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Plats och tid Börrum, tisdagen den 4 februari 2020 kl 14:00-15:15 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 
Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande 
Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 
Gerth Carlsson (C) 
Ulla Gustavsson (C) 
Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M), §§ 1-3, 6, 8 
Stig Eriksson (S) 
Roine Rehn (SD), inte närvarande 
Gunilla Zachrisson (V) 
Lillmarie Jonsson (MP) 

Tjänstgörande ersättare Mathias Engberg (SD) 
Björn Dahlskog (M), §§ 4-5, 7, 9-11 

 
 

Ersättare Ann-Britt Abrahamsson (S) 
Mikael Arosenius (L) 
Pia Axelsson (V) 
Maria Everskog (C) 

Övriga närvarande Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 11 februari 2020 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 1-11 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2020-02-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariat 

Anslaget sätts upp 2020-02-12 

Anslaget tas ner 2020-03-05 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 1 Dnr SERN 2020-00002  1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens Beslut 

1. Pia Dingsten (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
______ 
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§ 2 Dnr SERN 2020-00003  1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  

Mötet börjar med en presentation av kommande ersättaren Stefan Åbrodd (SD),  
nämndens ledamöter och närvarande tjänstemän. 
 

Följande information gavs om ärenden för beslut: 

Johanna Hellstrand, tf. chef kultur och fritid, informerade om Medborgarförslag 
gällande gestaltning av landhöjning, Reviderat reglemente och tillämpning avseende 
kulturpris, kulturstipendium och Tord Kempes arbetsstipendium samt 
Medfinansiering Söderköpings stadslopp. 
 
Björn Ekengren, näringslivssamordnare, informerar om det Reviderade reglementet 
för varuhemsändning. 
 
Johanna Grander, projektsamordnare, informerar om den förstudie för Viggebron 
som gjorts. 
 
Johan Cöster, tf. förvaltningschef, informerar om Fastställande av belopp 2020 för 
föreningsbidrag och verksamhetsstöd.  
 
Johan Cöster, tillsammans med ekonom, informerade om verksamhets- och 
ekonomirapport för P11 och P12 2019. 
 
Övrig information från verksamheterna: 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerade om vattensituationen i 
Söderköpings tätort och det fortsatta arbetet med hur vattenproduktionen ska ske i 
framtiden. 
Resultatet av den plockanalys av avfall som gjorts presenterades. Under 2019 
sorterades ca 600 ton matavfall ut och 95-98% var rättsorterat. Soppåsen har minskat 
med 40-60% beroende på område jämfört med 2017. Nära 60% av flerbostadshus 
och verksamheter har valt matavfallssortering från 2020. 
 
Kicki Lindblom, IT-chef, lämnar en rapport över bredbandsutbyggnaden i 
Söderköping. Ger en återblick över 2019 och vad som händer närmaste tiden. 
_____ 
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§ 3 Dnr SERN 2019-00190  330 

Medborgarförslag - gestaltning av landhöjning 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden beslutar att inte genomföra föreslagen gestaltning av 
landhöjningen i Sverige. 
 

Ärendebeskrivning  

Medborgarförslaget gäller en gestaltning på Ramunderbergets vägg för att visa och 
berätta om landhöjningen i Sverige. Kommunen har hittills främst gjort installationer 
och skyltar som handlar om Söderköpings kulturarv med fokus på medeltiden. 
Landhöjningen berörs i den informationen i sammanhang där det är relevant. 
Nämnden föreslås besluta att inte genomföra förslaget då informationen riskerar att 
bli lösryckt och utan sammanhang. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-15 av tf. enhetschef Johanna Hellstrand. 
 
______ 
 
Utdrag 

Förslagsställaren 
Johanna Hellstrand 
Johan Cöster 
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§ 4 Dnr SERN 2020-00013  10.1.1 

Reviderat reglemente och tillämpning avseende kulturpris, 
kulturstipendium och Tord Kempes arbetsstipendium 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden antar förslaget och fastställer reviderat reglemente och 
tillämpning avseende kulturpris, kulturstipendium samt Tord Kempes 
arbetsstipendium.  
2.  Servicenämnden beslutar att det nya reglementet ersätter tidigare reglementen 
antagna av Kommunstyrelsen och föreslås börja gälla 2020. 
 

Ärendebeskrivning  

Revidering av kulturpris och kulturstipendier görs med anledning av att dessa numera 
ryms inom Servicenämndens ansvarsområde. Föregående regler är beslutade av 
Kommunstyrelsen enligt KS 2002-03-13 § 53 Reglemente och tillämpning avseende 
kulturpris – kulturstipendium samt KS 2005-06-14 § 88 Tord Kempe-stipendium. 
 
Servicenämnden rekommenderas att anta förslaget och fastställa nytt reglemente och 
tillämpning för kulturpris, kulturstipendium samt Tord  
Kempes arbetsstipendium. 
 
Enligt reviderat reglemente och tillämpning föreslås att: kulturpriset 
består av en gåva till ett värde av max 5 000 kr, stipendiesumman till 
ung lovande kulturutövare är 5 000 kr, Tord Kempes 
arbetsstipendium är 10 000 kr och att ett alternativt hederspris består 
av en gåva, till ett värde av max 5 000 kr.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-15 av tf. enhetschef Johanna Hellstrand. 
 
______ 
 
Utdrag 

Johanna Hellstrand 
Johan Cöster 
 
 



7 (17) 
Protokoll 

2020-02-04 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr SERN 2020-00010  10.10.2 

Fastställande av belopp 2020 för föreningsbidrag och 
verksamhetsstöd till studieförbund 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden fastställer beloppsnivåerna för de olika bidragsformerna samt 
total budgetram för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund för 2020. 
 

Ärendebeskrivning  

Kultur och fritid handlägger de föreningsbidrag som Söderköpings kommun stödjer 
föreningslivets och studieförbundens verksamheter med i kommunen. Bidragen kan 
sökas av föreningar och studieförbund i enlighet med Reglemente för föreningsbidrag 
som är fastställt av Kommunfullmäktige. Servicenämnden fastställer årligen beloppen 
för de olika bidragsformerna. 
 
Som en del i nämndens arbete med att sänka sina kostnader och för att anpassa 
budget utefter den ekonomiska ram som är beslutad för Servicenämnden 2020, 
föreslås en sänkning av beloppen för vissa bidrag och stöd. Servicenämnden 
rekommenderas att fastställa beloppsnivåerna för de olika bidragsformerna samt total 
budgetram för föreningsbidrag och stöd till studieförbund 2020. 
 

Yrkande 

Mathias Engberg (SD) gör följande ändringsyrkande: 
 
”Sverigedemokraterna Söderköping anser att den särbehandling som görs av Korpen 
strider mot Likställighetsprincipen, 2 kapitlet, 3§ i kommunallagen. Eftersom inga 
sakliga skäl varför denna särbehandling sker har presenterats anser vi att en ändring är 
nödvändig. 
Vi yrkar på att stycket nedan tas bort från dokumentet och att Korpen behandlas 
exakt likadant som alla andra föreningar d.v.s. har rätt att ansöka om grundbidrag om 
de uppfyller fastställda kriterier. 
Följande stycke bör strykas från dokumentet: 
Korpverksamhet: 
50 öre per invånare till Söderköpingskorpen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Engbergs (SD) ändringsyrkande varvid 
hon finner att Servicenämnden beslutat avslå ändringsyrkandet.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-13 av Mats Gripenblad. 
 
Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna beviljas lämna följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna hänvisar till eget budgetförslag för Servicenämnden 2020 på 
80 439 mkr mot majoritetens 76 000 mkr. 
 
______ 
 
Utdrag 

Mats Gripenblad 
Johan Cöster 
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§ 6 Dnr SERN 2020-00011  10.10.2 

Medfinansiering av Söderköpings Stadslopp 2020 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden går in som sponsor för Söderköpings stadslopp genom att bidra 
med 20 000 kr 
2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett sponsoravtal mellan 
Söderköpings kommun och Skogspojkarnas orienteringsklubb. 
 

Reservation  

Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Lillmarie Jonsson (MP) och Gunilla Zachrisson 
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med följande motivering: 
Stadsloppet är ett bra arrangemang för att främja folkhälsan då kommunanställda 
deltar med reducerat pris och är ett stort evenenmang i PR-syfte. Kommunen ska 
verka för att många vill komma att bo och besöka oss. 
 

Ärendebeskrivning  

2019 genomförde Skogspojkarnas Orienteringsklubb tillsammans med Fransson 
konsult AB för första gången Söderköpings stadslopp. Loppet blev redan första året 
en succé med över 1000 deltagare. Som jämförelse hade Finspångs stadslopp cirka 
900 deltagare vid sitt första lopp. När Kanalrundan hade som flest deltagare var det 
cirka 500 personer som deltog. 
 
Söderköpings stadslopp är ett idrottsevent som riktar sig till den breda allmänheten. 
En prioriterad målgrupp är barn och unga som deltar i barnloppet på en kilometer. 
Stadsloppet är ett femkilometerslopp genom stadens gator, torg och längs med 
kanalen. Eventet bidrar till att gynna fysisk aktivitet och stärker samverkan mellan 
kommun, förenings- och näringsliv.  
 
Inför 2020 har Söderköpings kommun åter fått frågan om att gå in som en av 
huvudsponsorerna. 
 

Yrkande 

Pia Dingsten (S) yrkar på att Servicenämnden bidrar med 30 000 kronor. 
 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Pia Dingstens (S) yrkande varvid hon finner att 
Servicenämnden beslutat att avslå yrkandet. 
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Votering begärs och genomförs med följande voteringsordning: 
  
Den som bifaller majoritetens förslag till beslut röstar ”ja” och den som bifaller Pia 
Dingstens yrkande röstar ”nej”. 
 
Vid voteringen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster, se särskild lista. 
 
Ordföranden finner att Servicenämnden bifallit majoritetens förslag. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-15 av fritidsassistent Gert Wahlbeck. 
 
_____ 
 
Utdrag 

Gert Wahlbeck 
Johanna Hellstrand 
Johan Cöster 
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Redovisning av votering 
 

Ledamöter  Ja Nej Avstår Frånvarande 

Inga-Lill Östlund L X    

Bengt Wastesson KD X    

Pia Dingsten S  X   

Gerth Carlsson C X    

Ulla Gustavsson C X    

Michael Danielsson M X    

Benny Flyckt M X    

Stig Eriksson S  X   

Roine Rehn SD    X 

Gunilla Zachrisson V  X   

Lillmarie Jonsson MP  X   

Tjänstgörande ersättare      

Mathias Engberg SD X    

Summa  7 4  1 
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§ 7 Dnr SERN 2019-00205  100 

Revidering av reglemente för varuhemsändning 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden antar det reviderade reglementet för varuhemsändning, enligt 
bilaga 1 
2.  Servicenämnden översänder reglementet till Kommunfullmäktige för fastställande. 
3.  Servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om att Servicenämnden ska 
kunna fatta beslut om framtida revideringar av detta reglemente. 
 

Ärendebeskrivning  

Söderköpings kommun har erbjudit varuhemsändning (eller hemsändning) sedan 
2003. Syftet med varuhemsändning är att bistå fastboende invånare på vår landsbygd, 
som har svårt att ta sig till butiken själva eller med hjälp av anhöriga.  
Revideringen görs för att anpassa Söderköpings kommuns reglemente för 
varuhemsändning till Region Östergötlands reviderade riktlinjer, Regionalt 
Serviceprogram för Östergötlands län, som reviderades och antogs av Region 
Östergötland under 2019. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-14 av näringslivssamordnare Björn Ekengren. 
 
______ 
 
Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Björn Ekengren 
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§ 8 Dnr SERN 2019-00191  311 

Viggebybron 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden beslutar om återremiss. 

Ärendebeskrivning  

Serviceförvaltningen har tagit fram en förstudie, för att precisera tre alternativ för 
Viggebybrons framtid och kostnadsuppskatta dessa. 
Till förstudien hör också Bilaga 1 Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Bilaga 2 
Projekterings PM geoteknik, Bilaga 3 PM Förstudie. 
I slutet av förstudien finns en utvärdering med olika förutsättningar som grund; ett 
alternativ har fokus på bärighet och framkomlighet. Det andra alternativet har fokus 
på ekonomi. 
 
Serviceförvaltningen rekommenderar alternativ 1 som innebär att befintlig 
brofunktion återskapas men standarden höjs inte utan fokus är att återskapa samma 
funktion som bron har/har haft tidigare. Entreprenadkostnaden för detta alternativ 
bedöms hamna kring 1,1 mkr. Till detta kommer byggherrekostnader, ev. arkeologi, 
vibrationsmätningar, byggledning m.m.  
Samt att förvaltningen får startbesked för alternativ 1. 
 

Yrkande 

Majoriteten yrkar på 
1.  Servicenämnden beslutar enligt alternativ 1 med avsatt budget på 2,5 mkr för 
2020. 
2.  Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta så snart förvaltningen finner 
det lämpligt. 
 
Gerth Carlsson (C) yrkar på att: 
Innan arbetet påbörjas ska upphandling ske samt att kostnaden måste rymmas inom 
avsatt budget enligt alt. 1. 
 
Pia Dingsten (S) yrkar på återremiss för att undersöka konsekvenserna av att 
upphandla och sedan avbryta upphandlingen för att köpa via ramavtalet. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Pia Dingstens återremissyrkande och finner att 
Servicenämnden beslutat om återremiss. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-08-07 av projektsamordnare Johanna Grander. 
 
_____ 
 
Utdrag 

Johanna Grander 
Johan Cöster 
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§ 9 Dnr SERN 2019-00007  100 

Verksamhets- och ekonomirapport serviceförvaltningen 2019 

Servicenämndens Beslut 

1.  Servicenämnden godkänner verksamhetsrapporten innehållande rapport kring 
ekonomi och lägger den till handlingarna, samt översänder den till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 

Ärendebeskrivning  

Årets sista verksamhetsrapport präglas till stor del av avslut och summering av olika 
verksamheter. Det är allt från löpande verksamhet inom teknik och entreprenad till 
planerande verksamhet inom exempelvis näringsliv och turism, kost samt kultur och 
fritid. Inom centrala funktioner har mycket tid lagts ner på summering och planering 
av olika typer av investeringsprojekt men även kring kommande årsbokslut samt 
verksamhetsplan för 2020.  
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-27 av tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
 
_____ 
 
Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Johan Cöster 
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§ 10 Dnr SERN 2020-00018  1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens Beslut 

1.  Inga delegationsbeslut finns att anmäla. 
 
______ 
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§ 11 Dnr SERN 2020-00007  1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 

Servicenämndens Beslut 

1. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 

Övriga frågor och informationer: 
Johan Cöster informerar om den organisationsöversyn som han fått i uppdrag att 
göra och som främst gäller samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen. 
 
Inga-Lill Östlund: 
1) Kommunfullmäktige beslutade i höstas om att inrätta ytterligare tre råd. Råden 
består av politiska representanter och representanter från allmänhet och föreningar.   
I Tillgänglighetsrådet, som ska sammanträda 4 gånger/år är Inga-Lill Östlund 
ordförande och Pia Dingsten vice ordförande. Kommunstyrelsen utser de övriga 5 
representanterna.  
2) Uppmanar nämnden att läsa de evenemangssidor som skickas ut och att delta i 
evenemangen. 
3) I friskvårdspolicyn ingår gratis deltagande för samtliga anställda i motionslopp och 
Inga-Lill Östlund ger förvaltningen en utmaning att vara bäst procentuellt 
representerade i Söderköpings stadslopp. 
 
_____ 
 
 


