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Utses att justera Pia Dingsten (S) 
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Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 22-36 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 
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§ 22 Dnr SERN 2021-00001     1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) utses att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
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§ 23 Dnr SERN 2021-00002     1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen informerar 
Peter Tauberman, enhetschef teknik och entreprenad, informerade om parkering och 
återställning av gata vid Hagatorget, iordningställande av sjöbaden. 
Jörgen Rosin, enhetschef arbetsmarknadsenheten, informerade om ESF-projektet 
Försteg och sommarens ferieplatser. 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerade om Finnkroken, VA Snöveltorp 
och Luddingsbo, detaljplan Långmossen. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Startbesked för renovering av tennisbanan i Brunnsparken 
Ärendet föredrogs av Johanna Hellstrand, enhetschef kultur och fritid. 
 
Utvärdering Måltidsplan 
Ärendet föredrogs av Eva-Lott Blixt, kostchef. 
 
Verksamhetsrapport och ekonomirapport P02/P03 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef, och Anica Colic, 
controller. 
 
Budget 2022-2025 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef, och Anica Colic, 
controller. 
 
Verksamhetsinformation 
Kostenheten: 
Eva-Lott Blixt, kostchef, informerade bland annat om: 
- Ca 3000 luncher serveras nästan varje dag 
- Organisationen består av 6 tillagningskök, 5 mottagningskök, antal medarbetare är 
32 st. 
- Lagstiftning och styrande dokument 
- Måltidspusslet 
- Mat för äldre 
- Specialkost och anpassade måltider 
- Matsvinn 
- Upphandlingar som är på gång 
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- På gång just nu: ombyggnad Västra Husby skolkök och matsal, planering för 
utbildning i måltidspedagogik tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden, 
samarbete med tre skolor att gå från skolmatsal till skolrestaurang, utveckla måltiden 
på Aspgården. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Information om avtal cykelled längs Göta Kanal 
Therése Eklöf, enhetschef turism och näringsliv, informerar om cykelleden som är 
planerad att invigas i juni 2022. Den är ca 220 km lång och går längs hela Göta kanal 
och genom sju kommuner. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Vattenskyddsområden och pågående projekt 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, och Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg, 
informerar bland annat om: 
Vattenskyddsområden: Upprättas för att kunna skydda nuvarande och framtida 
vattentäkter mot bland annat föroreningar. Med stöd av Miljöbalken kan kommunen 
eller Länsstyrelsen meddela skydd av ett område samt besluta om föreskrifter. Ett 
vattenskyddsområde ger möjligheter för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn för att 
skydda dricksvattnet. 
Redovisning av sökta projektmedel VA: hos Länsstyrelsen finns LOVA (lokala 
vattenvårdsprojekt) och Stöd för tryggad dricksvattenförsörjning. Söderköpings 
kommun har sökt stöd för ett antal projekt under 2021. Generellt är det 50/50-
finansiering med olika maxbelopp. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
_____ 
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§ 24 Dnr SERN 2021-00096     10.9.1 

Startbesked för renovering av tennisbanan i Brunnsparken  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden återremitterar ärendet för att utreda alternativ placering av 
tennisbanan. 
 

Ärendebeskrivning  

Det avtal som funnits om drift- och skötsel av tennisbanan i Brunnsparken mellan 
Söderköpings Tennisklubb och Söderköpings kommun, är enligt överenskommelse 
mellan båda parter avslutat.  
 
Det innebär att Serviceförvaltningen nu har ansvar för drift, skötsel samt uthyrning 
av tennisplanen. 
  
Anläggningen är sliten och i behov av renovering och för att få en så driftsäker och 
användbar spelplan som möjligt krävs att underlaget byts ut, befintligt staket ersätts 
med ett nytt och att ett låssystem för att enklare få tillgång till tennisbanan 
införskaffas.  
 
Att tillgängliggöra tennisbanan och därmed stimulera till ökad fysisk aktivitet ligger i 
linje med den politiska viljeinriktningen att skapa hälsofrämjande livsmiljöer med det 
långsiktiga målet att bidra till att kommunmedlemmarna kan leva hälsosamma liv. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Benny Flyckt (M) föreslår återremiss för att utreda alternativ lokalisering. 
Michael Danielsson (M), Gerth Carlsson (C), Bengt Wastesson (KD) och Johan 
Norlund (V) föreslår bifall till återremiss. 
Pia Dingsten (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag och avslag på förslaget om 
återremiss. 
Inga-Lill Östlund (L), Mathias Engberg (SD) och Lillmarie Jonsson (MP) föreslår 
bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Benny Flyckts (M) förslag om återremiss mot förslaget att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar om 
återremiss. Votering begärs och genomförs. 
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Omröstningsresultat 

Med 6 röster för återremiss och 5 röster för att ärendet ska avgöras idag beslutar 
Servicenämnden om återremiss. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-15, enhetschef kultur och fritid Johanna Hellstrand. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Enhetschef kultur och fritid 
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Ledamöter Ja Nej Avstår 

Inga-Lill Östlund (L)  x  

Bengt Wastesson (KD) x   

Pia Dingsten (S)  x  

Gerth Carlsson (C) x   

Ulla Gustavsson (C) x   

Michael Danielsson (M) x   

Benny Flyckt (M) x   

Stig Eriksson (S)  x  

Mathias Engberg (SD)  x  

Johan Norlund (V) x   

Lillmarie Jonsson (MP)  x  
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§ 25 Dnr SERN 2021-00078     1.4.3 

Investering tunneldiskmaskin och multifunktionsbord till Nyströmska 
skolans kök. 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden beviljar investering av en tunneldiskmaskin till en beräknad 
kostnad av ca 220 tkr – 250 tkr. 
2. Servicenämnden beviljar investering av ett multifunktionsbord till en kostnad av ca 
150 tkr. 
 

Ärendebeskrivning  

Kostenheten har en investeringsplan för perioden 2017–2022. Inom ramen för 2020 
fanns 500 tkr avsatt i budget till investeringar och 2021 ytterligare 500 tkr. 
Investeringsstoppet 2020 innebar att kostenheten inte köpte all utrustning som var 
planerad vilket gör att vi ligger efter i investeringsplanen (387 tkr användes inte). 
Dessutom finns behov av ytterligare utrustning för att bibehålla en god kvalitet och 
utveckla verksamheten. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-07, kostchef Eva-Lott Blixt. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kostchef 
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§ 26 Dnr SERN 2021-00079     1.4.3 

Investering två combiugnar till Ramunderskolans kök 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beviljar investering av två combiugnar till Ramunderskolans kök till 
en kostnad av 320 tkr. 
 

Ärendebeskrivning  

Kostenheten har en investeringsplan för perioden 2017–2022. Inom ramen för 2020 
fanns 500 tkr avsatt i budget till investeringar och 2021 ytterligare 500 tkr. 
Investeringsstoppet 2020 innebar att kostenheten inte köpte all utrustning som var 
planerad vilket gör att vi ligger efter i investeringsplanen (387 tkr kvar). 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-07, kostchef Eva-Lott Blixt. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kostchef 
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§ 27 Dnr SERN 2021-00101     1.5.3 

Utvärdering måltidsplan 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att inleda utvärdering av 
Måltidsplan 2020-2023 utifrån ”Checklista: utvärdering kostenheten enligt 
måltidsplan 2020-2023”. 
2. Utvärderingen ska vara färdigställd för redovisning i nämnd under september. 
3. Uppföljningen ska ske i samråd med politisk referensgrupp bestående av Inga-Lill 
Östlund (L), Gert Carlsson (C) och Stig Eriksson (S). 
 

Ärendebeskrivning 

Kostenheten serverar cirka 3 000 luncher på skoldagar till förskolebarn, grundskole- 
och gymnasieelever, personer inom LSS-verksamhet och äldreomsorg. Verksamheten 
distribuerar matlådor till äldre som bor hemma, samt serverar frukost, mellanmål och 
kvällsmat till de verksamheter som behöver. 
 
En reviderad måltidsplan antogs juni 2020 (KS 2020-00214 §85, SERN 2019-00146 § 
30). I måltidsplanen beskrivs att Servicenämnden har det övergripande ansvaret för 
måltiderna i kommunen vilket innebär att de är ansvariga utifrån 
livsmedelslagstiftningen. Serviceförvaltningen har även ansvar för att anta en riktning 
att sätta en kvalitetsnorm för måltiderna i kommunen, detta görs genom 
måltidsplanen som ska revideras och utvärderas varje mandatperiod. Servicenämnden 
har ansvar att säkerställa att en uppföljning av måltidsplanen sker årligen. 
 
Sommaren 2021 har ett år passerat sedan planen antogs och det är dags för en första 
uppföljning. En checklista för vad som ska ingå i uppföljningen arbetades fram inför 
Måltidsplan 2020-2023, vilken kommer ligga till grund för utvärderingen år 2021. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-23, kostchef Eva-Lott Blixt. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kostchef 
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§ 28 Dnr SERN 2021-00092     4.14.1 

Uppdatering av verksamhetsområden 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden godkänner föreslagna uppdateringar av verksamhetsområden för 
den allmänna VA-anläggningen i Söderköpings kommun.  
2. Servicenämnden vidaresänder föreslagna uppdateringar av verksamhetsområden 
för den allmänna VA-anläggningen till Kommunfullmäktige för beslut. 
 

Ärendebeskrivning  

Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen är Söderköpings kommun. Det 
geografiska område som kommunen verkar inom kallas verksamhetsområde. Inom 
dessa områden ska alla fastigheter anslutas till den kommunala VA-anläggningen om 
inte särskilda skäl föreligger. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, VA- och renhållningschef, Theres Stark. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
VA- och renhållningschef 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr SERN 2021-00093     1.4 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt VA Nyanslutningar 
ledningsnät 2021 (volymökning) VA Maskiner och inventarier 2021 

Servicenämndens beslut 

Omfördela 2 miljoner kronor i investeringsbudget från projekt 150187 VA 
Nyanslutningar ledningsnät 2021 (volymökning) till 150186 VA maskiner och 
inventarier. 
 

Ärendebeskrivning  

2 miljoner kronor i investeringsbudget flyttas från projekt 150187 VA Nyanslutningar 
ledningsnät 2021 (volymökning) till 150186 VA maskiner och inventarier. 
Flyttningarna är möjliga då nuvarande investeringsmedel inte kommer användas inom 
de beslutade posterna. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-16, VA- och renhållningschef Theres Stark. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
VA- och renhållningschef 
Controller 
 



14 (22) 
Protokoll 

2021-05-04 
 

 
 
Servicenämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr SERN 2021-00094     2.6.4 

Nytt samverkansavtal gällande kundtjänstfunktion 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden godkänner förslag till avtal mellan Söderköping, Valdemarsvik, 
Åtvidaberg och Kinda om interkommunal avtalssamverkan avseende gemensam 
administration av VA- och avfallshanteringsavgifter, gemensam kundtjänst samt 
gemensamma kommunikationsinsatser.  
2.  Ordförande undertecknar avtalet i enlighet med gällande delegationsordning 2.13 
(SERN 2019-12-17 §110). 
3.  Avtalet undertecknas under förutsättning att övriga kommuner godkänner förslag 
till avtal. 
 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2005 har Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg samarbetat genom 
kundtjänstfunktion för områdena VA och Renhållning. Söderköping är värdkommun 
och personalen är anställd i Söderköping och alla kommuner betalar sina delar av 
samarbetet. Kinda kommun kontaktade Söderköping under 2020 med en förfrågan 
om att få ingå i samarbetet. Samtliga kommuner såg positivt på frågan och en 
avsiktsförklaring har tecknats för att arbeta för ett utökat samarbete. Ett avtal har nu 
tagits fram som kommer att tas upp för beslutas i varje kommun. Enligt planeringen 
ska alla 4 kommuner ha antagit avtalet under juni månad vilket sedan möjliggör en 
rekrytering inför uppstart den 1 oktober 2021. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-23, VA- och renhållningschef Theres Stark. 
Samverkansavtal, 2021-04-16. 
Bilaga 1 till Samverkansavtal, 2021-04-16 
Bilaga 2 till Samverkansavtal, 2021-04-16 
PM Samverkansavtal, 2021-04-16 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
VA- och renhållningschef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 31 Dnr SERN 2021-00090     2.6.1 

Startbesked ombyggnation Sandens vattenverk 

Servicenämndens beslut 

1.  Servicenämnden ger VA-enheten i uppdrag att ta fram detaljprojektering för 
ombyggnation av Sandens Vattenverk, genomföra projektet inom föreslagen 
investeringsram för investeringar 2022. 
2.  Servicenämnden ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Sandens vattenverk övertogs i samband med att nytt verksamhetsområde skapades 
för området och anläggningsdelar så som ledningsnät, reningsverk och vattenverk 
köptes av dåvarande VA-förening. Samtliga anläggningsdelar har inte kommunal 
standard vilket har gjort att flera investeringar har behövts göras för att klara de 
lagkrav som finns på verksamheten. Sandens vattenverk behöver nu relativt akut 
byggas om för att klara de krav som ställs på godkänt dricksvatten. 
 
 
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-16, Theres Stark, VA- och renhållningschef 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
VA- och renhållningschef 
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§ 32 Dnr SERN 2021-00091     4.15.3      

Behovsbeskrivning återvinningscentral  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden upphäver Servicenämndens beslut 2016-02-02 § 5 om att anlägga en 
ny återvinningscentral i anslutning till nya VA-kontoret, Lilla Vännerstorp, och 
skickar denna behovsspecifikation till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 

Särskilda uttalanden 

Pia Dingsten (S) och Stig Eriksson (S) lämnar protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning  

Dagens återvinningscentral (ÅVC) och omlastningsstation för sopbilar ligger på 
Hjälmsborgs avfallsanläggning söder om Söderköpings stad på en nedlagd deponi. 
Hjälmsborgs avfallsupplag ska enligt Länsstyrelsebeslut 2020-11-16 vara sluttäckt 
senast utgången av 2025 (dnr 555-8771-2020).  
2016-02-02 § 5 beslutade Servicenämnden att serviceförvaltningen får i uppdrag att 
arbeta för en etablering av en ny återvinningscentral i anslutning till nya VA-kontoret 
(dnr 2015-00272).  
 
Behovsspecifikation för att anlägga en ny permanent ÅVC:  

 En ÅVC är en tillståndspliktig verksamhet som kräver att området är 
detaljplanelagt för detta ändamål. 

 15 000 m2 behöver en ÅVC ta i anspråk. Utöver detta behövs även en ny 
omlastningsplats där sopbilarna kan tippa sitt insamlade avfall och 
verksamheten lastar sedan om avfallet i containrar för vidare transport. Ytans 
storlek ej utredd i dagsläget. 

 Tillgängligheten för alla kommuninvånare ska vara god, vilket avser både 
avståndet från tätorterna samt tillfartsmöjligheterna till avfallsanläggningen. 

 Placeringen måste beakta avstånd till närboende då verksamheten då den är i 
drift kan störa omgivningen.  

 Verksamheten är fortlöpande och kan inte ta paus under byggnationstiden 
utan måste kunna pågå hela tiden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pia Dingsten (S) föreslår att inte upphäva Servicenämndens beslut 2016-02-02 § 5 om 
att anlägga en ny återvinningscentral i anslutning till nya VA-kontoret, Lilla 
Vännerstorp. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Pia Dingstens (S) förslag mot majoritetens förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
 

Underlag för beslut 

Förslag till beslut, 2021-04-27, Inga-Lill Östlund, ordförande. 
 
 
Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna anser att beslutet att anlägga ÅVC i anslutning till VA-kontoret 
ska fortsätta att gälla och skynda på genomförandet då det är pinsamt att ÅVC:n inte 
redan står klar och Hjelmsborg inte är sluttäckt, vilket den skulle varit år 2020. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
VA- och renhållningschef 
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§ 33 Dnr SERN 2021-00003     1.4.1 

Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport P02 och P03 
serviceförvaltningen 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden noterar verksamhetsrapporten och lägger den 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.  
 
Vaktmästeriet och kosten har levererat mat till boenden som har eller haft 
covidsmitta, som normalt lagar maten själva. Inom kosten fortskrider planeringen för 
ombyggnation av köket i Västra Husby.  
 
Kultur och fritid arrangerade sportlovsaktiviteter, alla anpassade efter rådande 
pandemirestriktioner. 
 
Näringsliv och turism har genomfört två Walk n’ talks, vilket gett positiv 
uppmärksamhet och återkoppling.  
 
På enheten teknik och entreprenad har fokus bland annat legat på trädvård då de 
hårda vindarna under perioden har påverkat träden i Nyströmskas park.  
 
VA och renhållning har fortsatt arbetat med att ta fram underlag och ansökningar om 
stöd för säkrad och trygg dricksvattenförsörjning. Det har också varit fokus på att ta 
fram kommande samarbetsavtal med Kinda kommun, som vill ingå i kundtjänsten. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-26, förvaltningschef Maryam Zeitooni Dicker. 
Verksamhetsrapport P02-P03 SERN 2021-05-04 
Ekonomirapport P02-P03 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Förvaltningschef 
Controller 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr SERN 2021-00086     1.4.1 

Budget 2022-2025 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden överlämnar budgetförslag Servicenämnden 2022-2025 med 
tillhörande bilagor till Kommunfullmäktige. 
 
 
Särskilda uttalanden 

Pia Dingsten (S) och Stig Eriksson (S) deltar inte i beslutet då man lämnar eget 
budgetförslag till Kommunfullmäktige. 
Lillmarie Jonsson (MP) deltar inte i beslutet.  
Johan Norlund (V) deltar inte i beslutet då man lämnar eget budgetförslag till 
Kommunfullmäktige. 
Mathias Engberg (SD) deltar inte i beslutet då man lämnar eget budgetförslag till 
Kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har genom reglemente och uppdragsplan gett Servicenämnden 
uppdrag inom kultur och fritid, teknik och entreprenad, näringsliv och turism, 
bredband, arbetsmarknad, vatten och renhållning samt kost. 
 
Budgetförslag för Servicenämnden 2022-2025 har arbetats fram i tätt samarbete med 
förvaltningschef, chefer, ekonom och i olika politiska forum. I budgetförslag 
återfinns dels budgetförslaget, volymer (bilaga 1), behovsberäkning (bilaga 2), 
Investeringsbehov (bilaga 3) samt känslighetsanalys (bilaga 4). 
 
Inom behovsberäkningen har hänsyn tagits till intäktsförändringar, 
kostnadsuppräkningar, personalkostnader och övriga eventuella kostnadsökningar 
utifrån t.ex. avtal, lagkrav eller andra tvingande åtgärder. 
 
Servicenämndens behov för år 2022 ligger i linje med tilldelad ram för alla 
verksamheter förutom näringsliv och turism. Enheten kommer att ta över ett flertal 
avtal från Kommunstyrelsen samt förnya avtal, konsekvenserna av detta blir 
kostnadsökningar. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-26, förvaltningschef Maryam Zeitooni Dicker. 
Budgetförslag från Servicenämnden 2022-2025 inklusive bilaga 1-4,  
2021-04-26, Maryam Zeitooni Dicker. 
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Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet angående Budget 2022-2025 då vi har ett 
eget budgetförslag som lämnas till Kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Controller 
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§ 35 Dnr SERN 2021-00004     1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Att under perioden 2021-03-07 till och med 2021-03-31, 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. 
Tävlingar och matcher är inte tillåtna. 
 
Att under perioden 2021-04-01 till och med 2021-05-02, 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. 
Tävlingar och matcher är inte tillåtna. 
 
Att tillfälligt ändra senaste ansökningsdag för föreningsbidrag Grundbidrag, 
Hyresbidrag, Drift- och skötselbidrag, Verksamhetsbidrag samt Arrangemangsbidrag 
till 10 maj 2021. 
 
1. Att under perioden 2021-05-03 till och med 2021-05-16 inte upplåta eller hyra ut 
kommunala idrottsanläggningar för inomhus-aktivitet, undantaget för inomhusidrott i 
organiserad form genom förening för barn och unga födda 2002 och senare.  
2. Matcher eller tävlingar tillåts inte vid kommunens utomhus- eller inomhus-
anläggningar under perioden 2021-05-03 till och med 2021-05-16. 
 
Att uppdra åt Upphandlings- och inköps- chefen i Linköpings kommun, 
Inköpscentral, 
212000-0449, att för Söderköpings kommun  fatta avbrytande- och 
tilldelningsbeslut samt att underteckna ramavtal i upphandlingen Biblioteksmedia, Ks 
26 2021-29. 
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning 
 
_____ 
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§ 36 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  

Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-03-16 § 34 Medborgar-förslag: Rädda 
Storån. 
 
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 2021-03-16 § 39 Budget-anvisningar 2022. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-03-31 § 28 Beslut om tillhandahållande 
av Fria torgplatser med anledning under 2021 av Covid-19. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-03-31 § 29 Beslut om tillhandahållande 
av Fria uteserveringsytor under 2021 med anledning av Covid-19. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-03-31 § 33 Begäran om entledigande 
från Ann-Britt Abrahamsson och val av ersättare för Socialdemokraterna i 
Servicenämnden. 
 
Information om kommunens Minnesgåva 2021. 
 
Öppet brev, 2021-03-16, från idrottsförbund gällande vädjan om stöd med anledning 
av pandemin till Sveriges kommuner. 
 
Granskningsrapport incidenthantering. 
 
_____ 
 
 
 
 
 


