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Plats och tid Skällvik, tisdagen den 1 juni 2021 kl. 09:00-14:30 

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) 
Michael Danielsson (M) 
Benny Flyckt (M) 
Stig Eriksson (S) 
Lillmarie Jonsson (MP) 
Johan Norlund (V) 

Tjänstgörande ersättare   

Ersättare Maria Everskog (C), kl. 09:00-12:00 
Mikael Arosenius (L) 
Gunweig Svensson (S) 

Övriga närvarande Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg 
Inger Lord, nämndsekreterare 

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-06-07 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 37-46 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund   

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten    

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2021-06-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, serviceförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2021-06-07 

Anslaget tas ner 2021-06-29 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 37 Dnr SERN 2021-00001     1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

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

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen informerar 
Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid, Peter Tauberman, enhetschef 
Teknik och entreprenad, Theres Stark, VA- och renhållningschef, Therése Eklöf, 
enhetschef Näringsliv och turism, informerade om planeringen och förberedelserna 
inför sommaren. 
Presentationen bifogas till sammanträdet i Ciceron Assistent. 
 
Renovering av tennisbanan i Brunnsparken 
Ärendet föredrogs av Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
Ansökan om bidrag till byggnation av discgolfbana 
Ärendet föredrogs av Gert Wahlbeck, fritidsassistent. 
 
Landsbygdsutveckling via Leader-metoden 2023-2027 
Ärendet föredrogs av Björn Ekengren, näringslivssamordnare. 
 
Omfördelning av investeringsmedel från projekt Besöksnäringswebb till 
Informationsskyltar 
Ärendet föredrogs av Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism. 
 
Tertialbokslut 1 tillika P04 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef och Anica Colic, 
controller. 
 
_____ 
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§ 39 Dnr SERN 2021-00096     10.9.1 

Renovering av tennisbanan i Brunnsparken 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att projektera renovering av 
tennisbanan i Brunnsparken och att genomföra projektet under förutsättning att 
det ryms inom de beviljade investeringsmedlen. 

2. Servicenämnden ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. 

Reservation 

Michael Danielsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

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 

Michael Danielsson (M) föreslår att det vid renoveringen av tennisbanan anläggs en 
hardcourtbana. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Danielssons (M) förslag och finner att 
nämnden beslutar avslå förslaget. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-15, Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Enhetschef Kultur och fritid 
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§ 40 Dnr SERN 2021-00119     10.10.2 

Ansökan om bidrag till byggnation av discgolfbana 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beviljar bidrag om 25 000 kronor till Östra Ryds IF för 
delfinansiering av byggandet av discgolfbana i Östra Ryd. 
 

Ärendebeskrivning  

Discgolf (eller även kallat frisbeegolf) är en av de snabbast växande i sporterna i 
landet. Då discgolf även är en aktivitet som de flesta kan utföra, kräver inget dyrt 
material eller stora kostnader för att utöva har den snabbt blivit populär. Skapandet 
av en discgolfbana i Östra Ryd öppnar för fler möjligheter till rörelse och frisk luft i 
naturen på ett roligt och stimulerande sätt, vilket är positivt ur många aspekter, inte 
minst för folkhälsan. Att föreningslivet tar egna initiativ för att bredda sin verksamhet 
och skapar fler aktiviteter för boende och besökare bör uppmärksammas och stöttas 
även om möjligt ekonomiskt. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-24, Gert Wahlbeck, fritidsassistent. 
Ansökan Östra Ryd DiscGolfpark 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Östra Ryd DiscGolfpark 
Fritidsassistent 
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§ 41 Dnr SERN 2021-00110     3.8.1 

Landsbygdsutveckling via Leader-metoden 2023-2027 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden förordar fortsatt deltagande i Leader Kustlandet under perioden 
2023-2027. 

2. Servicenämnden beslutar att den årliga avgiften till Kustlandet hanteras inom den 
årliga budgetramen för Näringsliv och Turism.  

3. Servicenämnden ger enhetschef för Näringsliv och turism i delegation att besluta 
och utbetala den årliga avgiften till Kustlandet.  

4. Servicenämnden vidaresänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om 
fortsatt medverkan i Leader Kustlandet under perioden 2023-2027.  

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning  

Detta ärende avser beslut om medverkan under nästa programperiod 2023-2027 (5 
år) och hur den årliga avgiften ska behandlas. 
 
Under Leader Kustlandets senaste programperiod 2014-2020 har flera större projekt 
genomförts i Söderköpings kommun som fått monetärt stöd via programmet. 
Kommunens medfinansiering till Kustlandet har växlats upp nästan 4 gånger och det 
totala värdet med medel från andra finansiärer och ideellt arbete med över 8 gånger 
insatt kapital. Söderköpings kommun har bidragit med 151 500 kr årligen under 
senaste programperiod, sammanlagt 1 060 300 kr, och totalt har detta växlats upp till 
över 8 miljoner kronor. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-11, Björn Ekengren, näringslivssamordnare 
Förfrågan om medverkan och medfinansiering - Leader Kustlandet  
Rapport – Kustlandsprojekt i Söderköping 2014-oktober 2020 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Leader Kustlandet 
Näringslivssamordnare 
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§ 42 Dnr SERN 2021-00114     1.4.3 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt Besöksnäringswebb 
till Informationsskyltar  

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden omfördelar 300 000 kronor i investeringsbudget från projekt 
Besöksnäringswebb 2021 (ej startat) till Informationsskyltar 2021.  

2. Servicenämnden beviljar uppstart av projektet Informationsskyltar 2021.  
3. Servicenämnden ger enhetschef för Näringsliv och turism mandat att genomföra 

beställningar och utbetalningar inom ramen för projektets budget. 
 

Ärendebeskrivning  

300 000 kronor i investeringsbudget omfördelas från projekt Besöksnäringswebb 
2021 (ej startat) till Informationsskyltar 2021. Omfördelning är möjligt då planerade 
investeringsmedel inte kommer användas inom den beslutade posten. Omgående 
uppstart av projektet med anledning av akut behov av skylt och materielbyte. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-25, Therése Eklöf, enhetschef Näringsliv och turism 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Enhetschef Näringsliv och turism 
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§ 43 Dnr SERN 2021-00115     1.4.1 

Tertialbokslut 1 tillika P04 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Tertialbokslut 1 tillika P04 samt översänder rapporten 
för beredning till Kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning  

Servicenämndens verksamhet är bred, här finns kultur, näringsliv, drift av gata och 
park, kost, arbetsmarknad, renhållning och VA för att nämna några.  
 
Under tertial 1 har förvaltningens verksamheter fortsatt påverkats av pågående 
pandemi. Bland annat har AME och Kosten gemensamt bidragit till att leverera mat 
åt covid-drabbade boenden.  
 
För kosten har stort fokus under perioden legat på planering gällande ombyggnaden 
av köket i Västra Husby samt upphandling av huvudgrossist av livsmedel, vilken nu 
är slutförd med gott resultat.  
 
Kultur och fritid har under perioden bland annat arrangerat en rad Coronaanpassade 
aktiviteter under sportlovet, några exempel är ”Deckarvandring” och ”Spökdiktare 
och slottspoeter”. 
 
Näringsliv och turism har genomfört 54 företagsmöten och planerar nu för fullt inför 
turistsäsongen.  
 
Enheten Teknik och entreprenad har fokus på att städa stadens gator efter vintern, ta 
ner belysning och påbörja förberedelserna inför sommaren istället.  
 
VA och renhållning har under perioden bland annat fokuserat på ombyggnation av 
Sandens vattenverk, alternativ plats för ÅVC samt nytt samverkansavtal avseende 
kundtjänsten där Kinda kommun ingår.  
 
Ekonomiskt utfall för helåret prognostiseras till -300 tkr för förvaltningen totalt, 
underskott ligger på Renhållningen vilket kommer täckas av tidigare överuttag. 
 
Inom ramen för T1 2021 erhåller nämnden också en redovisning gällande 
förvaltningens arbete för att bidra till de strategiska målen samt statusrapport gällande 
verksamhetsplanen. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-050-24. Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Tertialrapport 1 tillika P04, 2021-05-24 
Uppföljning strategiska mål, uppdragsplan och verksamhetsplan 2021 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Controller 
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§ 44 Dnr SERN 2021-00004     1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

- Att under perioden 2021-05-17 till och med 2021-05-31, 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. Matcher 
eller tävlingar tillåts inte. 
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning 
 
_____ 
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§ 45 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  

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-04-28 § 49 Årsredovisning 2020 för 
Söderköpings kommun. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-04-28 § 50 Revisionens berättelse och 
beslut om ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 2021-04-28 § 54 Begäran om entledigande 
och val av ersättare för Socialdemokraterna i Servicenämnden. 
 
Socialnämnden: protokollsutdrag 2021-05-04 § 49 Uppdrag utredning om kost i 
ordinärt boende. 
 
Övrig information: 
Inga-Lill informerar om skrivelse som inkommit från Sankt Ragnhilds Gille. Möten är 
inbokade med berörda tjänstemän, kommunalråd och kommundirektör. Och därefter  
möte med Sankt Ragnhilds Gille. 
 
_____ 
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§ 46 Dnr SERN 2020-00105  

Avslutning 

 
Ordföranden framför sitt varma tack till nämnden och förvaltningen för vårterminen 
och önskar en skön sommar. 
 
Oppositionen genom Pia Dingsten (S) önskar en skön sommar till nämnden och 
tjänstemännen. 
 
_____ 
 
 
 


