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Plats och tid Aulan, tisdagen den 25 augusti 2020 kl 14:00-14:30 

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) 
Stig Eriksson (S) 
Mathias Engberg (SD) 
Gunilla Zachrisson (V), deltar under informationsdelen 
Lillmarie Jonsson (MP), inte närvarande 
 

Tjänstgörande ersättare Ann-Britt Abrahamsson (S) 
Gunweig Svensson (S) 

 

Ersättare Maria Ewerskog (C) 
Stefan Åbrodd (SD) 
 

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

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-09-02 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 51-60 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2020-08-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, serviceförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2020-09-02 

Anslaget tas ner 2020-09-24 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 51 Dnr SERN 2020-00002 1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) utses att justera protokollet. 
 
_____ 
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§ 52 Dnr SERN 2020-00003 1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Information om beslutsärenden: 
Serveringslinje för Östra Ryds skola 
Kostchef Eva-Lott Blixt föredrar ärendet. 
 
Föreningslivets påverkan av pågående coronapandemi och förslag till åtgärder 
Tf. enhetschef Kultur och Fritid Johanna Hellstrand föredrar ärendet. 
  
Byte av belysningsstolpar 
Asfaltering i Mogata 
Plantering av träd enligt trädvårdsplan 
Enhetschef Teknik och entreprenad Peter Tauberman föredrar ärendena. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport 
Tf. förvaltningschef Johan Cöster redovisar rapporterna. 
 
Verksamhetsinformation: 
Näringsliv och turism: 
Enhetschef Therese Eklöv och näringslivssamordnare Björn Ekengren rapporterar 
om konsekvenserna av Covid-19 för näringslivet: 
• Mycket turister i Söderköping i sommar med ett bra resultat för besöksnäringen. 
• Har varit en utmaning med att hålla avstånd. 
• I sommar har det funnits en ny turistbyrå på Hagatorget som mottagits mycket 
positivt. 
• Vandringar, bl.a. Madickenvandringen, har genomförts. 
• Svårt med parkeringar, bättre information efterfrågas. 
• En enkät har skickats ut till ca 450 företagare med frågan om hur sommaren har 
varit.  
 
Arbetsmarknadsenheten: 
Enhetschef Jörgen Rosin informerar bland annat om: 
• Tvätten upphör – socialförvaltningen har skrivit avtal med Samhall från 2020-10-01. 
• Totalt 74 st. feriearbetare i somras. 
• Samordningsförbundet har beviljats medel ur Socialfonden tillsammans med bland 
andra Söderköpings kommun, för att genomföra och utveckla projektet ”Försteg”. 
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• Arbetslösheten har ökat bland ungdomar. 
 
Återrapportering underhåll lekplatser 2020: 
Enhetschef Teknik och entreprenad Peter Tauberman informerar om att en 
säkerhetsbesiktning är utförd under sommaren 2020. Allmänna lekplatser och gårdar 
på skolor och förskolor har besiktats. De fel som identifierats kommer åtgärdas 
under hösten 2020. 
 
_____ 
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§ 53 Dnr SERN 2020-00126 2.14 

Serveringslinje för Östra Ryds skola 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar om ny serveringslinje till Östra Ryds skola till en beräknad 
kostnad av cirka 100-120 tkr. 
 

Ärendebeskrivning  

Kostenheten har en investeringsplan för perioden 2017–2022. Inom ramen för 2020 
finns 500 tkr avsatt i budget till investeringar, bland annat till en ny serveringslinje vid 
Östra Ryds skola. Serveringslinjen beräknas kosta cirka 100-120 tkr. Då befintlig 
serveringslinje är gammal och sliten är behovet av en ny serveringslinje stort och 
Servicenämnden rekommenderas fatta beslut om investeringen. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-06-09, Eva-Lott Blixt, kostchef.  
 
_____ 
 
Utdrag: 
Eva-Lott Blixt 



7 (14) 
Protokoll 

2020-08-25 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr SERN 2020-00127 10.10.2 

Föreningslivets påverkan av pågående coronapandemi och förslag 
till åtgärder 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen fastställer sex åtgärder för att stötta föreningslivet, med 
anledning av påverkan gällande rådande coronapandemi: 
 
• Krav på årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget för bidragsansökan gäller 
för innevarande år alternativt föregående år, i den händelse föreningen inte har 
kunnat genomföra årsmöte på grund av coronapandemin.  
 
• Vårterminens lokala aktivitetsstöd betalas ut med föregående års rapportering, för 
motsvarande period, som grund. Ansökan tillhanda Kultur och fritid senast 25 
september 2020. 
 
• Uppräkning 2021 av taxor och avgifter gällande lokal- och planhyror kopplat till 
föreningsnyttjande uteblir.  
 
• Nuvarande bidragsnivåer, det vill säga Fastställande av belopp för föreningsbidrag 
2020, behålls alternativt höjs inför 2021. 
 
• Istället för 2020 års verksamhetsvolymer ligger 2019 års volymer till grund för 
fördelning av bidrag till studieförbund kommande år.  
 
• Tillfälligt bidrag införs för år 2020. Vårens uteblivna förenings-bidrag riktade mot 
kulturföreningar medger ett tillfälligt bidrag för år 2020. Det tillfälliga bidraget 
innebär att bidragsberättigade föreningar kan ansöka om ersättning för extraordinära 
kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. I 
ansökan ges beskrivning av extraordinära kostnader och/eller inkomstbortfall. 
Bidraget ska rymmas inom verksamhetens årliga budget för föreningsbidrag och 
uppgå till max 10 000 kr. Bidragsförfarandet sker i enlighet med delegationsordning. 
 

Ärendebeskrivning 

I maj ställde Kultur och fritidskontoret i Söderköpings kommun frågan till 
föreningslivet om hur de hittills har påverkats av den pågående pandemin, 
regeringens restriktioner och myndigheters rekommendationer. Av de 86 föreningar 
som fick frågan svarade 29 föreningar.  
 
De inkomna svaren visar att samtliga föreningar påverkats, om än i olika grad och på 
olika sätt. Så snart viruset bröt ut valde föreningarna olika vägar att bemöta 
restriktioner och rekommendationer. Beslut togs med hänsyn till föreningarnas 
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medlemmar, samt föreningens syfte och aktivitetsform. Vissa föreningar har 
aktiviteter riktade till sina egna medlemmar, andra helt och hållet mot en publik. Vissa 
är helt beroende av intäkter i form av försäljning och uthyrning, andra bedriver sin 
verksamhet genom medlemsintäkter. Variationerna är många, och därmed också 
coronavirusets påverkan. 
 
Föreningar med hög medelålder har i stor grad vidtagit snabba och drastiska åtgärder 
inom sin förening, de har stor oro avseende den sociala aspekten bland sina 
medlemmar samt ekonomiskt för föreningen. Även de föreningar med medlemmar 
som tillhör en redan utsatt samhällsgrupp blir särskilt påverkade när 
föreningsverksamhet ställs in då det kan vara enda eller en av få sociala kontaktytor.  
 
De tre största faktorerna till oro bland föreningarna är: psykosocial ohälsa bland 
medlemmar, ekonomisk oro samt färre aktiva medlemmar när rekommendationerna 
avtar. 
 
Servicenämndens beslut om ”Fastställande av belopp 2020 för föreningsbidrag och 
verksamhetsstöd till studieförbund” överklagades tidigare under våren, vilket innebär 
fördröjda utbetalningar av samtliga föreningsbidrag. Det medföljer ytterliga 
ekonomisk osäkerhet för föreningarna under våren 2020. Så snart ärendet är avgjort i 
förvaltningsrätten kan beslut om utbetalningar påbörjas.   
 
I en skrivelse från Bildningsförbundet Östergötland framställs en önskan om att 
Region Östergötland och länets kommuner ska följa Folkbildningsrådets linje när det 
gäller årets och kommande års anslag. Bildningsförbundet samlar länets tio 
studieförbund och sex folkhögskolor. Önskan är att stödet till studieförbunden ska 
ligga kvar på beslutad nivå i år, gällande såväl generella bidrag som stöd till 
projektverksamheter samt att kommunerna inte ska låta 2020 års verksamhetsvolymer 
ligga till grund för fördelningen av bidrag till studieförbund kommande å 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-10, Johanna Hellstrand, tf enhetschef Kultur och fritid. 
Kartläggning - Föreningarnas påverkan av Coronapandemin i Söderköpings 
kommun, 2020-08-10. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Hellstrand 
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§ 55 Dnr SERN 2020-00095 4.5.7 

Byte av belysningsstolpar Mogata 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar att utföra stolpbyte i Mogata till en bedömd kostnad av 900 
tkr. 
 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har en Belysningsplan som är upprättad 2015-2016. Förslaget 
att utföra stolpbyte och armaturer i Mogata följer planen och är viktigt för att inte 
bygga på underhållsskulden, men också för att samordna med planerade 
beläggningsarbeten. Rekommendationen är att följa belysningsplanen och utföra 
stolpbyte i Mogata i samband med att asfaltering utförs under 2020. Bedömd kostnad 
för stolpbyte och armaturer i Mogata är 900 000 kr. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-06, Johanna Grander, projektledare och Peter Tauberman, 
driftchef. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Grander 
Peter Tauberman 
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§ 56 Dnr SERN 2020-00090 4.6.3 

Asfaltering Mogata 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar utföra asfaltering i Mogata enligt Beläggningsplanen för 
asfalt. 
 

Ärendebeskrivning 

För Söderköping, Västra Husby, Östra Ryd och Mogata har en underhållsplan tagits 
fram. Det är viktigt att planen följs för att inte komma efter med beläggningsarbetena 
då det är svårt att komma ikapp eftersatt underhåll. Det är också viktigt att 
beläggningsarbetena samordnas med belysningsplaneringen för att spara tid och 
resurser, vilket är planerat i detta fall. Rekommendationen är att asfaltering utförs i 
Mogata enligt beläggningsplanen för Asfalt. Budgeten för de aktuella 
beläggningsarbetena uppgår till 1 700 000 kr. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-06, Johanna Grander, projektledare och Peter Tauberman, 
driftchef. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Grander 
Peter Tauberman 
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§ 57 Dnr SERN 2020-00093 6.6 

Plantering av träd enligt trädvårdsplan 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar avsätta 200 000 kr för trädplantering för år 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 upprättades en Trädvårdsplan för Söderköping där det slogs fast att man 
ska återplantera lika många träd i Söderköping som avverkas. Det finns ett stort 
behov av att successivt ersätta delar av trädbeståndet i Söderköping för att förhindra 
skada på egendom och personskada då många träd är i dåligt skick. Men också för att 
Söderköping fortsatt ska utgöra en grönskande, historisk och vacker kulturstad. 
Rekommendationen är att följa Trädvårdsplanens förslag till successivt utbyte av träd 
i den takt som träd måste avverkas av olika anledningar. Förslaget är att avsätta 200 
000 kr för trädplantering för år 2020 vilket innebär ca 10-14 träd. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-06, Johanna Grander, projektledare och Peter Tauberman, 
driftchef. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Grander 
Peter Tauberman 
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§ 58 Dnr SERN 2020-00004 1.4 

Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen 2020 

Servicenämndens beslut 

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 1,3 mkr.  
Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader vad gäller personal samt drift för 
kultur och fritidskontoret samt teknik och entreprenad. Övriga kontor rapporterar 
prognostiserat nollresultat.  
Vad gäller verksamheten så präglas den till stor del av det rådande ekonomiska läget 
samt Covid-19-pandemin. 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 av 
reservdelar och sist men inte minst att förhindra smittspridning genom att ta fram 
rutiner och instruktioner för såväl personal som medborgare. 
Sommarens verksamhet har i huvudsak fungerat i enlighet med plan. Dt har varit få 
verksamhetsstörningar vad gäller såväl kost, VA-renhållning, kultur- och fritid samt 
teknik och entreprenad. Den enhet som påverkats mest av rådande pandemi med 
efterföljande reserestriktioner är näringsliv och turism. Sammanfattningsvis har det 
varit en god sommar för besöksnäringen i kommunen med ett stort antal besökare i 
såväl stad som landsbygd. Den totala effekten av årets sommarsäsong för näringslivet 
är i skrivande stund inte klarlagd.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-18, Johan Cöster, tf förvaltningschef. 
Verksamhetsrapport, 2020-08-18, Sandra Ljungdahl, administrativ samordnare. 
Ekonomisk rapport, 2020-08-13, Malin Runo, controller. 
_____ 
 
Utdrag: 
KS 
Johan Cöster 
Malin Runo 
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§ 59 Dnr SERN 2020-00018 1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 
- Yttrande till Förvaltningsrätten 
- Ändra senaste ansökningsdag för tre föreningsbidrag 
- Utse tf enhetschef för arbetsmarknadsenheten  
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning 
 
_____ 
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§ 60 Dnr SERN 2020-00007 1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 

Servicenämndens beslut 

Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 47 Årsredovisning 2019 för 
Söderköpings kommun. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 48 Revisionens berättelse 
och beslut om ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 56 Översyn av reglemente 
för Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar och kommunens revisorer. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 59 Reglemente för 
Tillgänglighetsrådet. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-05-27 § 72 Begäran om 
entledigande och val av ny ersättare i Servicenämnden. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-06-24 § 82 Tertialrapport T1 2020. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-06-24 § 84 Revidering av 
reglemente för varuhemsändning. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-06-24 § 85 Målstidsplan 2020-2023. 
 
_____ 
 
 
 


