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§ 11 Dnr SERN 2021-00001    1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
 
 
 
 
 



4 (16) 
Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr SERN 2021-00002    1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

Medborgarförslag gällande Brunnslasarettet 
Ärendet föredrogs av Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
Fria torgplatser med anledning av Covid-19 
Ärendet föredrogs av Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism. 
 
Fria serveringsytor med anledning av Covid-19 
Ärendet föredrogs av Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism. 
 
Styrelse Stadskärnan 
Ärendet föredrogs av Inga-Lill Östlund, ordförande. Två förtroendevalda ska utses 
av Servicenämnden till Stadskärnans årsmöte i mars 2021. 
 
Projektredovisning Teknik och entreprenad  
Redovisning av projekten asfaltering och ny belysning i Mogata av Peter Tauberman, 
enhetschef Teknik och entreprenad. 
 
Årsbokslut 2020 samt P12 
Ärendet föredrogs av Johan Cöster, tf. förvaltningschef. 
Ordförande Inga-Lill Östlund (L) framför nämndens stora tack till förvaltningens 
goda jobb under 2020. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport P01 
Ärendet föredrogs av Johan Cöster, tf. förvaltningschef. 
 
Medarbetarenkäten 
Johan Cöster, tf. förvaltningschef, informerade om resultatet av medarbetarenkäten 
2020. 
 
Verksamhetsinformation 
VA- och renhållning: 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerade om den kommande 
upphandlingen av VA, gata/park och fastighet yttre miljö. Nuvarande avtal löper ut 
2021-09-30. Innehåller idag bland annat att laga vattenläckor, utbyte av ledningar, 
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klippa gräs och snöröjning. Planerar för ett avtal med två stycken anbudsområden, 
VA samt gata/park och fastighet. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent.  
 
Arbetsmarknadsenheten: 
Jörgen Rosin, enhetschef arbetsmarknadsenheten, informerar om pandemins 
påverkan på arbetslösheten i Söderköping samt återkoppling av ESF-projektet 
Försteg. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Näringsliv och turism: 
Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism, informerar om den kommande 
uppdateringen av Besöksnäringsstrategin där man bland annat arbetat med 
workshops, enkät. Den ska vara klar inom tre veckor för att sedan skickas ut på 
remiss. 
Informerar också om effekten av pandemin på näringslivet. Det är väldigt tufft för 
restauranger och caféer och även handeln är orolig inför eventuellt skärpta 
restriktioner. 
 
Ordförande Inga-Lill Östlund (L) framför nämndens stora tack till Johan Cöster för 
tiden som tf. förvaltningschef och önskar lycka till på den nya tjänsten. 
 
_____ 
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§ 13 Dnr SERN 2021-00021    1.2.2 

Medborgarförslag gällande Brunnslasarettet 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder nedanstående yttrande med Johan Norlunds (V) tillägg ” 
en lokalutredning görs och redovisas inom tre månader” till Kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 
 
Yttrande: 
Förslaget om ett kulturhus för att gynna ett rikt kultur- och konstliv med möjlighet 
till upplevelser och eget utövande är intressant och skulle sannolikt bidra till att öka 
stadens och kommunens attraktivitet för medborgare men också besökare. 
  
Kultur och Fritid gavs 2018 uppdraget att undersöka och sammanställa kulturlivets 
behov kring en kulturscen i Söderköping. Detta i samband med beslutet om en 
kulturscen i samband med en ny skola och multihall vid Alboga.  
 
I ”Behovsanalys för en kulturscen i Söderköping - En plats där inspiration till nya 
möten och upplevelser skapas” gjordes en utredning i dialog med så väl amatörer 
som professionella och föreningsliv inom kulturområdet. Även de regionala 
kulturinstitutionernas perspektiv vägdes in. Med kulturscen avsågs en plats eller arena 
för olika konstuttryck såsom musik- och sång inom olika genrer, teater och drama, 
föreläsningar, nycirkus, kulturskolan, skapande skola m.m. Sammanfattningsvis 
framgår behovet av en plats för kulturlivet med följande förslag till prioriteringar: 
• bör finnas centralt i Söderköping med närhet till parkeringsplatser och 
kollektivtrafik 
• bör ha förutsättningar för att kunna erbjuda en bredd av olika aktiviteter, 
konstformer och evenemang 
• bör ha förutsättningar för publikkapacitet omkring ca 300-350 sittande publik 
• bör ha en scenyta som motsvarar Riksteaterns klassificering ”Blå scen” (bredd 12m, 
djup 8m, takhöjd 6-7m)  
• bör ha förutsättningar för att kunna vara en mötesplats med generösa öppettider 
och god bemanning med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar 
• bör ha förutsättningar för en inbjudande foajé, förrådsytor och mindre 
mötesrum/salar/loger i anslutning till scenen samt enklare serveringsmöjligheter 
• bör ha förutsättningar för att kunna erbjuda en enkel men funktionell 
standardteknik som möter basala behov för ett evenemang, t.ex. ljud- och 
ljusanläggning, lingångar 
• goda publikytor är prioriterade i första hand och att ett effektivt samutnyttjande 
mellan olika verksamheter eftersträvas för att nå en hög nyttjandegrad 
 
Ett/en kulturhus/kulturscen kan öka stadens och kommunens attraktivitet för både 
medborgare och besökare. För medborgaren ska Söderköping vara en bra 
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boendekommun och det finns ett stort värde i att det finns goda möjligheter till att 
kunna ha en aktiv och utvecklande fritid. 
 
Brunnslasarettet skulle, under förutsättning att det renoveras och anpassas, utgöra en 
mycket välbehövlig lokal för kulturföreningar, konstnärsateljéer och utställningar. 
Behov av anpassade lokaler för såväl föreningsliv inom kultur, amatörkulturlivet samt 
för det professionella kulturlivet har funnits under många år. Förutsättningar för 
föreningar att hyra lokaler minskar i kommunen. 
 
En ombyggnad av Brunnslasarettet kommer inte att uppfylla behovet av en 
kulturscen för exempelvis teater, då det kräver sin yta och takhöjd för att exempelvis 
rymma scen och gradäng. En kulturscen behöver mäta upp till de behov som 
kulturlivet har uttryckt, genom att vara funktionell och fungera för olika konstformer 
och uttryck samt medge en större publikkapacitet. Lokalisering som medger 
samnyttjande med kommunal verksamhet för hög nyttjandegrad och god 
tillgänglighet bör övervägas. 
 
Servicenämnden ser behovet av en lokalutredning kring frågan om Brunnslasarettet 
är möjligt att bygga om till ett kulturhus att rymma konstnärsateljéer, utställnings- och 
föreningslokaler eller om det är samlokalisering i nybyggnation av kulturscen som 
bäst tillgodoser de sammantagna behoven. 
 

Ärendebeskrivning  

Ett medborgarförslag har inkommit från de fem konstnärer som tidigare hyrde 
ateljéer i Mulachska huset och som efter försäljning av fastigheten nu saknar ateljéer. 
Förslaget är använda Brunnslasarettet som kulturhus. Som förslag på verksamhet 
som kan rymmas i Brunnslasarettet och utgöra ett kulturhus anges konstnärsateljéer, 
utställningsyta och scen för mindre uppträdanden såsom konserter och 
teaterföreställningar. Vidare föreslås även huset som plats för replokal, 
teaterrepetitioner samt lokal för föreningen Söderköpingsmålarna. Detta för att 
främja ett rikt kultur- och konstliv i staden. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Norlund (V) föreslår följande tillägg i yttrandet: ”en lokalutredning görs och 
redovisas inom tre månader. 
 

Proposition 

Ordförande Bengt Wastesson (KD) ställer proposition på Johan Norlunds förslag 
och finner att nämnden beslutat bifalla detta. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-08, enhetschef kultur och fritid Johanna Hellstrand. 
Medborgarförslag gällande Brunnslasarettet, 2020-09-01. 
Behovsanalys för en kulturscen i Söderköping - En plats där inspiration till nya möten 
och upplevelser skapas, 2019-01-02 (dnr SERN 2019-1, SERN 2019-01-22 § 2, KF 
2019-06-26 § 69). 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Johanna Hellstrand 
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§ 14 Dnr SERN 2021-00041  

Fria torgplatser med anledning av Covid-19 

Servicenämndens beslut 

Söderköpings kommun tillhandahåller taxebefriade torgplatser under 2021. 
 

Ärendebeskrivning  

Coronapandemins effekter har under det gångna året slagit hårt mot Söderköpings 
företagare i stadskärnan. Med de restriktioner och regler som gäller, måste 
företagarna hitta nya lösningar och möjligheter för att klara sig vidare. Behovet av 
kostnadslättnader för utsatta företag från kommunens sida kvarstår och efterfrågas 
från kommunens företagarorganisationer. 
Ett återkommande behov som lyfts är fortsatt taxebefriade torgplatser under 2021. 
Det har genomförts en beräkning kring den ekonomiska konsekvensen för 
Söderköpings kommun med anledning av intäktsbortfallet detta som visar att 
budgeterad intäkt gällande torgplatser på allmän platsmark uppgår till totalt 40 000 
sek. 
Därtill har konsekvensen av ärendet i förhållande till likabehandlingsprincipens 
tillämpning i frågan extra beaktats, genom att extra säkerställa principens innebörd 
och klargöra risken för eventuella klagomål kring dess tillämpning i saken. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-15, enhetschef Näringsliv och turism Therése Eklöf, 
enhetschef Kultur och fritid Johanna Hellstrand. 
_____ 
 
Utdrag: 
Näringslivets organisationer, näringslivet via nyhetsbrev och webb. 
Therése Eklöf 
Johanna Hellstrand 
Gert Wahlbeck 
 



10 (16) 
Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr SERN 2021-00037    3.7 

Fria uteserveringsytor med anledning av Covid-19 

Servicenämndens beslut 

Söderköpings kommun tillhandahåller taxebefriade ytor för uteserveringar under 
2021. 
 

Ärendebeskrivning  

Coronapandemins effekter har under det gångna året slagit hårt mot Söderköpings 
restaurang- och kaféföretagare. Behovet av kostnadslättnader för utsatta företag från 
kommunens sida kvarstår och efterfrågas från kommunens företagarorganisationer.  
 
Ett återkommande behov som lyfts är fortsatt taxebefriade uteserveringsytor under 
2021. 
 
Beräkningar visar att de ekonomiska konsekvenserna av taxebefrielse visar på ett 
intäktsbortfall om 135 tkr för 2021. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-02-15, enhetschef näringsliv och turism Therése Eklöf, 
enhetschef teknik och entreprenad Peter Tauberman. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Näringslivets organisationer och aktörer inom restaurang- och cafénäringen via 
nyhetsbrev och webb 
Peter Tauberman 
Therése Eklöf 
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§ 16 Dnr SERN 2021-00039    1.6.2 

Projektredovisning Teknik och entreprenad 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

På Servicenämnden 2020-08-25 § 55 beslutades att utföra byte av belysningsstolpar i 
Mogata enligt Belysningsplan upprättad 2015-2016 samt att utföra asfaltering i 
Mogata, § 56, enligt upprättad underhållsplan. Efter projektens slutförande ska en 
redovisning presenteras för nämnden. 
I Mogata var 50 st. belysningsstolpar i behov av utbyte på grund av 
besiktningsanmärkningar och armaturerna byttes samtidigt till led-armaturer. 
Asfalteringen samordnades med utbytet av belysningsstolpar och armaturer för att 
spara tid och resurser. Arbetena utfördes under hösten 2020 och fungerade enligt 
plan”. 
 

Underlag för beslut 

Projektredovisning 
 
_____ 
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§ 17 Dnr SERN 2021-00031    1.4.1 

Årsbokslut Servicenämnden 2020 tillika P12 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner årsbokslutet inklusive verksamhetsrapport P12 för 
Servicenämnden 2020. 
 

Ärendebeskrivning  

Nämndens verksamhet spänner över ett brett fält med allt från kultur och fritid, 
kostverksamhet, teknik och entreprenad, VA och renhållning, näringsliv och turism 
samt bredband.  
 
År 2020 har varit ett utmanande år och Serviceförvaltningen har likt andra 
förvaltningar påverkats av pågående pandemi på olika sätt. Samtliga enheter har 
under året visat på en stor anpassningsförmåga och kreativitet för att få 
verksamheterna att fortsatt fungera. Restriktioner och rekommendationer av olika 
slag har tvingat verksamheterna att tänka nytt för att i den mån det gått haft en så 
normal verksamhet som möjligt. Vaktmästeriet har i stor utsträckning bidragit till 
anpassningar, byggt besöksbås, iordningställt covidavdelningar och samordnat ett 
centralt förråd av skyddsmaterial. Enheten Näringsliv och turism har under året 
arbetat hårt för att stötta näringslivet, där frågorna och funderingarna kring 
restriktioner och rekommendationer varit många. Enheten VA och renhållning har 
haft ett högt tryck på kundtjänsten där många velat utöka eller förlänga 
abonnemangen för sina fritidshus, något som tyder på ett ändrat användande av sina 
fritidshus i pandemins spår.  
 
Vid sidan om pandemin har enheten Kultur och fritid anslutit sig till Naturkartan, en 
app som förmedlar sammanställd information om besöksvärda platser i kommunen 
och som gör det enkelt att hitta ut till våra natur- och vandringsområden.  
 
Den 24 juni antogs en ny måltidsplan i Kommunfullmäktige. Ett startskott för ett 
omfattande svinnprojekt med tydlig koppling till ett flertal av Agenda 2030-målen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-15, tf. förvaltningschef Johan Cöster. 
Bokslut 2020 Servicenämnden. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johan Cöster 
Controller 
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§ 18 Dnr SERN 2021-00003    1.4.1 

Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport P01 
serviceförvaltningen 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden har tagit del av verksamhetsrapporten och ekonomirapporten och 
lägger dem till handlingarna, 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. 
 
Verksamheterna är fortsatt påverkade av rådande pandemi på olika sätt, några 
påverkas mer – andra mindre. Sedan förra verksamhetsrapporten har biblioteket åter 
öppnats och så även idrottshallar och andra kommunala anläggningar.  
 
Inom andra enheter pågår planering infor 2021 års verksamhet, det berör allt från 
VA-projekt, blomsterplanteringar, arbetsmarknadsprojekt samt planering inför 
kommande säsong vad gäller besöksnäring. Inom kosten pågår arbete utifrån det nya 
måltidsprogrammet samt arbete med gemensam upphandling med små och 
medelstora kommuner i övriga Östergötland. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-23, tf. förvaltningschef Johan Cöster 
Verksamhetsrapport P01 
Ekonomirapport P01 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Johan Cöster 
Controller 
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§ 19 Dnr SERN 2021-00038   3.7 

Styrelse Stadskärnan 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden utser Michael Danielsson (M) till ordinarie ledamot och Lillmarie 
Jonsson (MP) till ersättare i Föreningen Stadskärnans styrelse.  
 
Mathias Engberg (SD) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning  

Söderköpings kommun har sedan starten av Föreningen Stadskärnan uppburit två 
styrelseposter enligt föreningens stadgar. En genomlysning under 2019 lyfte 
olämpligheten i att tjänstepersoner inom sitt uppdrag innehar styrelseposter i 
ekonomiska föreningar, då detta innebär ett personligt ekonomiskt ansvar. Av denna 
anledning föreslås nu servicenämnden välja två politiska representanter till 
styrelseledamöter i Föreningen Stadskärnan.  

 
 
Protokollsanteckning 

Mathias Engberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
En miss i vår interna kommunikation gjorde att jag saknade viss information vid 
detta möte. Med den informationen kan jag konstatera att beredningen av detta 
ärende har varit korrekt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Therése Eklöf 
Föreningen Stadskärnan 
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§ 20 Dnr SERN 2021-00004   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

- Att under perioden 2021-02-22 till och med 2021-03-07, inte upplåta eller hyra ut 
kommunala idrottsanläggningar för inom-husaktivitet, undantaget för inomhusidrott i 
organiserad form genom förening för barn och unga födda 2002 och senare. 
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning 
 
_____ 
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§ 21 Dnr SERN 2021-00005    1.7.3 

Ärenden för kännedom 2021 samt övrig information 

Servicenämndens beslut 

Ärenden för kännedom meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Läkare utan gränser: Tack för gåva med anledning av ledamots begravning. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-01-27 § 11 Riktlinje för styrdokument 
och författningssamling. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-02-09 § 19 Bordläggning medborgarförslag 
Rädda Storån. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-02-09 § 17 Prioritering med anledning av 
pandemin. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-02-09 § 20 Delegations- 
ordning - rekommendation om gemensamma bestämmelser för nämnderna. 
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