
1 (17) 
Protokoll 

2020-05-05 
 

 
 

Servicenämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Börrum, tisdagen den 5 maj 2020 kl 14:00-15:00 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 
Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande, §§ 26-28, 30-37 
Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 
Gerth Carlsson (C) 
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Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M), inte närvarande 
Stig Eriksson (S), inte närvarande 
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Mathias Engberg (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Pia Axelsson (V) 
Björn Dahlskog (M) 
Maria Everskog (C), § 29 
Ann-Britt Abrahamsson (S) 
 

 

Ersättare  

Övriga närvarande Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
Inger Lord, nämndsekreterare 
Jenny Dahl, administrativ samordnare 

Utses att justera Lillmarie Jonsson (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-05-13 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 26-37 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Lillmarie Jonsson (MP)   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-05-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariat 

Anslaget sätts upp 2020-05-13 

Anslaget tas ner 2020-06-04 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 26 Dnr SERN 2020-00002 1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

1.  Lillmarie Jonsson (MP) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
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§ 27 Dnr SERN 2020-00003 1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

1.  Informationen antecknas till protokollet och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

 
Information om ärenden för beslut 
Skogsbruksplan:  
Peter Tauberman och Robert Andersson, Södra Skogsägarna, informerade om den 
skogsbruksplan som tagits fram av Söderköpings kommun med hjälp av Södra 
Skogsägarna. Den är en uppdatering av den tidigare skogsbruksplanen och gäller till 
2028. 
 
Omfördelning av investeringsmedel till projekt VA Fullerstad upprustning: 
VA- och renhållningschef Theres Stark föredrar ärendet. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport: 
Tf. förvaltningschef Johan Cöster informerar bland annat om: 
Arbetsmarknadsenheten 
- Förstegsverksamheten fortsätter vid Albogastallet och växthuset 
- Totalt 56 av 81 sökande till feriejobb har beretts plats 
- God beredskap kring Coronaviruset i verksamheten 
Kostenheten: 
- Arbete och planering i samband med Coronaviruset för att säkerställa 
verksamhetens drift 
- Arbete med svinnmätningsprojekt 
Kultur och fritid: 
- Evenemang omprövas/ställs in på grund av Coronaviruset 
- Anpassning av bibliotekets verksamhet t.ex. ”Take away” utanför lokalerna 
Näringsliv och turism: 
- Hög tillgänglighet för näringslivet i samband med Coronaviruset 
- Nyhetsbrev till näringslivet två gånger/vecka 
- Enkät till näringslivet 1 gång/vecka 
- Näringslivsrådet sammanträder varannan vecka 
- Arbete med Möjligheternas Söderköping 
- Förberedelser inför turistsäsongen 
Teknik och entreprenad: 
- Belysning: byte av armaturer samt rätning av stolpar 
- Gata: städning, skyltarbeten, sandupptagning 
- Drift idrott och fritid: besiktning av pisten på konstisen 
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- Park: vårstädning, plantering vårblommor, trädvård, utsättning av parksoffor 
VA och renhållning: 
- Planering och samordning i samband med Coronaviruset 
- Rengöring pumpstationer och ledningsnät 
- Nyanslutningar i skärgård3en 
- Nya containrar på återvinningscentralen för att kunna sortera ut fler fraktioner 
Bredband: 
- Under första kvartalet anslöts 94 hushåll i pågående utbyggnadsprojekt 
- Efteranslutningar och överlåtelseavtal 
 
Ekonomirapport P03: 
- Nuvarande rapport pekar mot ett prognostiserat överskott om cirka 500 tkr. 
Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader vad gäller personal samt drift för 
kultur och fritidskontoret. Övriga kontor rapporterar prognostiserat nollresultat. 
 
Måltidsplan: 
Kostchef Eva-Lott Blixt informerar om den kostplan som tagits fram för 2020-2023. 
Måltidsplanen ska fungera som ett styrdokument i det dagliga arbetet och som ett 
stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. 
Ordföranden framför nämndens tack till kostenheten med arbetet att ta fram 
Måltidsplanen. 
 
Bidrag till Söderköpings Gästabud: 
Monica Stangel Löfvall, Kultur, föredrar ärendet. Beslut om Gästabudet kommer att 
genomföras i år tas i juni. 
 
Samverkan Destination Göta Kanal 2021-2023: 
Näringslivs- och turistchef Therese Eklöf föredrar ärendet. 
 
Verksamhetsinformation 
Näringsliv och turism:  
Näringslivs- och turistchef informerar bland annat om: 
- Uppdraget är att arbeta övergripande & strategiskt med Söderköpings näringsliv, 
destinationsutveckling och platsattraktivitet. 
- Arbetet sker i samverkan med kommunens andra enheter samt alla på marknaden 
aktiva aktörer, på både lokal, regional och nationell nivå. 
- Enheten består av näringslivs- och turistchef, näringslivssamordnare, 
besökskoordinator, marknadskoordinator, skärgårdsutvecklare. 
- Söderköpings näringsliv i samband med Coronaviruset 
 
Arbetsmarknadsenheten: 
Enhetschef Jörgen Rosin informerar bland annat om: 
- Verksamheten i samband med Coronaviruset såsom antal öppet arbetslösa, antal 
varsel, effekter ekonomiskt bistånd 
- Feriearbetare 2020: 83 ungdomar födda -03 sökte, 52 har tackat ja och är placerade, 
från Arbetsförmedlingen har 266 tkr tilldelats och det ger ca 30 platser. 
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Bredbandsutbyggnaden: 
IT-chef Kicki Lindblom informerar bland annat om: 
- Utbyggnaden i Skåra, Sverkersholm, Stegeborg, Bråta, Börrum, Ramsdal, Södra 
Finnö, Trännö, Missjö, Aspöja, Stuntö, Vänsö, Östra Ryd syd 
- Första kvartalet installerades drygt 100 hushåll 
- Överlåtelser av byalagsavtal 
- Ny rutin för hantering av efteranslutningar 
 
 
_____ 
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§ 28 Dnr SERN 2020-00038 10.10.2 

Bidrag till Söderköpings Gästabud 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden beslutar att i avvaktan på beslut om det ska arrangeras Gästabud 
2020 utbetala 20 000 kr. 
2.  Servicenämnden beslutar att om beslutet blir att genomföra arrangemanget 2020 
utbetala ytterligare 60 000 kr. 
 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings Gästabud är kommunens största, årliga, evenemang och har ett gott 
renommé nationellt. Arrangemanget drar många besökare och har en stor bredd, det 
är inte bara nöje utan även kunskapsförmedling, inte minst om Söderköpings 
medeltid.  
Förslag till beslut är att Söderköpings Gästabud ekonomisk förening, likt tidigare år, 
erhåller 80 000 kr i bidrag, enligt föreningens ansökan. Om evenemanget inte kan 
genomföras på grund av Covid-19, det vill säga begränsningar av antalet deltagare vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, bör det korrigeras genom ett 
lägre bidrag 2021. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-03-05 av intendent Kulturarv Monica Stangel Löfvall. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Söderköpings Gästabud ekonomisk förening 
Monica Stangel Löfvall 



8 (17) 
Protokoll 

2020-05-05 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr SERN 2020-00014 6.6.1 

Skogsbruksplan 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden antar Skogsbruksplan för Söderköping Högby 1:1 m.fl. för 
perioden 2018-2028. 
 
Bengt Wastesson (KD) anmäler jäv. 
 

Ärendebeskrivning  

Söderköpings kommun har med hjälp av Södra skogsägarna tagit fram en 
Skogsbruksplan för Söderköping Högby 1:108 m.fl. för åren 2018-10-18 till 2028-10-
18.  
 
Planen är en uppdatering av den tidigare skogsbruksplanen. Det är 
Serviceförvaltningen i kommunen som har ansvaret för skötseln av kommunens 
skogsinnehav och enheten Teknik och entreprenad följer den upprättade planen för 
2018-2028.  
 
Rekommendationen är att anta Skogsbruksplan för Söderköping HÖGBY 1:1 MFL 
för perioden 2018-2028. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande av projektledare Johanna Grander, 2020-02-26. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Peter Tauberman 
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§ 30 Dnr SERN 2019-00146 650 

Måltidsplan 2020-2023  

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden antar för egen del Måltidsplan 2020-2023 med redaktionell 
ändring 
2.  Servicenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommun-fullmäktige att anta 
Måltidsplan 2020-2023. 
 

Reservation 

Vi i Sverigedemokraterna Söderköping anser att Måltidsplanen 2020 - 2023 saknar en 
tydlig skrivelse om skolmatens betydelse för elevers möjlighet att tillgodogöra sig 
undervisningen.  Att maten är näringsriktig är en bra början men som 
Livsmedelsverket skriver ger ingen mat ”tillräckligt med näring förrän den är uppäten 
och för det krävs rätt förutsättningar.” Livsmedelsverket skriver vidare ”Oavsett hur 
mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt 
för en hungrig elev att ta till sig kunskap.” Att måltidsplanen helt glömmer bort 
betydelsen av skolmåltiden som energikälla och istället fokuserar på klimatet, etiska 
aspekter och vegetabiliska råvaror gör tyvärr att det finns en uppenbar risk att 
felaktiga prioriteringar kommer att göras i strävan efter att uppfylla planen. 
 

Ärendebeskrivning 

Servicenämnden har det övergripande ansvaret för måltiderna i Söderköpings 
kommun. Detta innebär att nämnden är ansvarig utifrån livsmedelslagstiftningen men 
också för att sätta en kvalitetsnorm för måltiderna i kommunen vilket görs genom 
måltidsplanen. 
 
Måltidsplanen ska fungera som ett styrdokument i det dagliga arbetet och som ett 
stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Den ska ligga till grund för 
kommunens upphandlingar, budget och förvaltningens verksamhetsplan. Den ska 
även vägleda medarbetare som berörs av kost och måltider i kommunens 
verksamheter och ge information till elever, föräldrar, anhöriga och andra 
intresserade. 
 
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplats och som 
kulturbärare. Matvanorna har en stor betydelse både för hälsan och miljön. Genom 
att integrera måltiderna i den pedagogiska verksamheten skapas mervärden som ger 
barn och elever bättre förutsättningar att få en grund för bra och hälsosamma 
matvanor. Inom omsorgen ger bra måltider och matlust, förutsättningar att delta i 
aktiviteter och sammanhang samt kan påverka livskvaliteten i stort. Nedsatt aptit kan 
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vara en av flera bakomliggande orsaker till undernäring och depression. Att stimulera 
aptit och främja matglädje bör därför prioriteras inom äldreomsorgen. 
 

Yrkande 

Mathias Engberg (SD) yrkar på följande: 
Vi i Sverigedemokraterna Söderköping anser att följande mening från 
Livsmedelsverkets skrift ”Bra måltider i skolan” bör läggas till under delen ”Förskola 
och skola”. 
 
”Måltiderna i skolan ska ge den energi och näring som eleverna behöver för att växa, 
utvecklas och orka koncentrera sig och lära under skoldagen. ” 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Mathias Engbergs (SD) tilläggsyrkande varvid hon 
finner att Servicenämnden beslutat avslå yrkandet. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-04-14 av kostchef Eva-Lott Blixt. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Eva-Lott Blixt 
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§ 31 Dnr SERN 2020-00081  

Samverkan Destination Göta Kanal 2021-2023 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden beslutar att Söderköpings kommun fortsätter att medverka i 
Samverkan Destination Göta kanal under treårsperioden 2021-2023 till en kostnad av 
100 000 kr per år. 
 

Reservation 

Michael Danielsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 

AB Göta kanalbolag har i en skrivelse 2020-03-20 hemställt om Söderköpings 
kommuns fortsatta medverkan i satsningen Samverkan Destination Göta kanal 2021-
2023 till en kostnad av 100 000 kr per år under perioden. 
Söderköpings kommun har alltsedan samverkansarbetet inleddes 1999 deltagit 
tillsammans med övriga kanalkommuner och regionala instanser för att skapa en 
turismutveckling längs hela kanalen och en kraftfull gemensam marknadsföring. 
Genom företagsnätverket Officiell Partner Göta Kanal har ytterligare möjligheter till 
utveckling och förstärkning av kanalsamarbetet tillkommit, vilket är mycket positivt. 
 

Yrkande 

Michael Danielsson (M) yrkar på att kostnaden för kommunerna i Samverkan 
Destination Göta kanal 2020-2023 baseras på kostnad per capita. 
 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Michael Danielssons (M) yrkande varvid hon 
finner att Servicenämnden beslutat avslå yrkandet. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-04-13 av näringslivs- och turistchef Therese Eklöf. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Therese Eklöf 
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§ 32 Dnr SERN 2020-00080 1.4 

Omfördelning av investeringsmedel till projekt VA Fullerstad 
upprustning 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden beslutar att flytta 300 000 kronor i investeringsbudget från 
projekt fordonsbyte (150139) till projekt VA Fullerstad upprustning (150131). 
2.  Servicenämnden beslutar att flytta 2 miljoner kronor i investerings-medel från VA 
nya anslutningar ledningsnät 2020 (volymökning 150141) till projekt maskiner och 
inventarier 2020 (150140). 
 

Ärendebeskrivning 

VA-enheten har gjort flera större insatser så som installation av UV-ljus i 
Söderköpings vattenverk. Detta göra att det finns behov av att omfördela 
investeringsmedel för att klara hela årets underhållsbehov. Gällande Fullerstad så har 
utredningen där gjort gällande att det finns flera arbetsmiljörelaterade åtgärder som 
behöver göras, därav är behovet större än vad som tidigare har uppskattats. 
Flyttningarna är möjliga då nuvarande investeringsmedel inte kommer användas inom 
de beslutade posterna. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-04-14 av VA- och renhållningschef Theres Stark. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Theres Stark 
Malin Runo 
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§ 33 Dnr SERN 2020-00004 1.4 

Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden har tagit del av Verksamhetsrapporten och ekonomirapporten 
samt översänder ekonomirapporten till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Ärendebeskrivning 

Nämnden erhåller löpande verksamhetsrapport inkluderande ekonomisk avstämning, 
så kallade P01-P12. I nuvarande rapportering ingår såväl ekonomisk rapport som 
rapport från verksamheterna. 
Nuvarande rapport pekar mot ett prognostiserat överskott om cirka 500 tkr.  
Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader vad gäller personal samt drift för 
kultur och fritidskontoret. Övriga kontor rapporterar prognostiserat nollresultat.  
Vad gäller verksamheten så präglas den till stor del av det rådande ekonomiska läget 
samt pandemin Covid-19. Inom förvaltningen är det framför allt VA-verksamhet 
(inklusive avfall), kost, transporter samt städ. Förvaltningen har genom såväl stab, 
chefer som övrig personal på olika sätt varit involverade i arbetet med nu rådande 
pandemi. Det handlar i allt från att kartlägga risker, planera bemanning, säkerställa 
leveranser samt reservdelar och sist men inte minst att förhindra smittspridning. Det 
sistnämnda görs genom att exempelvis möjliggöra hemarbete för de som kan, införa 
säker arbetsmiljö eller förändra städrutiner.  
I övrigt fortgår planering inför sommaren där det i huvudsak handlar om bemanning 
av friluftsbad, extra personal för såväl parkskötsel som turism. I sommarplaneringen 
ingår även att hantera arbetsmarknadsenhetens feriejobb. 
    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-04-27 av tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr SERN 2020-00089 4.6 

Taxa för torghandel 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att inte 
ta ut taxa för torghandel, på de ställen där torghandel får bedrivas, för perioden 
snarast t.o.m. 30 september 2020. 
2.  Servicenämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 

Covid-19 medför ett antal svårigheter för företagare och konsumenter. För att 
underlätta för torghandel utgår ingen taxa. Perioden är snarast t.o.m. 30 september 
2020. 
    
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr SERN 2020-00007 1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-03-25 § 28 angående Uppdatering 
av VA-områden. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-04-14 § 59 angående Reglemente för 
Tillgänglighetsråd 
 
_____ 
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§ 36 Dnr SERN 2020-00008  

Kursinbjudningar och övriga frågor 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Inga kursinbjudningar finns att delge. 
 
Övrig fråga: 
Lillmarie Jonsson (MP) önskar att ungdomar erbjuds badkort på Friluftsbadet i 
sommar på grund av inställda evenemang. Ordföranden svarar att detta tas av 
Kommunfullmäktige, men kan initieras av Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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§ 37 Dnr SERN 2020-00018 1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens beslut 

1.  Inga delegationsbeslut finns att delge. 
 
_____ 
 
 
 


