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Plats och tid Aulan, tisdagen den 15 december 2020 kl 09:00-15:00 

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

Tjänstgörande ersättare Maria Everskog (C), via Skype 
Ann-Britt Abrahamsson (S) 
 

 

Ersättare Stefan Åbrodd (SD) 
Gunweig Svensson (S), via Skype 

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

Utses att justera Stig Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-12-22, kl. 11.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 82-92 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Stig Eriksson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-12-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Serviceförvaltningen, kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2020-12-22 

Anslaget tas ner 2021-01-13 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 82 Dnr SERN 2020-00002    1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Stig Eriksson (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
 
 
 
 
 



4 (18) 
Protokoll 

2020-12-15 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 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: 
 
Remiss – motion – ”Utveckla kommunala arbetsmarknadsinsatser” 
Ärendet föredrogs av Jörgen Rosin, enhetschef arbetsmarknad. 
 
Remiss – motion – ”Bin är ingen bisak – värna den biologiska mångfalden” 
Ärendet föredrogs av Peter Tauberman, driftchef. 
 
Remiss – motion ”Att utveckla LOV inom hemtjänsten 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, administrativ samordnare 
 
Översyn av badplatser och framtagande av riktlinjer för ekonomiskt stöd 
Ärendet föredrogs av Gert Wahlbeck, fritidsassistent. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen P10 
Ärendet föredrogs av Johan Cöster, tf. förvaltningschef. 
 
Verksamhetsinformation: 
VA- och renhållning 
VA i Finnkroken: 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerar om kommunens övertagande av 
avloppsanläggningen i Finnkroken. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Lokaliseringsutredning för placering av ny återvinningsstation: 
Rickard Sallermo, Ensucon, och Theres Stark informerar bland annat om: 
- Det finns idag en återvinningscentral som är belägen på en deponi (Hjälmsborg) 
som är under sluttäckning. Söderköpings kommun avser att anlägga en ny 
återvinningscentral då den nuvarande anläggningen inte motsvarar dagens moderna 
krav. Hjälmsborg ska enligt beslut från Länsstyrelsen vara avslutad 2025. 
- Fyra olika lokaliseringsalternativ har tagits fram: Hjälmsborg N, Lilla Vännerstorp, 
Järpdalen och Korsbrinken. Aspekter som tagits med är bland annat: yta, 
nyttjanderätt, ekonomi, avstånd till tätorten, störningssituation, geoteknik, 
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naturvärden, arbetsmiljö och säkerhet, infrastruktur, förutsättningar för en modern 
återvinningscentral. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Bibliotek: 
Marie Eriksson, verksamhetsansvarig, informerar bland annat om: 
- Biblioteksplan 2018-2021, antagen av Servicenämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden 2018-12-18. 
- Stärkta bibliotek: regeringens satsning på biblioteken, införandet av meröppet på 
filialerna i Mogata och Östra Ryd, och högläsning. 
- Coronaanpassningar: biblioteket stängt t.o.m. 2021-01-10, Friluftspoesi. 
 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
_____ 
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§ 84 Dnr SERN 2020-00170    1.2.6 

Remiss - motion utveckla kommunala arbetsmarknadsinsatser 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Ärendebeskrivning  

Motionen gäller yrkande där kommuner i korthet har modeller med tidsbegränsade 
arbetsmarknadsanställningar för att via ett upparbetat a-kassevillkor kunna skrivas ut 
från Ekonomiskt bistånd eller reducera behov av bistånd. Därutöver få en grund till 
att permanent etablera sig på arbetsmarknaden. Det förutsätter att det finns medel att 
betala glappet anställningskostnader/bidrag.  Personernas bistånd hanteras av 
Socialförvaltningen. Serviceförvaltningen är utförare. 
Det finns en utmaning vad det gäller att säkra kompetensförsörjning och det behöver 
finnas flexibla vägar till bland annat välfärdsjobben. 
Det som föreslås kring utveckling av Försteget och sommarjobbsgaranti finns det 
idag en struktur som kan utvecklas.  
 
Yttrande: 
Den befintliga organisationen klarar att hantera utökad feriejobbssatsning och fler 
arbetsmarknadsanställningar. Försteget utvecklas utifrån uppdrag och tilldelade 
medel. Det är dock en politisk fråga om ambition och syn på hur 
arbetsmarknadsfrågor ska genomföras i kommunen. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-19, enhetschef Jörgen Rosin. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Jörgen Rosin 
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§ 85 Dnr SERN 2020-00171    1.2.6 

Remiss -  motion Bin är ingen bisak - värna den biologiska 
mångfalden 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har lämnat in motion till Kommunfullmäktige med rubrik ”Bin är 
ingen bisak – värna om den biologiska mångfalden”. Motionen beskriver vikten av 
insekter som pollinatörer, vilket gynnar ekosystemet och den biologiska mångfalden. 
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att där det är lämpligt att anlägga fler markytor 
som ängsmark, att inrätta insektshotell och i största möjliga mån välja 
utplanteringsväxter med biologisk mångfald i åtanke. Serviceförvaltningen arbetar 
redan idag i stor utsträckning med de åtgärder motionen föreslår.  
 
Yttrande: 
Serviceförvaltningen arbetar redan idag på flera olika sätt med de förslag som 
motionen lyfter och kommer i enlighet med motionens viljeriktning fortsätta det 
pågående arbetet.  
Idag finns två anlagda blomsterängar som gynnar insekter och bidrar till den 
biologiska mångfalden, det finns också en sammanlagt 800 m2 stor yta vid Älgstigen 
som lämnas oklippt. I samarbete med kommunekolog på 
samhällsbyggnadsförvaltningen planeras fler blomsterängar. Långtgående planer finns 
på en ny blomsteräng i närheten av Östra Rydsvägen på ca 1000 m2, utöver detta 
finns möjlighet att anlägga en blomsteräng om ca 1500 m2 vid norra infarten till 
Söderköping.  
Vid möjlighet kommer LONA-ansökningar (lokala naturvårdssatsningar) skickas till 
Länsstyrelsen som ska underlätta den eventuella ekonomiska kostnad som uppstår 
vid anläggandet. Även framtagande av lämpliga platser, skötselråd samt lämpliga arter 
att föra in på ängarna kommer bistås av Söderköpings kommunekolog. 
Utöver blomsterängarna har stadens tre konstträdgårdar planterats med omsorg där 
växterna är sammansatta just för att bidra till den biologiska mångfalden. Vid val av 
utplanteringsblommor väljs alltid en sammansättning av olika blommor, dels för att 
göra en blomsterdekoration vacker men också utifrån att den ska kunna locka olika 
sorters insekter.  
Serviceförvaltningen och vaktmästeriet kan bidra till byggnation av insektshotell om 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver det.  
Det pågående arbetet som serviceförvaltningen bedriver med att stärka den 
biologiska mångfalden kommer att fortsätta och utvecklas. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-19, driftchef Peter Tauberman. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Peter Tauberman 
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§ 86 Dnr SERN 2020-00169    1.2.6 

Remiss - motion att avveckla LOV inom hemtjänsten 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har lämnat en motion till Kommunstyrelsen med förslag om att 
avskaffa LOV i hemtjänsten (Lagen om valfrihetssystem). Motionen beskriver 
problem med otrygga anställningar hos de privata utförarna och lyfter möjligheten till 
utveckling av den kommunala hemtjänsten om LOV avvecklas. Motionen beskriver 
att en sammanhållen kommunal hemtjänst bland annat skulle möjliggöra 
kompetensutveckling, ökade möjligheter att tillhandahålla specialisttjänster och 
underlätta planering.  
 
Yttrande: 
Serviceförvaltningen har granskat motionen och ser att avveckling av LOV kan 
innebära konsekvenser för näringslivet. Det är cirka 20-25 stycken arbetstillfällen i 
Söderköping hos privata arbetsgivare inom LOV, vilka skulle påverkas av en 
avveckling av LOV på något sätt. Det är inte nödvändigt så att dessa personer skulle 
stå utan arbete, utan möjligen kunna erbjudas en anställning i kommunen då 
nuvarande personalstyrka är anpassad efter antalet brukare. Alternativt skulle dessa få 
arbeta på andra orter där företagen finns verksamma. Om LOV avvecklas finns också 
en risk för att LOV-företagen lämnar Söderköping. En följdeffekt av avvecklingen 
skulle kunna vara ytterligare tapp på företagsklimatranking. 
I övrigt skulle en avveckling av LOV inte påverka Servicenämndens verksamheter.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-23, administrativ samordnare Sandra Ljungdahl.  
 
Protokollsanteckning 
Mattias Engberg (SD) tillåts lämna protokollsanteckning enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Sandra Ljungdahl 
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§ 87 Dnr SERN 2020-00187    10.8.2 

Översyn av badplatser och framtagande av riktlinjer för ekonomiskt 
stöd 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden noterar översynen och lägger den till handlingarna. 
2.  Servicenämnden antar riktlinje med kriterier för ekonomiskt stöd till badplatser 
som inte har kommunal drift. 
 

Ärendebeskrivning 

Serviceförvaltningen har på uppdrag (2019-06-04 § 55) av servicenämnden genomlyst 
vilka badplatser i Söderköpings kommun som har rätt till stöd för drift och skötsel 
när denne inte har kommunal drift.  
Serviceförvaltningen har i sin genomlysning kommit fram till att det endast är en 
badplats som i dagsläget uppfyller föreslagna kriterier för stöd. För att i framtida 
ärenden tydliggöra vad som krävs för att vara stödberättigade har en enkel riktlinje 
som innehåller kriterier tagits fram. Dessa kriterier skulle underlätta handläggningen 
av framtida ansökningar gällande driftbidrag, både för den som ansöker men också 
för handläggaren.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-23, fritidsassistent Gert Wahlbeck. 
Översyn badplatser i Söderköpings kommun, 2020-10-28. 
Badplatser i Söderköpings kommun - bilaga till översyn badplatser, 2020-10-28. 
Riktlinje - kriterier för ekonomiskt stöd till badplatser som inte har kommunal drift, 
2020-10-28. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Gert Wahlbeck 
Johanna Hellstrand 
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§ 88 Dnr SERN 2020-00183   1.4 

Omfördelning av investeringsmedel projekt VA Nyanslutningar 
ledningsnät 2020 (volymökning) till projekt VA Upprustning 
Fullerstad. 

Servicenämndens beslut 

Omfördelar 0,5 miljoner kronor i investeringsbudget från projekt VA Nyanslutningar 
ledningsnät 2020 (volymökning) till VA Upprustning Fullerstad. 
 

Ärendebeskrivning  

0,5 miljoner kronor i investeringsbudget flyttas från projekt 150141 VA 
Nyanslutningar ledningsnät 2020 (volymökning) till 150131 VA Upprustning 
Fullerstad. Flyttningarna är möjliga då nuvarande investeringsmedel inte kommer 
användas inom de beslutade posterna. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-18, VA- och renhållningschef Theres Stark. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Theres Stark 
Malin Runo 
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§ 89 Dnr SERN 2020-00004    1.4 

Verksamhetsrapport och ekonomirapport P10 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. 
 
Några händelser under oktober: kosten har bland annat uppmärksammat offentliga 
måltidens dag samt arbetat vidare med kravställning inför upphandling av 
huvudgrossist. Teknik & entreprenad har fortsatt arbetet med asfaltering och 
belysningsbyte i Mogata. Näringsliv & turism har lagt mycket energi på att stötta 
företagarna i tolkning av råd och restriktioner och planerat för julen i Söderköping. 
Kultur och fritid har planerat för friluftslivets år 2021.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2020-12-07, tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
 
____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Malin Runo 
Johan Cöster 
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§ 90 Dnr SERN 2020-00018    1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

- Att under perioden 2020-11-20 till och med 2020-12-13 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. 
 
- Att under perioden 2020-12-14 till och med 2021-01-10 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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§ 91 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 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2020-11-18 § 114 Tertialrapport T2 2020 för 
Söderköpings kommun. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-11-18 § 116 Strategisk plan 2021-
2024 för Söderköpings kommun. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2020-11-18 § 117 Taxor och avgifter 
2021. 
 
Övrig information: 
Inga-Lill Östlund: 
- Förvaltningschef offentliggörs den 16/12. 
- Har tillsammans med Theres Stark har haft möte med Nodra, gällande ledning för 
reservvatten, större dimension på överföringsledningen och diskussion om 
fördjupning av våra samarbeten. 
 
_____ 
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§ 92 Dnr SERN 2020-00105  

Avslutning 

 
Ordföranden framför sitt varma tack till ledamöterna för ett gott arbete och önskar 
dem och deras familjer en god jul och att vi fortsätter jobba i samma goda anda.  
Tackar tjänstemännen och framför nämndens varma tack till hela förvaltningen och 
önskar alla en God Jul och ett rikt och gott samarbete 2021. 
 
Pia Dingsten (S) önskar ordföranden och övriga ledamöter och tjänstemän en God 
Jul och ett Gott Nytt År och hoppas på ett bättre 2021. 
 
_____ 
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Bilaga till § 86 
 

Remiss – motion att avveckla LOV inom hemtjänsten. 

Protokollsanteckning:   

I begäran från Kommunstyrelsen daterat 2020-10-13 önskar de inhämta ett yttrande från 

Servicenämnden angående motionen från Socialdemokraterna om att avskaffa LOV inom 

hemtjänsten. Det yttrande som beslutades om i Servicenämnden 2020-12-15 är en ren 

produkt av Serviceförvaltningen som nämnden inte tilläts påverka under nämndmötet. Vi 

i Sverigedemokraterna anser att det är mycket olyckligt att det yttrande som lämnas 

vidare innehåller ett antal faktafel och i övrigt inte har den tydlighet som man kan begära 

av ett yttrande i ett så viktigt ämne. 

Serviceförvaltningen skriver i sitt yttrande att ”Det är cirka 20-25 stycken arbetstillfällen i 

Söderköping hos privata arbetsgivare inom LOV.” Notera att förvaltningen säger 

arbetstillfällen vilket bör tolkas som antal individer som kan påverkas av en påtvingad 

stängning av de privata utförarnas verksamhet. Vi i Sverigedemokraterna har valt att 

kontakta de privata utförarna istället för att försöka gissa och den korrekta siffran på hur 

många som har schemalagda tider eller tillhör administration på dessa företag är 38 

stycken. Till detta tillkommer runt 10 stycken vikarier som arbetar vid behov. Det verkliga 

antalet personer som skulle mista hela eller delar av sin försörjning om denna motion 

skulle gå igenom är alltså ungefär det dubbla jämfört med vad Serviceförvaltningen anger 

i sitt yttrande. Det är mycket problematiskt att Serviceförvaltningen inte har tagit sin 

uppgift på allvar och att de inte är villiga att korrigera sitt yttrande när fel upptäcks. 

Ett annat tydligt fel i Serviceförvaltningens yttrande är att de med stor arrogans försöker 

tona ned den påverkan detta kan ge på de anställda genom att påstå att de anställda hos 

de privata utförarna när de förlorar sin anställning istället kan ”få arbeta på andra orter 

där företagen finns verksamma”. Detta yttrande är ytterst problematiskt eftersom ett av 

de privata företagen endast har verksamhet i Söderköping. Det finns alltså ingen 

möjlighet att ta anställning på annan ort inom samma företag. Om Serviceförvaltningen 

hade tagit sitt uppdrag på allvar hade man kontrollerat detta innan man skrev sitt 

yttrande. Sedan bör man ställa sig frågan om det verkligen ligger i linje med kommunens 

mål att acceptera att människor förlorar sin anställning i Söderköping och tvingas söka 

arbeta på annat ort. I förlängningen riskerar vi då att dessa individer väljer att flytta från 

Söderköping vilket knappast kan anses vara positivt för kommunen. 

En annan väldigt problematisk aspekt med Serviceförvaltningens yttrande är att de väljer 

att avstå från att problematisera motionens argumentation om ”otrygga anställningar 

hos de privata utförarna”.  Det hade varit lämpligt att påpeka att detta är en åsikt som 

Socialdemokraterna framför och att det inte finns några som helst bevis på att det finns 

ett allmänt missnöje och oro bland de anställda hos de privata utförarna. Det vi däremot 

med säkerhet vet, är att många som arbetar hos de privata utförarna har valt det för att 

undslippa de synnerligen dåliga arbetsförhållandena inom den kommunala hemtjänsten. 
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Från alla de kontakter vi i Sverigedemokraterna haft med personer som arbetar inom den 

privata hemtjänsten framkommer en mycket positiv bild över arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor. Man använder sig av rullande scheman så det är möjligt att planera sitt liv 

längre än fyra veckor framåt. Det finns en närhet och lyhördhet mellan personal och de 

som planerar vilket ger en känsla av att kunna påverka sin arbetssituation. Det är högt i 

tak och de anställda tillåts återmata problem och förslag. 

Om kommunen skulle tvinga bort de privata utförarna är frågan hur stor andel av de 

anställda som i det läget skulle vara intresserade av en anställning inom den kommunala 

hemtjänsten? Här har vi en grupp som i princip flytt från dokumenterat dåliga 

arbetsförhållandena inom den kommunala hemtjänsten. Som i flera fall varit öppna med 

sin kritik över det sätt som den kommunala hemtjänsten bedrivits. Tror vi verkligen att 

dessa personer vill återvända till en dysfunktionell kommunal verksamhet? Om de mot 

förmodan vill det, tror vi då att de är välkomna tillbaka? Vi i Sverigedemokraterna har ett 

antal indikationer på att personer som valt att lämna den kommunala äldreomsorgen 

inte är välkomna tillbaka. Vi får indikationer om att kommunens tal om att det skall vara 

högt i tak är just bara prat och att man i praktiken straffar de som kommunen anser varit 

för frispråkiga genom att stänga ute dessa från anställning inom kommunen. Vi vänder 

oss därför mot Serviceförvaltningens yttrande om att de som idag är anställda hos de 

privata utförarna kan återvända till den kommunala hemtjänsten. Att som anställd riskera 

reprimander om man kritiserar verksamheten det ger verklig otrygghet. Men det är ett 

problem för den kommunala verksamheten. Frågan är alltså betydligt mer komplicerad 

än Serviceförvaltningen ger sken av vilket är synnerligen problematiskt. 

I sitt yttrande skriver Serviceförvaltningen ”Om LOV avvecklas finns också en risk för att 

LOV-företagen lämnar Söderköping. En följdeffekt av avvecklingen skulle kunna vara 

ytterligare tapp på företagsklimat-rankningen.” Om de privata företagen inte tillåts verka 

i Söderköping är det knappast bara en risk att de skulle lämna Söderköping. Med tanke 

på att oberoende undersökningar visat att brukare är mer nöjda med den service som de 

privata utförarna ger, alla tecken tyder på att de anställda hos de privata utförarna är 

väldigt nöjda och trygga och företagen utför denna tjänst till en låg kostnad så skulle det 

med största sannolikhet inte öka förtroendet för kommunen bland våra företag om dessa 

privata utförare tvingades att stänga ned sin verksamhet. Eftersom Söderköpings 

Kommun redan kan anses brista i sin kommunikation med och service till våra företagare 

så kanske det är sant att det inte per automatik kommer innebära att kommunen skulle 

falla på rankningen. Men att det skulle skada förtroendet för kommunen och göra det 

väldigt svårt att förbättra kommunens rankning är mycket troligt. 

Denna motion är starkt näringslivsfientlig och vi i Sverigedemokraterna är besvikna på att 

Serviceförvaltningen inte tydligare förklarar den risk som motionen innebär för det lokala 

näringslivet och den lokala arbetsmarknaden. 
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