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§ 45 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Pia Dingsten (S) utses att justera dagens protokoll.  

 

____ 
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§ 46 Dnr 2018-00184             480 

Medborgarförslag angående ny hundrastgård 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden avslår medborgarförslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har fått in ett medborgarförslag gällande uppförande 

av en ny hundrastgård i Husby backe. Förslagsställaren framhåller behovet 

av en plats där hundar och hundägare kan rasta, leka och jobba med sina 

hundar utan risken att hunden ska ge sig iväg, eller att människor ska bli 

rädda eller känna obehag av hundarnas närvaro. Det finns en hundrastgård i 

Söderköping men förslagsställaren menar att det är långt från Husby backe 

till den hundrastgården och att den skulle bli överbelastad om alla hundägare 

börjar besöka den.  

 

Förvaltningen uppfattar inte att det är alltför hård belastning av 

hundrastgården idag och bedömer att den kan fortsätta fungera en tid 

ytterligare även om belastningen ökar. Om ytterligare hundrastgård ska 

anläggas bör detta föregås av en lokaliseringsutredning.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-08 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 47 Dnr 2019-00078             400 

Medborgarförslag  - Öka elbilars chans till att ladda 

batterierna genom fler laddstationer 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden anser medborgarförslag besvarat. 

 

2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 

-  Utreda möjligheten att tillskapa fler laddplatser vid redan befintliga 

laddstolpar för att på så sätt skapa fler möjligheter. 

-  Samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att tillskapa 

laddstolpar med betallösning på sikt.  

-  Se över informationen om de befintliga laddstolparna så att den är tydlig 

och informativ och finns tillgänglig bl.a. på kommunens hemsida. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska investera i fler laddstolpar för 

elbilar. Vidare att kommunen ska informera tydligt om satsningen, samt att 

laddstolparna ska placeras vid kommunens större arbetsplatser och 

matvaruaffärer.  

 

För närvarande finns kommunala laddstolpar på följande platser: 

• Kanalparkering väst 1 stolpe (1 plats) 

• Stinsen 1 stolpe (1 plats) 

• Nybrogatan 1 stolpe (1 plats) 

• Sporthallen 1 stolpe (1 plats) 

• Kommunhuset 2 stolpar (2 platser) 

 

För närvarande är inte medel avsatta i budgeten för att kommande år utöka 

antalet laddstolpar ytterligare de närmaste åren, men förvaltningen ser också 

ett behov av en successiv utbyggnad i takt med att fordonsflottan av elbilar 

växer. Förvaltningen kommer se över och försöka utöka antalet p-platser vid 

de befintliga stolparna där så är möjligt för att på så sätt skapa fler 

laddplatser.  
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Underlag för beslut 

 

Tjänsteutlåtande 2019-05-10 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 48 Dnr 2019-00080             400 

Medborgarförslag - öka antalet laddstolpar för elbilar 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

 

2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 

-  Utreda möjligheten att tillskapa fler laddplatser vid redan befintliga 

laddstolpar för att på så sätt skapa fler möjligheter. 

-  Samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att tillskapa 

laddstolpar med betallösning på sikt.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har fått in ett medborgarförslag angående att öka 

antalet laddstolpar i Söderköping. Det finns ett globalt miljömål ”Bekämpa 

klimatförändringarna” som Sveriges riksdag har brutit ned till ett nationellt 

mål om ”Begränsad miljöpåverkan”. Det nationella målet är i ständig 

diskussion och en av de åtgärder som kan leda till störst miljönytta är att 

minska utsläppen av växthusgaser från fossila drivmedel i våra fordon. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska utöka antalet laddstolpar på de 

parkeringar där det finns få befintliga stolpar. Samt att de kommunala 

parkeringarna som saknar laddstolpar ska förses med laddstolpar. 

 

För närvarande finns kommunala laddstolpar på följande platser: 

• Kanalparkering väst 1 stolpe (1 plats) 

• Stinsen 1 stolpe (1 plats) 

• Nybrogatan 1 stolpe (1 plats) 

• Sporthallen 1 stolpe (1 plats) 

• Kommunhuset 2 stolpar (2 platser) 

 

Förvaltningen ser ett behov av en successiv utbyggnad i takt med att 

fordonsflottan av elbilar växer. Förvaltningen kommer se över och försöka 

utöka antalet p-platser vid de befintliga stolparna där så är möjligt för att på 

så sätt skapa fler laddplatser. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-10 av projektledare Johanna Grander. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 49 Dnr 2019-00082             430 

Medborgarförslag - Skydda luften och våra vatten från 

miljögifter 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden avslår medborgarförslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har fått in ett medborgarförslag angående att skydda 

luften och våra vatten från miljögifter genom att skyltar sätts upp vid E22 

som förbjuder tomgångskörning vid broöppning samt att det tillhandahålls 

miljöstationer vid hamnar i Söderköpings kommun samt att det erbjuds en 

möjlighet till båttvätt för fritidsbåtar.  

 

Förvaltningen tar upp frågan med Trafikverket om möjlighet finns att sätta 

upp en skylt på väg E22 (Trafikverksväg) om ”tomgångskörning förbjuden” 

vid broöppning. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-10 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 50 Dnr 2019-00077             313 

Medborgarförslag Nudging är vägen till hållbarhet! 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har fått in ett medborgarförslag gällande att 

kommunen ska använda sig mer av nudging. Förslagsställaren menar att 

Nudging är vägen till hållbarhet och önskar att Söderköpings kommun ska 

använda sig av Nudging genom att utarbeta en politisk styrning med hjälp av 

beteendevetenskapliga kunskaper om människan.  

 

Inom kommunens förvaltningar som jobbar med planering är begreppet 

Nudging ett välkänt begrepp som finns med som ett verktyg att jobba med.  

Just begreppet Nudging har inte använts men kommunen strävar efter att 

planera ett samhälle som är hållbart och leder till minskade klimatutsläpp. 

Arbete med beteendepåverkan blir inte ”färdigt” utan är ett pågående 

långsiktigt arbete. Genom att jobba med Nudging kan man få människor att 

välja ”rätt” utifrån ett hållbarhetsperspektiv och det är viktigt att detta synsätt 

genomsyrar fysisk planering även fortsättningsvis. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-01-14 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 51 Dnr 2019-00081             430 

Medborgarförslag - Plast på stränder ett stort problem 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslaget lyfter fram problematiken kring nedskräpning (främst plaster) i 

haven och på stränderna. För att säkerställa att den rådande lagstiftningen 

kring nedskräpning effektueras, föreslår medborgaren i sitt förslag att 

städning av stränder i kommunen skall samordnas. Samtidigt lyfts 

jobbskapande, med särskilt fokus på ungdomar fram som en positiv 

möjlighet i förslaget.  

 

Ett gemensamt projekt, Strandstädarkartan, har inletts mellan Söderköping 

och Valdemarsviks kommuner i nära samarbete med Västerviks kommun 

och Länsstyrelsen i Östergötland. En ansökan om finansiering är inlämnat 

till Naturvårdsverket. Ansökan har nyligen godkänts, vilket innebär att 

projektet inleds till sommaren 2019. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-10 av enhetschef Näringsliv & turism Therese 

Eklöf.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Therese Eklöf 
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§ 52 Dnr 2019-00079             330 

Medborgarförslag - skyltar mot rastning av hundar i 

Hagaparken 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

 

2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att sätta upp skyltar med 

uppmaning till hundägare att visa hänsyn.  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har fått in ett medborgarförslag angående önskemål 

om skyltning om förbud att rasta hundar i Hagaparken. 

Förslagsställaren menar att Hagaparken är en lekplats och inte en 

hundrastgård, vilket han menar att Hagaparken nyttjas som idag.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-17 av projektledare Johanna Grander. 

 

Yrkande 

Pia Dingsten (S) yrkar på att medborgarförslaget anses besvarat och att 

förvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med uppmaning till 

hundägare att visa hänsyn. 

 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag om att bifalla 

medborgarförslaget och Pia Dingstens (S) yrkande om besvarande och finner 

att nämnden beslutat enligt Pia Dingstens förslag. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Johanna Grander 
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§ 53 Dnr 2019-00040             280 

Medborgarförslag om nytt fläktsystem på Café Stinsen 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden avslår medborgarförslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att ett fläktsystem bör 

installeras i café Stinsens lokal. Man önskar möjlighet till att kunna köpa 

tillagade maträtter som lättlunch, vilket Café Stinsen idag inte kan erbjuda på 

grund av lokalens begränsningar och regelverk för tillagning av mat.  

 

Den samlade bedömningen är att åtgärderna för att anpassa lokalen för 

tillagning och hantering av mat är stora och kostsamma. Sedan 

medborgarförslaget kom in har caféet i Stinsen fått en ny hyresgäst. 

Eventuella förändringar i hyresavtalet framgent bör vara en fråga mellan 

hyresgäst och hyresvärd. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-17 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Rickard Bardun 
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§ 54 Dnr 2019-00095             810 

Friluftsbadets familjedag 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden beviljar fri entré för alla besökare på Friluftsbadet 

söndagen den 16 juni 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Som en del i aktivitetsveckan Sätt Söderköping i rörelse planeras en 

familjedag på Friluftsbadet, söndag 16 juni. Fritt inträde för en dag skapar 

möjlighet för fler att få prova på kommunens fina Friluftsbad. Det visar även 

kommunens goda vilja att få fler kommuninnevånare att bli mer aktiva.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-10 av Gert Wahlbeck, Idrott och fritid.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Gert Wahlbeck 
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§ 55 Dnr 2019-00067             810 

Ansökan om skötselbidrag gällande Torpa bad 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden beslutar att som tidigare år bevilja skötselbidrag med  

7 000 kronor för 2019. 

 

2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över vilka badplatser 

som ska vara kommunala, samt vilka eventuella andra badplatser i 

kommunen som ska vara berättigade till skötselbidrag och grunderna för 

dessa.  

 

Ärendebeskrivning 

Idag ansvarar Börrum-Södra Finnö Intresseförening för skötsel och drift av 

Torpa bad och camping, beläget vid Södra Finnö. Torpabadet är det enda 

badet i södra delen av Söderköpings kommun dit boende, besökare och 

campare kan komma för att bada. Då intresseföreningen inte längre anser sig 

orka driva badplatsen med ideella krafter, dels på grund av hög ålder men 

även av minskat antal medlemmar, är deras önskan att få ett utökat 

driftbidrag. Detta för att kunna köpa in denna tjänst och på så sätt fortsätta 

hålla badet öppet för allmänheten under perioden maj-september.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-17 av Gert Wahlbeck, idrott och fritid.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Börrum-Södra Finnö Intresseförening 

Gert Wahlbeck 
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§ 56 Dnr 2019-00073             805 

Begäran om medfinansiering att renovera botten/bottenduk 

för Sandfjärdsbadet 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden avslår ansökan om medfinansiering.  

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiska föreningen S:t Anna skärgård ansvarar för badplatsen vid 

Sandfjärdsbadet. Badplatsen är tillgänglig för allmänheten och används, 

enligt föreningen, av många kommuninvånare och turister. Under de senaste 

somrarna har vissa delar av badet stängts av på grund av slukhål. Inför 

sommaren 2019 kan föreningen tvingas stänga hela badet om man inte byter 

ut hela bottenduken och lägger bottensand på denna. Styrelsen för 

föreningen begär medfinansiering, 150 000 kr, av Söderköpings kommun att 

renovera botten/bottenduk. Det sökta bidraget ryms inte inom förvaltningens 

budget för föreningsbidrag. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-13 av Gert Wahlbeck, Idrott och fritid.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Ekonomiska föreningen S:t Anna skärgård 

Gert Wahlbeck 
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§ 57 Dnr 2019-00066             311 

Investeringsmedel gator och parker 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för 

Viggebybron.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid den senaste besiktningen framgick att Viggebybron har en del brister av 

den art att det lämpligaste är en ny bro som ersätter den befintliga. 

Rekommendationen är att ge Serviceförvaltningen startbesked för en 

Förstudie för Viggebybron, där bl.a. geotekniska förutsättningar belyses, 

vilken brotyp samt viktklass som är lämplig för den nya bron samt vid behov 

olika alternativa brolösningar inkl. kalkyl för dessa tas fram. Förstudien ryms 

inom investeringsbudgeten för 2019, investering gator och parker, offentlig 

miljö. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-13 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Grander 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

19(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
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§ 58 Dnr 2019-00094             900 

Omfördelning investeringsmedel VA, nya anslutningar 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  att omfördela 1 miljon kronor i investeringsmedel från projekt Skogshem 

exploatering, utbyggnad VA till projekt Nya anslutningar VA.  

 

Ärendebeskrivning 

VA verksamheten är i behov av att omfördela 1 miljon kronor i 

investeringsmedel från Skogshem exploatering, VA utbyggnad till 

investeringsprojekt Nya anslutningar VA, då flera mindre 

exploateringsprojekt har påbörjats under 2019.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-08 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Theres Stark 

Malin Runo 
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§ 59 Dnr 2019-00100             860 

Kulturpris och kulturstipendium 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Ulla Gustavsson (C) och Inga-Lill Östlund (L) från Alliansen och 

Lillmarie Jonsson (MP) från oppositionen utses att tillsammans med 

kultursekreteraren och kulturchefen utse Söderköpings kommuns 

kulturpristagare och kulturstipendiat. 

  

Ärendebeskrivning 

I Söderköpings kommun delas det årligen ut kulturpris och kulturstipendium 

för insatser inom det kulturella området. Det är representanter från 

Servicenämnden som i samråd med tjänstemän från Kultur och fritid utgör 

jury gällande beslut om mottagare av dessa.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-17 av Mats Gripenblad, serviceförvaltningen.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Hellstrand 
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§ 60 Dnr 2019-00097             900 

Tertial 1 - uppföljning 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden godkänner bokslutsrapporten för första tertialet och ger 

förvaltningen i uppdrag att genomföra i rapporten nämnda besparingar samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt söka lösningar för att göra 

ytterligare besparingar.  

 

2.  Tertialrapporten översändes till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Tertialrapporten för Servicenämnden visar att uppdragen i uppdragsplan till 

största delen har eller bedöms komma att uppfyllas. Den ekonomiska 

prognosen för den skattefinansierade delen visar på ett underskott för helåret 

för nämnden på 1,4 mnkr. Orsaken till underskottet är att kommunen under 

2019 har flyttat kapitalkostnader från finansförvaltning till de förvaltningar 

som använder respektive tillgångar. För Servicenämnden innebär det 

tillkommande kostnader på 2,1 mnkr som förvaltningen inte fått täckning för 

i den tekniska justering som gjordes i maj 2019. Åtgärder som planeras 

beräknas ge en besparing på 0,5 mnkr, vilket ger ett förväntat underskott för 

förvaltningen på 0,9 mnkr.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-27 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Rickard Bardun 
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§ 61 Dnr 2019-00005             100 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Inga delegationsbeslut att delge.  

 

____ 
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§ 62 Dnr 2019-00011             100 

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Informationen antecknas till protokollet.     

 

Ärendebeskrivning 

I samband med informationsmötet gjordes en studieresa till de västra delarna 

av kommunen. 

 

Besök med rundvandring och information om dess verksamheter gjordes hos 

Pensionat Ängsbacken, Vänneberga gård, Thorstorps gård, det nya 

reningsverket i Västra Husby och Norrköping Söderköpings golfklubb.       

 

____ 
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§ 63 Dnr 2019-00006             999 

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Informationen läggs till handlingarna.    

 

Ärendebeskrivning 

Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef och Tina Nilsson, verksamhetschef, 

från SISU Idrottsutbildarna informerade bland annat om: 

 Uppdraget är att leda, stödja, företräda, utbilda och utveckla idrotten i 

länet 

 I Söderköping finns det 28 idrottsföreningen i 22 olika idrotter 

 Föreningarna får LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) för sina 

sammankomster 

 Till 2021 ska följande utvecklas: 

- en ny utvecklande syn på träning och tävling 

- moderna nyfikna föreningar 

- en mer välkomnande och inkluderande idrott 

- jämställdheten 

- ledarskapet 

Till det krävs: 

- att det finns anläggningar och idrottsmiljöer 

- digitalisering 

- samverkan 

- utbildning 

- kommunicering 

      

____ 
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§ 64 Dnr 2019-00007             100 

Ekonomirapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Ekonomirapport föredrogs i ärendet Tertialrapport 1 

 

____ 

      

 

 

 

      

 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2019-00008             100 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Inga ärenden för kännedom att delge.  

 

____ 
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§ 66 Dnr 2019-00009             100 

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Inga kursinbjudningar att delge.     

 

Övriga frågor 

Ordförande Inga-Lill Östlund (L) påminner om ändrad 

sammanträdesordning: 

Servicenämndens informationsmöte den 13 augusti ställs in. Den 20 augusti 

hålls både informations- och beslutsmöte kl. 13.00-17.00. 

 

____ 
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§ 67 Dnr 4579              

Avslutning 

 

Ordförande Inga-Lill Östlund (L) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän 

för den här terminen och önskar en trevlig sommar. 

 

Pia Dingsten (S) tackar ordföranden samt önskar en trevlig sommar. 

     

____ 

 

 

  

 

 

 

      

 

 


