners öppettider. I gruppen
har det diskuterats svårigheten i att ändra öppettiderna allt för mycket just nu
då detta påverkar bemanningen avsevärt i förhållande till den bemanning
som behövs när kommunen byggt en ny återvinningscentral.
Öppettiderna kommer att ses över igen inför öppnande av en nybyggd
återvinningscentral.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31
Utdrag:
Theres Stark
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00062

311

Kanalhamnen etapp 3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att under hösten 2017 genomföra
projektering följt av upphandling under senhöst/vinter 2017/2018.
Byggnation av Kanalhamnen etapp 3 föreslås ske under våren 2018 och
slutföras senast 20 juni 2018.
Ärendebeskrivning
Syftet med projektet är att öka kanalstråkets, och därigenom stadens,
attraktivitet ytterligare samt att skapa en inbjudande plats och få ihop en
helhet. Den 3:e etappen ska innefatta möjligheter till lek (ej fullskalig
lekplats) och ett tydligt och tillgängligt stråk för att enkelt ta sig över kanalen
vid slussen. Projektet innefattar också markbeläggning, ev justering av
höjder mot byggnader, fler sittplatser och god belysning.
I projektet är det viktigt att ta tillvara goda idéer från tidigare gjorda arbeten
och utredningar för området, samt att skapa en förankring bland närmast
berörda fastighetsägare, näringsidkare och Göta kanalbolag.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-18
____
Utdrag:
Johanna Grander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00137

332

Lekplatsutveckling
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utveckling av
lekplatser, i enlighet med intentionerna i lekplanen, inom ramen för
avsatta medel i investeringsprojektet för lekplatsutveckling
Ärendebeskrivning
Serviceförvaltningen arbetar systematiskt med att rusta upp de kommunala
lekplatserna i kommunen i enlighet med Lekplanen. När nu lekplatserna i
Högby och på Hospitalsgatan är färdigställda och slutbesiktigade finns ca
700 tkr kvar av budgeten. Det ger förvaltningen möjlighet att komplettera
och byta ut utrustning på andra lekplatser. Det kan handla om att byta ut en
lekställning eller annan utrustning. Arbetena kommer att utföras under
senhöst 2017- vår 2018.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-22
___
Utdrag:
Johanna Grander

Justerandes sign
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Dnr 2016-00064

840

Besöksnäringsstrategi 2016
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

att anta förslaget till besöksnäringsstrategi för Söderköpings kommun
2017-2020 samt att ger turismorganisationen i uppdrag att arbeta efter
den

2. att uppdra åt turismorganisationen att samordna med
näringslivsamordnaren det strategiska partnerskap med näringslivet som
finns i strategin
3. att för Kommunstyrelsen betona vikten av att varumärkesarbetet inom
Söderköpings kommun prioriteras och implementeras i verksamheterna
Ärendebeskrivning
Turismen är världens snabbast växande näring. I Sverige är den årliga
omsättningen ca 280 miljarder kronor och turismens exportvärde ökar
snabbare än Sveriges totala export. Söderköping har goda möjligheter att ta
del av utvecklingen och för att nå målsättningen med utvecklad besöksnäring
i kommunen krävs en lokal strategi anpassad till lokala förutsättningar.
Samtidigt måste hänsyn tas till såväl Östergötland som nationen Sverige då
besökarna inte bryr sig om administrativa gränser i val av destination och
upplevelse.
För uppdraget har DestinationsArenan AB anlitats och arbetet påbörjades
2016 med intervjuer, besök hos intressenter, telefonintervjuer samt e-post
från engagerade intressenter. Även workshop, omvärldsbevakning samt
uppföljande enkäter har genomförts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-14
____
Utdrag:
Malin Amér

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00130

140

Inriktningsbeslut för Tvätten
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att omsorgstvättens verksamhet ska fortsätta att drivas och utvecklas
inom ramen för arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten fick under år 2014 - 2015 ett särskilt uppdrag med
inriktning på utveckling av befintlig tvätteriverksamhet med ett
kommunövergripande perspektiv. Kommunstyrelsen återtog senare detta
beslut, då det fanns tveksamheter kring upphandlingsförfarandet.
Förutsättningarna har väsentligt ändrats sedan senaste beslutet togs och
tvätteriverksamheten är i dagsläget en väl fungerande verksamhet, som
erbjuder viktiga arbetsträningsplatser, inom arbetsmarknadsenheten.
Förvaltningen anser därför att verksamheten ska behållas och utvecklas inom
ramen för arbetsmarknadsenheten i dialog med Socialförvaltningen.
Verksamheten har säkerställt uppdrag inom kommunen för att kunna arbeta
långsiktigt. Utifrån hygienkrav är det inte aktuellt med brukartvätt i
befintliga lokaler.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29
____
Utdrag:
Jörgen Rosin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00026

100

Verksamhets- och ekonomirapport Serviceförvaltningen
Beslut
Servicenämnden beslutar
Informationen antecknas till protokollet.
Ärendebeskrivning
Rickard Bardun informerar bland annat om:
-Vikingavallen, etapp 1: första projektmötet har hållits och ett första
symboliskt spadtag planeras.
- GC-väg Östra Rydsvägen, etapp 2: upphandlingen klar.
- GC-väg Stad-Bad: upphandlingen klar, startmöte inom kort.
- Luddingsbo: problem med en tryckstegringsstation.
- Ansökan skickad till Boverket för upprustning av Hagaskolans utemiljö.
- Regional krisberedskapsövning BränsLE den 28-29 november 2017.
- Nyströmskas kök: en första utredning visar att det är möjligt att bygga om
köket till tillagningskök.
Johanna Hellstrand informerar bland annat om:
- Söderköpings stadsbibliotek ä r öppet 50 tim/vecka (bemannat 44 tim/veck
maj-aug, Mogata 3 tim/vecka, Östra Ryd 3 tim/vecka, bokbuss i Sankt Anna,
Bottna, Västra Husby, Luddingsbo och Snöveltorp.
- Fysiska lånen minskade ca 4 %
- 7,2 lån/invånare, jämfört med Östergötland 6,2 och Sverige 6,1.
- Verksamheten 2017: bl.a. internetkurser och drop-in, läsfrämjande för barn,
klassbesök, läsprojekt, lovaktiviteter.
- Tillgänglighetsarbete: Boken kommer, temaveckor, biblioteksvisningar,
föreläsningar, taltidningssatsning.
- Barnsliga lördagar, författarträffar, föreläsningar, utställningar.
- Götasamarbetet: ny webb, gemensam upphandling fysiskt media,
litteraturscen Östergötland, arbetsgrupper och nätverk för praktiskt arbete
samt biblioteksutveckling.
Utmaningar: tillgängligt för fler, minska läsklyftor, nå nya användare, digital
kompetens, barns läsande, litteraturens ställning, medie- och
informationskunnighet.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

14(18)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Servicenämnden

§ 68
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Dnr 2017-00005

999

Information från SERN infomöte
Beslut
Servicenämnden beslutar
Anteckningarna noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
1a) Tertialbokslut 2 2017 föredras av Rickard Bardun, förvaltningschef.
1b) Taxor och avgifter serviceförvaltningen föredras av Rickard Bardun och
Theres Stark, VA- och renhållningschef
1c) Theres Stark informerar om Införande av nytt insamlingssystem för
avfall gällande småhus:
- Kräver nya fordon och kärl som innebär investeringskostnad
- Över 30 kommuner har infört systemet
- Inledningsvis fråga om placering av 2 st. större kärl
- Med i den nyligen antagna avfallsplanen. Det löser både hämtning av
förpackningar/tidningar och matavfall i småhus.
- Start hösten 2018
1d) Theres Stark informerar om planerade nya öppettider vid Hjälmsborgs
återvinningscentral
1e) Kanalhamnen etapp 3 föredras av Johanna Grander, projektledare
1f) Besöksnäringsstrategin föredras av Malin Amér, turismstrateg
1g) Inriktningsbeslut för Tvätten föredras av Jörgen Rosin, enhetschef
arbetsmarknads-enheten
2. Information om Servicenämnden ansvarsområde och uppdrag
Verksamhetsinformation:
a) Theres Stark informerar om utbyggnaden av Västra Husby reningsverk:
- Västra Husby avloppsreningsverk tar emot kommunalt spillvatten från
hushållen i Västra Husby, Snöveltorp och Luddingsbo.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- Byggdes om till sitt nuvarande utförande 2007 och är dimensionerat för
1000 pe (personekvivalenter)
- Avloppsreningsverket är i dagsläget överbelastat med ca 500 pe och inte
anpassad för reduktion av kväve.
- Syftet är att bygga om för att utöka kapaciteten till 1700 pe och anpassa
processen för att även reducera kväve och därmed minska utsläpp av
föroreningar till fördel för Slätbaken.
- Miljöanmälan samt bygglov är inlämnat.
- Upphandlas i år och planeras att byggas under 2018.
- Investeringsmedel 10 miljoner.
b) Jörgen Rosin informerar om extratjänster och samarbetet med
Arbetsförmedlingen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(18)

Sida

16(18)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Servicenämnden

§ 69

2017-10-03

Dnr 2017-00011

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Servicenämnden beslutar
Delegationsbeslutet meddelas och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut
- tecknande av avtal
Underlag för beslut
Upprättad delegationsförteckning
____

Justerandes sign
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2017-10-03

Dnr 2017-00002

100

Ärenden för kännedom 2017
Beslut
Servicenämnden beslutar
Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från den 6 september 2017, § 82,
angående Bokslut Tertial 1 – Söderköpings kommun.
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från den 6 september 2017, § 85,
angående Anmälan av nya motioner och medborgarförslag.
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från den 6 september 2017, § 87,
angående Fyllnadsval för S som ersättare i Servicenämnden.
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från den 6 september 2017, 1 88,
angående Fyllnadsval för MP som ersättare i Servicenämnden.
Överenskommelse om samverkan inom VA- och avfallsverksamheterna i
Finspångs, Söderköpings, Valdemarsviks och Norrköpings kommun.

____

Justerandes sign
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2017-10-03

Dnr 2017-00003

100

Kursinbjudningar och övriga frågor
Beslut
Servicenämnden beslutar
Kursinbjudan meddelas och läggs till handlingarna.
Frågor antecknas till protokollet.
Ärendebeskrivning
Utvärderingsringen: Konferens om Föreningsstöd i Stockholm den 13
november 2017.
Övriga frågor
Anders Eksmos fråga om personalkaffet på Nyströmska besvaras av Rickard
Bardun.
Sven-Olof Malmqvist:
- ställer en fråga om bastun vid Petersburg ska öppnas. Rickard Bardun
svarar att det ska den, men har f.n. ingen tidpunkt.
- påtalar att många klagar över oordningen vid insamlingsstationen på
Telegatan.
Benny Flyckt påpekar att det är dålig information från IP-Only gällande
fiberutbyggnaden i Gårdeby och Fullerstad. Rickard Bardun har framfört
kritik till huvudkontoret.
Pia Dingsten tackar för kondoleansblomma som Servicenämnden och
serviceförvaltningen skickat.
____

Justerandes sign
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