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§ 47 Dnr SERN 2021-00001    1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

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

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

Studiebesök 
Under dagen gjordes studiebesök vid bland annat Husby säteri, Gäverstad gård och 
Fritidslagret där nämnden fick information om respektive verksamhet. 
 
Startbesked – Installation vid konventsområdet 
Ärendet föredrogs av Monica Stangel Löfvall, intendent. 
 
Information taxeändring 
Enhetscheferna Johanna Hellstrand Kultur och fritid, Therése Eklöf Näringsliv och 
turism, Theres Stark VA/renhållning samt Sandra Ljungdahl utvecklingsstrateg 
informerade om kommande taxeändringar som tas upp för beslut under hösten. 
 
Information avslutade och pågående projekt 
Theres Stark, enhetschef VA/renhållning och Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg, 
informerade om avslutade och pågående projekt inom serviceförvaltningen. 
 
Ansökningstid arrangemangsbidrag 
Ärendet föredrogs av Johanna Hellstrand, enhetschef Kultur och fritid. 
 
Remiss Hållbar integration 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
Verksamhets- och ekonomirapport 
Ärendet föredrogs av Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
 
Information uppdatering delegationsordning 
Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg, informerade om den uppdaterade 
delegationsordning som kommer att beslutas om vid en senare nämnd. 
 
_____ 
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§ 49 Dnr SERN 2021-00129    10.1.4 

Startbesked - Installation vid konventsområdet 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att projektera en installation 
vid konventsområdet och genomföra projektet under förutsättning att det ryms 
inom de beviljade investeringsmedlen. 

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

Ärendebeskrivning  

Runt 1235 anlades ett Franciskanerkonvent i Söderköping. Att man valde just 
Söderköping berodde troligen på att det då var den största och viktigaste tätorten i 
östra Sverige. Franciskanerna var tiggarmunkar och man slog sig ner där det fanns 
förväntade bidrag från rika borgare och närhet till kungamakten. Konventet fanns i 
närmare 300 år och dess byggnader, munkar, kontakter med kontinenten och deras 
relativa lärdomar måste ha satt sin prägel på staden. 
 
För att uppmärksamma och åskådliggöra denna spännande och betydande del av 
Söderköpings historia föreslås en installation på Skvallertorget, som ger information 
på ett lättsamt sätt samtidigt som det ger kropp och själ åt historien. Själva 
installationen är tänkt som en upplevelse, ett berättande och något som överraskar 
besökaren. Installationen gestaltar en munk som representerar konventsperioden ca 
1235-1530 och ett hjon som representerar hospitalsperioden ca 1530-1787. Båda i 
naturlig storlek, sittandes på en bänk. Hjonet och munken ska, med hjälp av 
ljudteknik, berätta om sina liv, där fakta om hospitalet respektive klostret vävs in.  
 
En stad av Söderköpings historiska dignitet bör utnyttja sin status i många 
sammanhang och förmedla sin historiska betydelse på ett intressant, lättillgängligt, 
modernt sätt. Den tänkta installationen kan utgöra ett tillskott till besöksnäringen och 
göra söderköpingsborna stolta över sin historia samt bidra till folkbildning. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-06-21, Monica Stangel Löfvall, intendent 
Bildbilaga Konventsområdet 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Monica Stangel Löfvall 
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§ 50 Dnr SERN 2021-00130    10.10.3 

Ansökningstid arrangemangsbidrag 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden beslutar om ytterligare ansökningstid, 1/9 - 30/9 2021, för 
arrangemangsbidrag avseende ideella föreningar inom kulturområdet. 
Ansökningarna ska avse arrangemang under perioden 1/7 – 31/12 2021.  

2. Servicenämnden beslutar om tillfälligt bidrag för arrangemang, för samtliga 
föreningar som är bidragsberättigade och uppfyller villkor enligt reglemente. 
Bidraget avser arrangemang såsom öppen verksamhet och prova-på-aktiviteter 
för barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Ansökningarna ska avse arrangemang 
under perioden 1/7 – 31/12 2021 med ansökningstid 1/9 - 30/9 2021. 

 

Ärendebeskrivning  

Att öppna upp för en ny ansökningsperiod för bidragsformen arrangemangsbidrag i 
samband med att smittspridningen i samhället avtar underlättar en omstart för 
föreningar inom kulturområdet. Arrangemangsbidrag söks enligt reglemente två 
gånger per år. Antalet inkomna ansökningar inom ordinarie ansökningstid, avseende 
arrangemang 2021 är betydligt färre än tidigare år. En betydande anledning är 
svårigheten att arrangera program och aktiviteter under de för ansökningsperioden då 
rådande restriktionerna. Inga bidrag utgick för arrangemang 1/1 – 30/6 2021.  
 
Arrangemangsbidraget syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd i 
samband med offentliga arrangemang inom kulturområdet för kommunens invånare. 
Exempel på arrangemang som kan beviljas är stöd för konserter, föreläsningar, 
teaterföreställningar, utställningar m.m.  
 
Genom att öppna för ytterligare en ansökningsperiod ges föreningar inom 
kulturområdet möjlighet att under 1/9 - 30/9 2021 inkomma med ansökan för 
perioden 1/7 – 31/12 samma år. 
 
Ett tillfälligt bidrag för arrangemang inom föreningar som är bidragsberättigade och 
uppfyller villkor enligt reglemente avser att uppmuntra och öka intresset för 
fritidsaktiviteter inom området kultur, idrott och fritid, bland barn och ungdomar i 
åldern 7-25 år, samt stötta en omstart för föreningslivet. Bidraget avser arrangemang 
såsom öppen verksamhet och prova-på-aktiviteter för barn och ungdomar. 
Det tillfälliga arrangemangsbidraget för ideella föreningar avser arrangemang under 
perioden 1/7-31/12 2021, med ansökningstid 1/9 - 30/9 2021.  
 
Bidragen hanteras inom verksamhetens årliga budget för föreningsbidrag och medges 
då vårens arrangemangsbidrag uteblev. Bidragsförfarandet sker i enlighet med 
delegationsordning. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-10, Johanna Hellstrand, enhetschef kultur och fritid. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Johanna Hellstrand 
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§ 51 Dnr SERN 2021-00120    1.9.1 

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder nedanstående yttrande till Kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
 
Yttrande: 
Det är positivt med en överenskommelse som speglar ett humanistiskt 
tänkande, det finns dock en risk att det är på en för strategisk nivå för att kunna 
bli hjälpsamt i praktiken och på lokal nivå. Mycket hänger därför på att de 
aktivitetsplaner som tas fram blir konkreta och användbara på lokal nivå. 
 
Servicenämnden med sitt breda arbetsfält kan konkret bidra till flera 
målområden.   
 
Mål 7.2 Område hälsa är ett område med tydlig koppling till Servicenämndens 
verksamhet. Enheterna Kultur och fritid och Kosten bidrar båda till att ge 
förutsättningar för en meningsfull fritid och goda levnadsvanor. Det är viktigt 
med ett aktivt förebyggande arbete för att öka andelen barn och unga som 
deltar i fysisk aktivitet och som får en god relation till hälsosam mat. Om vi 
arbetar med måltidspedagogik i förskola och skola finns stora förutsättningar 
att barnen lär sig att äta mer hälsosamt. Arbete med måltidspedagogik gynnar 
alla barn, inte bara de som ska integreras i samhället. Mat och måltider är 
dessutom kulturbärare och man kan arbeta med att utveckla måltider 
tillsammans för en ökad delaktighet och gemenskap. Det senare innebär att 
måltidspedagogik också har bäring på målområde 7.4 Område normer och 
attityder.  
 
Kultur och fritid kan bidra också till målområdena 7:2 Område utbildning 
samt 7:3 Område hälsa genom kontakter med föreningslivet och i arbetet med 
att skapa förutsättningar för aktiv och meningsfull fritid. Att stötta och 
uppmuntra det civila samhället och den idéburna sektorn i arbetet för hållbar 
integration och inkludering. Biblioteket som med sin verksamhet verkar för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten med idrott och fritid samt 
kultur bidrar till att aktivt minska trösklar genom att alltid ha som målsättning 
att anta ett tillgänglighetsperspektiv, som t.ex. kan handla om att evenemang 
för barn i mesta möjliga mån är kostnadsfria eller genom att barnverksamhet 
premieras i reglemente och bidragsnivåer avseende föreningslivet. 
 
Mål 7.5 Område arbetsmarknad och kompetens och verksamheten i 
överenskommelsen är av stor relevans för Servicenämnden och här finns en 
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tydlig koppling mellan mål och verksamheterna AME samt Näringsliv och 
turism. Det finns en stor utmaning i att involvera näringslivet i 
integrationsfrågan, men näringslivet skulle kunna bidra mycket kring att få 
personer som kommer till Sverige att bli aktiva bidragare till 
samhällsetablering.  
 
Samverkan mellan enheterna inom Servicenämndens verksamhet och mellan 
förvaltningar är en framgångsfaktor för ett konkret och aktivt bidrag till 
framtida aktiviteter.  

Ärendebeskrivning  

Servicenämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inhämta yttrande från 
lämpliga verksamheter inom Serviceförvaltningen gällande överenskommelse om 
Hållbar integration i Östergötland 2021-2025.  
 
Processen att bli östgöte påverkas av allt som sker - från det som hänt i 
ursprungslandet, under flykten och från första dagen efter ankomsten till Sverige.  
 
Den regionala överenskommelsen strävar efter utveckling i enlighet med den 
regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030.  
 
De samverkande parterna i överenskommelsen är länets 13 kommuner; Boxholm, 
Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, 
Valdemarsvik, Åtvidaberg, Ydre och Ödeshög, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen 
Östergötland, Region Östergötland och Migrationsverket. Överenskommelsen 
beskriver strukturen och de övergripande målen för arbetet. 
 
Till den regionala överenskommelsen ska en aktivitetsplan tas fram varje år som 
närmare beskriver det prioriterade arbete i länet. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-21, Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
Hållbar integration i Östergötland 2021-2025 -En regional överenskommelse för 
kommuner i Östergötlands län, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region 
Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Sandra Ljungdahl 
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§ 52 Dnr SERN 2021-00140    4.6.7 

Startbesked - Stensättning av Hotellplan 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet 
”Stensättning av Hotellplan” under förutsättning att det ryms inom de beviljade 
investeringsmedlen. 

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

Ärendebeskrivning  

Hotellplan är idag grusbelagd mellan parkeringsytorna. En lösning som kräver mer 
underhåll än en helt stenbelagd yta. Nu önskas startbesked som möjliggör 
stenläggning av ytan under september-oktober i år innan vintern anländer. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-06, Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Maryam Zeitooni Dicker 
Sandra Ljungdahl 
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§ 53 Dnr SERN 2021-00141    4.8.2 

Startbesked - Ny utemiljö vid Västra Husby förskola 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet ”Ny 
utemiljö vid Västra Husby förskola” under förutsättning att det ryms inom de 
beviljade investeringsmedlen. 

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

Ärendebeskrivning  

Det finns stort behov av en uppdaterad utemiljö vid förskolan i Västra Husby, ytor 
både på framsida och baksida behöver åtgärdas. Verksamheten ska få lämna in 
önskemål om utrustning och ett första platsbesök med konsult är planerat till slutet 
av augusti 2021. Därefter ska projektering utformas och arbetet handlas upp samt 
genomföras. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-07-09, Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Maryam Zeitooni Dicker 
Sandra Ljungdahl 
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§ 54 Dnr SERN 2021-00143    4.6.1 

Startbesked - Utformning Vintervadsgatan 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet 
”Utformning Vintervadsgatan” under förutsättning att det ryms inom de 
beviljade investeringsmedlen. 

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

Ärendebeskrivning  

Utifrån ett skötsel-, funktions- och säkerhetsperspektiv finns behov av ny utformning 
på Vintervadsgatan. En förprojektering för utformning behöver därför beställas. 
Budgetmedel finns avsatta och Serviceförvaltningen vill nu ha startbesked för att 
påbörja projektet. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-07-09, Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Maryam Zeitooni Dicker+ 
Sandra Ljungdahl 
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§ 55 Dnr SERN 2021-00138    1.5.2 

Internkontrollplan 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Nämnden har i sin väsentlighets- och riskanalys från 2020 identifierat sex stycken 
riskområden. Fyra områden har bedömts ha förhöjd risk: 
- Kompetensförsörjning 
- Kontinuitetsprocess 
- Budget i relation till uppdrag 
- Anställningsstopp  
 
Övriga områden har något förhöjd risk: 
- Avtalstrohet 
- Personuppgifter i e-post. 
 
Inför Uppdragsplan 2021 arbetades inte någon ny internkontrollplan fram, det 
innebär att kontrollområdet gällande anställningsstopp inte längre är aktuell att följa 
upp då investerings- och anställningsstoppet upphävdes under 2020. 
 
Kontrollerade moment inför nämnd i augusti är: 
- Kontinuitetsprocess 
- Avtalstrohet 
- Personuppgifter i e-post 
- Budget i relation till uppdrag 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-11, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef. 
Uppföljning av interkontroll. 
 
_____ 
 
Utdrag: 
Maryam Zeitooni Dicker 
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§ 56 Dnr SERN 2021-00003    1.4.1 

Verksamhetshetsrapport och ekonomirapport serviceförvaltningen 
2021 

Servicenämndens beslut 

Serviceförvaltningen 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. 
 
Under perioden maj-juni har det för de flesta enheter legat stort fokus på att planera 
och förbereda inför sommaren på olika sätt. Hos AME har 150 praoplatser 
koordinerats.  
 
Friluftsbadet öppnade 17 maj för motionssimning och förberedde för öppning enligt 
ordinarie sommartider den 12 juni. Anpassningar gjordes med anledning av covid-19. 
Teknik och entreprenad har iordningställt friluftsbadet och sjöbaden för en ny säsong 
samt förberett sommarens alla blomarrangemang.  
 
Likaså har VA och renhållning förberett sig inför sommaren på olika sätt för att 
säkerställa vattendistributionen. Näringsliv och turism har arbetat febrilt för att få till 
en lösning för ett sammanhängande cykelstråk och till slut löstes saken med en 
cykelfärja.  
 
Kosten har bland annat arbetat med förberedelser kring att få ny huvudgrossist från 
och med 1 juli. Det blir nya produkter, nya beställningsrutiner och i vissa fall nya 
leveransdagar att ta hänsyn till. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-07-09, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Verksamhetsrapport P05-P06  
Ekonomirapport P05-P06 
_____ 
 
Utdrag: 
Maryam Zeitooni Dicker 
Anica Colic 
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§ 57 Dnr SERN 2021-00004    1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Servicenämndens beslut 

Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Att bevilja bidrag om 40 000 kr till Söderköpings Gästabud, ekonomisk förening. 
 
Att sponsra Söderköpings stadslopp med 20 000 kr, under förutsättning att eventet 
genomförs den 18 augusti 2021. 
 
Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett sponsoravtal mellan Söderköpings 
kommun och Skogspojkarnas orienteringsklubb. 
 
Att avslå begäran från Larm Assistans Östergötland att få ta del av inkomna 
handlingar från Securitas Sverige AB gällande upphandlingen ”Bevakningstjänster 
och parkerings-övervakning i Söderköpings kommun” då begärda handlingar i vissa 
delar omfattas av sekretess. 
 
Att avslå begäran från Smart Bevakning AB att få ta del av inkomna handlingar från 
Securitas Sverige AB gällande upphandlingen ”Bevakningstjänster och parkerings-
övervakning i Söderköpings kommun” då begärda handlingar i vissa delar omfattas 
av sekretess. 
 
Att avslå begäran från Svevia att få ta del av inkomna handlingar från SM 
Entreprenad AB gällande upphandlingen ”Driftupphandling 
VA/gata/park/fastighet” då begärda handlingar i vissa delar omfattas av sekretess. 
 
Att avslå begäran från Svevia att få ta del av inkomna handlingar från Thormans 
Entreprenad AB  gällande upphandlingen ”Driftupphandling 
VA/gata/park/fastighet” då begärda handlingar i vissa delar omfattas av sekretess. 
 
Att uppdra till utvecklingsstrateg att besvara remiss gällande nytt naturvårdsprogram 
för Söderköping ur ett förvaltnings- och tjänstemannaperspektiv. 
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning 
_____ 
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§ 58 Dnr SERN 2021-00005    1.7.3 

Ärenden för kännedom 2021 samt övrig information 

Servicenämndens beslut 

Inga ärenden för kännedom att delge. 
 
Övrig information: 
Ordförande informerar om den poesifestival som anordnades under helgen 21-22 
augusti. 
Kommande evenemang är Söderköpings Gästabud, 27-29 augusti och 
Östgötadagarna 4-5 september. 
Korps har utsetts till kulturpristagare, kulturstipendiet har tilldelats Embla Nicklasson 
och Tord Kempes minnespris har tilldelats Lovisa Lesse. Priserna kommer att delas 
ut lördagen den 9 oktober. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 


