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§ 106 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

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

 

____ 
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§ 107 Dnr 2019-00128             

Medborgarförslag – Märk upp vandringslederna 

Ramunderrundan och Broby tre kullar 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden anser medborgarförslaget besvarat. Serviceförvaltningen 

får i uppdrag att göra en översyn av befintliga ledmarkeringar, skyltning, 

eventuella kommande behov av röjning på Ramunderberget samt undersöka 

möjligheterna till att skylta upp en vandringsled på Brobyområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Vandring i skog och mark är en efterfrågad aktivitet i Söderköpings 

kommun, bland såväl kommuninvånare som turister. Det är därför av stor 

vikt att kommunen tillhandahåller tätortsnära och attraktiva 

rekreationsområden med uppmärkta leder. 

 

Medborgarförslaget gäller uppmärkning av två vandringsleder i närheten av 

Söderköpings tätort: Broby tre kullar samt Ramunderrundan. 

 

Uppmärkning av lederna skulle vara i samklang med de av regeringen 

beslutade friluftsmålen samt komma många kommuninvånare till del men då 

detta inte bedöms rymmas i nuvarande eller kommande budget 

rekommenderas i första hand en översyn av ledmarkeringar, skyltning samt 

eventuellt röjningsarbete på Ramunderberget. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-11-21 av Gert Wahlbeck, Idrott och fritid.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Förslagsställaren 

Johanna Hellstrand 

Gert Wahlbeck 
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§ 108 Dnr 2019-00179             

Remiss om Vattenförsörjningsplan Östergötlands län 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden fastställer Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och Serviceförvaltningen enligt bilaga 1, gällande remiss om Regional 

vattenförsörjningsplan diarienummer 513-7028-19, och ger 

Serviceförvaltningen i uppdrag att skicka yttrandet till Länsstyrelsen innan 

remissperioden löper ut. 

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har sammanställt Söderköpings kommuns remissvar 

gällande Vattenförsörjningsplan Östergötlands Län – fördjupning av 

klimatets påverkan på regionens vattenresurser. I bilagan finns det samlade 

svaret, främst är det en del korrigeringar och förtydliganden som önskas 

samt att förvaltningarna anser att vattenförsörjningsplanen är för 

övergripande och kan därför vara svår att nyttja i tänkta sammanhang, främst 

för de mindre kommunerna i länet. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-11-21 av VA- och Renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Länsstyrelsen 

Theres Stark 
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§ 109 Dnr 2019-00198              

Verksamhetsområden VA - uppdatering 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1.  Servicenämnden antar föreslagna verksamhetsområden för den allmänna 

VA-anläggningen i Söderköpings kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen är Söderköpings 

kommun. Det geografiska område som kommunen verkar inom kallas 

verksamhetsområde. Inom dessa områden ska alla fastigheter anslutas till 

den kommunala VA-anläggningen om inte särskilda skäl föreligger. Dessa 

områden justeras något när enskilda nya fastigheter byggs eller när större 

områden ansluts. Områdena behöver nu uppdateras och fastslås av 

Kommunfullmäktige. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-11-19 av VA- och Renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 

Theres Stark 
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§ 110 Dnr 2019-00164             

Reviderad delegationsordning 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har gjort en revidering av Servicenämndens 

delegationsordning. Mindre revideringar har skett i den löpande brödtexten 

under styckena; Lagregler om delegering, Delegation och verkställighet, 

Vilka beslut får Servicenämnden inte delegera, samt stycket Vid jäv hos 

delegat. Från den tidigare delegationsordningen har stycket, Delegation i 

övrigt, tagits bort. Även hänvisningar till paragrafer i förvaltningslagen och 

kommunallagen har justerats så att rätt paragrafer anges. Dessutom har 

delegationsordningen kompletterats med ett antal nya punkter som tidigare 

har saknats, samt att vissa punkter uppdaterats rörande beslut och delegat.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-11-18 av administrativ samordnare Mats Gripenblad. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Mats Gripenblad 
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§ 111 Dnr 2019-00177              

Länsväg 210 Evertsholm-E22 Söderköping - 

genomförandeavtal 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden godkänner genomförandeavtalet så som beskrivet och 

ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna detsamma. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med Trafikverkets projekt för E22 förbi Söderköping behöver 

även anslutningen av väg 210 byggas om. I uppdraget ingår även en 

separerad gång- och cykelväg (GC) från infarten vid Evertsholm till 

anslutningen vid nya E22, en sträcka på ca 2,5 km vilken kommunen är med 

och finansierar till 50 procent. 

 

Trafikverket och Söderköpings kommun träffade 2018-06-28 ett avtal om 

medfinansiering. Det nu föreliggande avtalsförslaget bygger vidare på det 

ingångna avtalet. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-08 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Grander 

Johan Cöster 
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§ 112 Dnr 2019-00199              

Länsväg 210 Evertsholm-E22 Söderköping – drift- och 

underhållsavtal 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden godkänner drift- och underhållsavtalet så som beskrivet 

och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna detsamma. 

 

Ärendebeskrivning 

Eftersom E22 förbi Söderköping ska byggas om så behöver anslutningen av 

väg 210 till nya förbifarten byggs om och samordnas. I uppdraget ingår även 

en separerad GC-väg från infarten vid Evertsholm till anslutningen vid nya 

E22, en sträcka på ca 2,5 km. 

 

Den nya vägen kommer leda till ökad tillgänglighet och säkerhet. 

 

Det nu föreliggande avtal är en konkretisering av de tidigare skrivna avtalens 

reglering av ansvar för drift och underhåll och reglerar mer detaljerat vilket 

ansvar respektive part har. Avtalet föreslås gälla från att anläggningen har 

fått en godkänd slutbesiktning. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-08 av projektledare Johanna Grander.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Johanna Grander 

Johan Cöster 
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§ 113 Dnr 2019-00193             

Revidering reglemente för föreningsbidrag och 

verksamhetsstöd till studieförbund 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden beslutar att återremittera ärendet till Serviceförvaltningen 

med hänvisning till att det har framkommit ett jävsförhållande inom 

tjänstemannagruppen som handlagt ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

I Servicenämndens uppdragsplan för 2019 har Kultur och fritid haft 

uppdraget att göra en översyn av reglementet för stöd till föreningar och 

studieförbund. Reglementet är ett viktigt stöd för kommunens tjänstemän i 

handläggningen av olika bidrag och stöd. Den revidering av reglementet som 

nu genomförts avser endast de kontanta bidragen till föreningslivet och 

studieförbunden. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-11-18 av administrativ samordnare Mats Gripenblad.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Mats Gripenblad 

Johanna Hellstrand 
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§ 114 Dnr 2019-00007              

Ekonomirapport 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden godkänner ekonomirapporten och översänder den till 

Kommunstyrelsen för information. 

 

Ärendebeskrivning 

En ekonomisk uppföljning för nämnden har genomförts efter oktober 

månads utgång. Den ekonomiska prognosen för Servicenämndens 

skattefinansierade del visar på ett överskott på 2 875 tkr för helåret jämfört 

med budget, vilket innebär en försämring med 475 tkr mot helårsprognosen 

från ekonomirapporten för september. 

 

De taxefinansierade verksamheterna förväntas fortfarande uppvisa ett 

positivt resultat på 465 tkr vid årets slut, vilket innebär att de ingående 

ackumulerade underskotten är återhämtade. 

 

Den restriktiva hållning ekonomiskt som sker inom förvaltningen och dess 

verksamheter innebär att en hel del planerad verksamhet inte genomförs eller 

skjuts på framtiden. Likaså att anställningar och vikariat inte tillsätts i 

samma omfattning på grund av rådande anställningsstopp. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-12-03 av tf förvaltningschef Johan Cöster. 

 

____ 

 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 

Johan Cöster 

Malin Runo 
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§ 115 Dnr 2019-00005              

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 

- Om flytt av investeringsmedel. 

- Avge svar på remiss från Länsstyrelsen gällande Naturnära vägar till 

hälsa, hållbar tillväxt och utveckling. 

 

Underlag för beslut 

Upprättad delegationsordning.  

 

____ 
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§ 116 Dnr 2019-00006              

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Informationen läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Johan Cöster informerade bland annat om: 

 

Arbetsmarknad: 

- Avtal med Socialförvaltningen gällande Tvätten 

- Röjningsarbeten av Naturgruppen 

- Plattformen, budget 2020 

- Överenskommelse gällande DUA 

- Extratjänster 

Kosten: 

- Arbete påbörjas med ny kostplan 

- Information om kost vid föräldra- och elevmöte 

Kultur och fritid: 

- Översyn av reglemente för föreningsbidrag 

- Stinsen firade 20-årsjubileum 9 november 

- Uppfräschning av ytskikt och matta klar på Stinsen 

 

Bibliotek: Arbete med 6-årsvisningar. Föreställningen ”Det skvallrande 

hjärtat” inom projektet Litteraturscen Söderköping. 

 

Medeltidscentrum: Musikkåserier och Retro. Inventering av kommunens 

konst, Barnsliga lördagar, Julshow med Östgötateatern, Nyårsfirande på 

Rådhustorget, Vårens program för Skapande skola, Underlag till nya 

historiska skyltar. 

 

Idrott och fritid: Loppis i Vikingen, LONA-projekt för 

friluftsinventering, Slutredovisning kring miljöförbättrande åtgärder vid 

konstgräsplan, Utbetalning av föreningsbidrag, Förberedelse för digitala 

bidragsansökningar, Fakturering av plan- och lokalhyror. 

 

Näringsliv och turism: 

- Handlingsplan, fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 
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- Samverkan inom regionen, skärgård, näringsliv m.m. 

- Arbete med destinationsknutet samverkansarbete 

- Möjligheternas Söderköping 

- Hållbar produktutveckling 

- Kickstart digitalisering 

- Steget till eget 

- Samverkansmöten med Stadskärnan, fastighetsnätverk, företagarna vid 

kanalhamnen m.fl. 

- Söderköpings julmarknad 

Teknik och entreprenad: 

- Belysning – Stolpbyten och rondering 

- Drift fastighet – Lövhantering och städning 

- Gata- Uppsättning av granar och girlanger, soptunnor 

- Drift idrott/fritid – Daglig drift samt driftsättning av isbana 

- Skog – Gallring i Storängsallén 

- Park – Intagning av parksoffor 

- Projekt- Asfaltering, Kyrkspången stensättning 

VA/renhållning: 

- Utbyte av ledningar 

- Filmning och reliningsarbete 

- Vattenmätarbyten 

- Upprustning av förbehandlingsverk i Fullerstad 

- Samverkan med andra kommuner 

- Upphandlingsarbete 

- Införande av matavfallsinsamling 

- Arbetsplatsolycka vid Hjälmsborg 

- Vattenmätaravläsningar 

- Ny medarbetare  

- Gröna påsen för insamling av matavfall 

Bredband: 

- Upphandling av ny entreprenör 

- Dialog kring rutin för efteranslutningar 

- Styrgruppsmöte planeras till januari 

 

Näringsliv och turism 

Therese Eklöf och Björn Ekengren gav fördjupad information vid 

beslutsmötet om Näringsliv och turism och enhetens övergripande uppdrag. 

 

Aktuella frågor som man arbetar med för tillfället är bland annat 

fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025 som arbetats 

fram tillsammans med Näringslivsrådet. Regional etableringsstrategi genom 

TEAM-Östergötland med tre separata inriktningar - investeringsfrämjande 

arbete, besöksnäringsfrämjande arbete och rekryteringsfrämjande arbete. 
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Besöksnäringsstrategi 2017-2020 som har koppling till Regionen 

Östergötlands besöksnäringsstrategi med tre områden - 

destinationsutveckling, marknadsföring och kommunikation samt 

besöksservice. Enheten avvaktar med att revidera Söderköpings kommuns 

egen besöksnäringsstrategi i väntan på ny nationell och regional 

besöksnäringsstrategi. 

 

Möjligheternas Söderköping, ett paraplyprojekt i samverkan med 

näringslivet. 

 

Avslutningsvis gavs information om tjänstemannaorganisationen för 

Näringsliv och turism framåt. 

 

____ 
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§ 117 Dnr 2019-00011              

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Informationen antecknas till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

1. Information inför ärenden för beslut på Servicenämndens sammanträde 

17 december 2019. 

 

a) Förslagsställaren deltog och presenterade sitt förslag om att märka upp 

vandringslederna Ramunderrundan och Broby tre kullar. 

b) VA- och Renhållningschef Theres Stark föredrog ärende om remissvar 

gällande Vattenförsörjningsplan Östergötlands län. 

c) VA- och Renhållningschef Theres Stark föredrog ärende om uppdatering 

av Verksamhetsområden för VA. 

d) Administrativ samordnare Mats Gripenblad föredrog ärende om 

revidering reglemente för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till 

studieförbund. 

e) Administrativ samordnare Mats Gripenblad föredrog ärende om reviderad 

delegationsordning. 

f) Projektledare Johanna Grander föredrog ärende om länsväg 210 

Evertsholm-E22 Söderköping avseende genomförandeavtal. 

g) Projektledare Johanna Grander föredrog ärende om länsväg 210 

Evertsholm-E22 Söderköping avseende drift- och underhållsavtal. 

h) Tf förvaltningschef Johan Cöster föredrog ärende om ekonomirapport. 

i) Tf förvaltningschef Johan Cöster föredrog ärende om verksamhetsrapport. 

 

2. Information om Servicenämndens ansvarsområde och uppdrag. 

 

a) Tf förvaltningschef Johan Cöster presenterade sig. 

b) Gert Wahlbeck, Idrott och fritid, informerade om reviderade fiskeregler. 

c) VA- och Renhållningschef Theres Stark informerade om sluttäckning 

Hjälmsborg. 

 

____ 
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§ 118 Dnr 2019-00008              

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga ärenden för kännedom finns att delge. 

  

____ 
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§ 119 Dnr 2019-00009             

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga kursinbjudningar finns att delge.  

 

Övriga frågor: 

Pia Dingsten (S) vädjade om att förslag till beslut ska vara med i utskick med 

övriga handlingar till Servicenämndens sammanträden. Särskilt i samband 

med att nya sammanträdestider införs under 2020. 

 

____ 
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§ 120 Dnr 4579             

Avslutning 

Servicenämndens Ordförande Inga-Lill Östlund (L) avslutade mötet och 

framförde en tillönskan om en God Jul och ett Gott nytt år till alla ledamöter, 

ersättare och tjänstemän, samt riktade ett särskilt tack från hela 

Servicenämnden till förvaltningen och dess tjänstemän för det arbete som 

genomförts under 2019. 

 

____ 

 

 

 


