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Plats och tid Aulan, tisdagen den 10 november 2020 kl 14:00-15:00 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 
Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande 
Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 
Mathias Engberg (SD) 
Gerth Carlsson (C) 
Ulla Gustavsson (C), på distans 
Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M) 
Stig Eriksson (S) 
Gunilla Zachrisson (V), inte närvarande 
 

Tjänstgörande ersättare Ann-Britt Abrahamsson (S)  

Ersättare Maria Ewerskog (C), på distans 
Stefan Åbrodd (SD) 

Övriga närvarande Johan Cöster, tf. förvaltningschef 
Sandra Ljungdahl, administrativ samordnare 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-11-18, kl. 13.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 73-81 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-11-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Serviceförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2020-11-18 

Anslaget tas ner 2020-12-10 

Underskrift   
 Inger Lord  



2 (14) 
Protokoll 

2020-11-10 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 73 Dnr SERN 2020-00002 1.2 

Val av justerare ........................................................................................................... 3 

§ 74 Dnr SERN 2020-00003 1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde ................................................ 4 

§ 75 Dnr SERN 2020-00123 4.6.7 

Medborgarförslag - öka antalet laddstolpar för fordon på landsbygden......... 6 

§ 76 Dnr SERN 2020-00122 4.15.3 
Medborgarförslag - möjlighet att ta emot och samla in överblivna mediciner 

vid återvinningsstationen .......................................................................................... 7 

§ 77 Dnr SERN 2019-00188 900 

Återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar och 

konsulttjänster ............................................................................................................. 8 

§ 78 Dnr SERN 2020-00176 2.1.1 

Sammanträdesplan Servicenämnden 2021 ........................................................... 9 

§ 79 Dnr SERN 2020-00004 1.4 

Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen P09 ............ 11 

§ 80 Dnr SERN 2020-00018 1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020..................................................................... 12 

§ 81 Dnr SERN 2020-00007 1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 samt övrig information ...................................... 13 

 



3 (14) 
Protokoll 

2020-11-10 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr SERN 2020-00002    1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
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§ 74 Dnr SERN 2020-00003    1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  

Information om beslutsärenden: 
Medborgarförslag - öka antalet laddstolpar på landsbygden 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, administrativ samordnare. 
 
Medborgarförslag – möjlighet att ta emot och samla in överblivna mediciner vid återvinningsstationen 
Ärendet föredrogs av Theres Stark, VA- och renhållningschef.  
 
Återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar och konsulttjänster. 
Ärendet föredrogs av ordförande Inga-Lill Östlund (L). 
  
Sammanträdesplan Servicenämnden 2021 
Ärendet föredrogs av ordförande Inga-Lill Östlund (L). 
 
Verksamhet och ekonomirapport serviceförvaltningen P09 
Ärendet föredrogs av Johan Cöster, tf. förvaltningschef, och Malin Runo, controller.  
 
Verksamhetsinformation: 
VA- och renhållning: 
Theres Stark., VA- och renhållningschef, informerar bland annat om: 
- Vattenskyddsområden: under 2014 antog Länsstyrelsen Östergötland ett samlat 
åtgärdsprogram för miljömålen Påskynda fastställande och revidering av 
vattenskyddsområden för att säkra den långsiktiga dricksvattentillgången i länet. 
Arbetet pågår att uppdatera eller göra nya områden, har börjat med Gäddvik och 
Söderköpings tätort. 
- Reservvatten och nödvatten: reservvatten innebär att kommunen har flera 
vattentäkter till samma verksamhetsområde. Nödvatten är vatten som distribueras 
med vattentank vid t.ex. vattenläckor eller andra problem med vattnet som inte 
användaren kan koka bort. Arbetar internt samt med Länsstyrelsen med 
reservvattenplan för Söderköping och Västra Husby i dagsläget. Framtagandet av 
nödvattenplanen är nästan klart. 
- Nya verksamhetsområden enligt VA-plan: de områden som eventuellt har behov av 
en förändrad VA-struktur har analyserats. 
- Finnkroken: ålagda av Länsstyrelsen att upprätta verksamhetsområde för spillvatten, 
senast 1 april 2021. 
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- Utbyte av ledningsnätet: arbetar med att ta fram en ny plan för förnyelse av 
ledningsnätet. Detta för att minska vattenförlusterna i dricksvattennätet, minska 
inläckaget i spillvattenledningarna, förebygga översvämningar i dagvattennätet. 
- Underhållsplaner och underhållssystem: arbetet ska leda till bättre ekonomiska 
prognoser på framtida kostnader för underhåll. 
- Avfallsplan: planerar att göra en ny plan under 2021 i samarbete med Valdemarsvik. 
- Ny återvinningscentral och omlastningsplats för sopbilar: gör en ny 
lokaliseringsutredning gällande placering av ny återvinningscentral. Sluttäckning av 
Hjälmsborg. 
- Ersättning för förpackningsinsamling: lagstiftningen ändrad så först 2023 kan 
kommunen vänta sig ersättning för sin förpackningsinsamling. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Uppdatering av Besöksnäringsstrategi 
Therese Eklöf, enhetschef Turism & näringsliv, informerar bland annat om: 
- Uppdrag att uppdatera strategin 2021-2025 
- Effektmål: gemensamma mål och handlingsplan för destinationsutvecklingen, ökad 
samverkan med/inom näringen, ökad ekonomisk hållbarhet. 
- Önskade långsiktiga effekter 2020: ökat antal kommersiella gästnätter, ökat antal 
utländska gästnätter, ökat antal resenärer på E22 som gör ett stopp för att uppleva, 
äta & bo över, få besökare från närområdet att stanna längre, ökat antal besökare som 
rekommenderar Söderköping. 
- Strategi: bygga kunskap, tillit och samarbete, synliggöra vårt utbud mot kund, 
utveckla produkter. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
_____ 
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§ 75 Dnr SERN 2020-00123    4.6.7 

Medborgarförslag - öka antalet laddstolpar för fordon på 
landsbygden 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden avslår medborgarförslaget.  

Ärendebeskrivning  

Servicenämnden tackar för medborgarförslaget. Ansvar och mandat för utbyggnad av 
laddinfrastruktur i kommunal regi är i nuvarande lagstiftning inte tydliggjort, därmed 
kommer ytterligare laddstolpar inte att monteras.  
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen bidrar till utbyggnation av laddinfrastruktur 
på landsbygden, för att möjliggöra transporter med el-och elhydbrilbilar. 
Förslagsställaren hänvisar till de globala klimatmålen och menar att laddinfrastruktur 
på landsbygden spelar en avgörande roll för klimatomställningen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-10-14, Peter Tauberman, driftchef. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Förslagsställaren 
Peter Tauberman 
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§ 76 Dnr SERN 2020-00122    4.15.3 

Medborgarförslag - möjlighet att ta emot och samla in överblivna 
mediciner vid återvinningsstationen 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden avslår medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 

Servicenämnden tackar för medborgarförslaget. Läkemedel omfattas av 
producentansvaret där samtliga apotekskedjor ansvarar för insamlingen. Kommunen, 
via renhållningen, stöttar också apoteken med burkar för kanyler så att även dessa 
kan lämnas in på apoteken i Söderköping. 
 
Förslagsställaren föreslår att det ska införas containrar för överblivna läkemedel på 
återvinningsstationerna. Det beskrivs också att kanyler inte får lämnas till apotek.  
 
Eftersom läkemedel omfattas av producentansvar så är det inte kommunens ansvar 
att samla in detta. I Söderköping har renhållningen dock ett samarbete med Apoteket 
så de får kanylburkar av oss så att kunderna kan lämna kanyler även på apoteken. Det 
går också bra att lämna dessa på Hjälmsborg återvinningscentral.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-10-22, Theres Stark, VA- och renhållningschef. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Förslagsställaren 
Theres Stark 
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§ 77 Dnr SERN 2019-00188    900 

Återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar och 
konsulttjänster 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden upphäver tidigare beslut om att införa investeringsstopp.  
2.  Servicenämnden upphäver tidigare beslut om inköpsstopp inom sin verksamhet 
gällande varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att bedriva 
verksamheten. 
3.  Servicenämnden upphäver tidigare beslut om att införa stopp för konsulttjänster 
inom verksamheten. 
4.  Servicenämnden uppmanar förvaltningen att iaktta återhållsamhet för att även i 
fortsättningen eftersträva en god ekonomisk hushållning. 

Ärendebeskrivning 

Beslutet om återhållsamhet har haft en positiv effekt på kommunens ekonomiska 
resultat. Även av flera andra skäl visar prognoserna i förevarande tertialrapport på ett 
stort positivt resultat för 2020. Det finns därför skäl att häva tidigare fattat beslut om 
återhållsamhet och återgå till den delegationsordning som gällde före den 15 oktober 
2019. Det finns av samma anledning skäl att uppmana nämnderna att fatta 
motsvarande beslut även om några nämnder fortfarande prognostiserar underskott i 
förhållande till budget. 
 
Prognoserna för kommande år visar att kommunen står inför stora ekonomiska 
utmaningar. Det innebär att även om beslutet om återhållsamhet hävs är det viktigt 
att beakta en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv och att inte 
fatta beslut som höjer kostnadsnivån inför kommande år eller försämrar prognosen 
för innevarande år. 

Yrkande 

Michael Danielsson (M) yrkar på följande tillägg till beslutet: Servicenämnden 
uppmanar förvaltningen att iaktta återhållsamhet för att även i fortsättningen 
eftersträva en god ekonomisk hushållning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Michael Danielsson tilläggsyrkande och finner att 
Servicenämnden bifaller yrkandet. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2020-10-14 § 139. 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-26, Sandra Ljungdahl, administrativ samordnare. 
 
_____ 
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§ 78 Dnr SERN 2020-00176    2.1.1 

Sammanträdesplan Servicenämnden 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar följa de föreslagna mötestiderna enligt bilaga 
Sammanträdesplan 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 

Reservation 

Mathias Engberg (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Ur en demokratisk synvinkel är det mycket viktigt att de olika nämnderna samordnar 
tiderna för lunch och partiöverläggning. 
Vi önskar påminna om Kommunstyrelsens rekommendation som lyder ”Nämnderna 
rekommenderas att ha gemensamma tider för partiöverläggningar i syfte att öka 
partiernas möjligheter till bredare diskussion och förankring.” 
(KS protokoll 2020-09-08, §123) 
 
Michael Danielsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan för 
2021, omfattande Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna. De olika 
nämnderna rekommenderas anta Kommunstyrelsens förslag till sammanträdesplan 
2021 enligt bilaga 1. Servicenämndens sammanträden föreslås nedan:  
 
Information- och beslutsnämnd: 
2021-02-02 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
2021-03-02 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
2021-05-04 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
2021-06-01 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
2021-08-24 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
2021-09-28 kl. 09:00-12:00 Info, kl.14:00 -17:00 Beslut 
2021-11-09 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
2021-12-14 kl. 09:00-12:00 Info, kl. 14:00-17:00 Beslut 
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Servicenämndens presidieberedning kommer att genomföras följande datum och 
tider:  
2021-01-19 kl. 10:00-12:00 
2021-02-16 kl. 10:00-12:00 
2021-04-20 kl. 10:00-12:00 
2021-05-18 kl. 10:00-12:00 
2021-08-10 kl. 10:00-12:00 
2021-09-14 kl. 10:00-12:00 
2021-10-26 kl. 10:00-12:00 
2021-11-30 kl. 10:00-12:00 
 
Yrkande 
Mathias Engberg (SD) yrkar på att sammanträdestiden för Servicenämnden ändras till 
kl. 08.30-16.30. 
 
Michael Danielsson (M) yrkar bifall till Mathias Engbergs förslag.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Engbergs yrkande varvid hon finner att 
Servicenämnden beslutat avslå yrkandet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-10-27, Sandra Ljungdahl, administrativ samordnare. 
 
_____ 
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§ 79 Dnr SERN 2020-00004    1.4 

Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen P09 

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. 
Verksamhetsrapporten omfattar månaderna september och oktober 2020, den 
ekonomiska rapporten omfattar september 2020.  
 
Hösten är här och under perioden har verksamheterna fortsatt att planera aktiviteter 
på ett coronaanpassat sätt. Hösten innebär också att sommarblommorna tas bort och 
ersätts med andra dekorationer. Bryggor vid sjöbad tas upp och friluftsbadet 
förbereds för vintervila. Planering och förberedelser för att göra Söderköping till en 
attraktiv stad att besöka görs där alternativa evenemangsupplägg ersätter traditionella 
sådana. Kosten har piggat upp hösten med att uppmärksamma offentliga måltiders 
dag samt vara först i länet med att servera naturbeteskött.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-03, Johan Cöster, tf. förvaltningschef. 
 
_____ 
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§ 80 Dnr SERN 2020-00018    1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  

- Överlåta till tjänsteman att besvara externa remisser (1.19). 
- Att under perioden 2020-10-30 till och med  2020-11-19 hålla huvudbiblioteket på 
Stinsen samt filialbiblioteken i Mogata och Östra Ryd stängda samt att inte upplåta 
eller hyra ut kommunala idrottsanläggningar, undantaget för idrottsträningar för barn 
och unga födda 2005 eller senare.  

Underlag för beslut 

Delegationsordning  
 
_____ 
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§ 81 Dnr SERN 2020-00007    1.7.3 

Ärenden för kännedom 2020 samt övrig information 

Servicenämndens beslut 

Ärenden för kännedom och övrig information meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-10-14 § 136 Tertialrapport T2 2020 
för Söderköpings kommun. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-10-14 § 139 Upphävande av beslut 
om återhållsamhet gällande investeringar, anställningar, inköp och konsulttjänster. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-10-14 § 140 Anslag för finansiering av 
insiktsmätningar. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-10-14 § 151 Julgåva – tack till 
medarbetare. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-11-04 § 153 Strategisk plan 2021-
2024. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag från 2020-11-04 § 154 Taxor och avgifter 2021 
 
Länsstyrelsen: beslut från 2020-10-29 – föreskriver om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av 
covid-19. 
 
Förvaltningsrätten i Linköping: dom daterad 2020-10-30 gällande laglighetsprövning 
föreningsbidrag. 
 
Övrig information 
Inga-Lill Östlund: 
• Arbetet med Delegationsrevideringen pågår 
• Den 7/10 träff med SIK, frågorna har vidarebefordrats till förvaltningen 
• Den 15/10 var det Måltidens dag 
• Diskussion inom socialförvaltningen att servera kalla matlådor. Studiebesök i 
Boxholm och Kisa. 
• Pågått ett projekt med fyra kommuner (Eskilstuna, Uppsala, Linköping, 
Norrköping) ”Jakten på plasten”. Inga-Lill deltog på det avslutande seminariet. 
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• Diskussion gällande att få till ett bättre förhållande till våra företagare. Turas om att 
åka på företagsbesök. Martin Sjölander, Maria Fredriksson, Inga-Lill Östlund, Björn 
Ekengren och Therese Eklöf har möte i december för att styra upp besöken. 
• Tillgänglighetsrådet, har haft ett möte hittills. 
• Den 29/10 träffade Martin Sjölander, Björn Ekengren och Inga-Lill Östlund 
Kustlandet. 
• Den 30/10 - Inga-Lill tog beslut att stänga bibliotek och sporthallar 
• Beslut i KF att det ska finnas ett Ungdomsråd med 5 politiker (3 från majoriteten 
och 2 från den samlade oppositionen). Roland Nilsson ordförande. Anmäl till 
gruppledare om någon är intresserad. 
• Kulturpristagare utsedda: Kulturpriset till Roland Engdahl, kulturstipendiet till Liza 
Czarnecki, Tord Kempes arbetsstipendium till Madame Snickeri och restaurering. 
Utdelning sker utan publik, spelas in och läggs ut på hemsidan. 
• Anställning förvaltningschef pågår. Presidiet deltar. Tre slutkandidater kallade till 
intervjuer.  
• Gemensamt presidiemöte med SBN den 20/10. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 


