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Protokoll 

2021-10-18 
 

 
 

Servicenämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik/Zoom, måndagen den 18 oktober 2021 kl 09:00-12:00 

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

Tjänstgörande ersättare Maria Everskog (C), för Engberg (SD) 
Gunweig Svensson (S), för Norlund (V) 

 

Ersättare Mikael Arosenius (L) 
 

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

Utses att justera Pia Dingsten (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-10-18 (omedelbar justering) och 2021-10-22 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 76-82 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund (L)  

Underskrift Justerande   
 Pia Dingsten (S)   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2021-10-22 

Förvaringsplats för 
protokollet Serviceförvaltningen, kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2021-10-22 

Anslaget tas ner 2021-11-15 

Underskrift   
 Inger Lord  
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§ 76 Dnr SERN 2021-00001   1.2 

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

Pia Dingsten (S) väljs till justerare. 
 
_____ 
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§ 77 Dnr SERN 2021-00002   1.2.7 

Information vid Servicenämndens sammanträde 

Servicenämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Utvärdering Måltidsplan 
Ärendet föredrogs av kostchef Eva-Lott Blixt. 
 
Taxor och avgifter 2022 
Ärendet föredrogs av Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg, Theres Stark, VA- och 
renhållningschef och Therése Eklöf, enhetschef näringsliv och turism. 
 
Omfördelning av investeringsmedel VA 
Ärendet föredrogs av VA- och renhållningschef Theres Stark. 
 
Delegationsordning Servicenämnden 
Ärendet föredrogs av utvecklingsstrateg Sandra Ljungdahl. 
 
Information Avfallsplan och Reviderade föreskrifter 
Theres Stark, VA- och renhållningschef, informerade bland annat om: I varje 
kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
föreskrifter om hantering av avfall i kommunen. Söderköping reviderar nu  
föreskrifter och avfallsplan ihop med Kinda och Valdemarsviks kommuner. Den nya 
versionen, efter att remissvaren hanterats, antas av Servicenämnden för att sedan 
skickas vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Information Pilotprojekt pedagogiska luncher 
Kostchef Eva-Lott Blixt informerade om att under vårterminen 2022 ska pedagoger 
på Solängens förskola och Skönbergaskolan erbjudas att få äta fria pedagogiska 
luncher tillsammans med barnen/eleverna. I det här pilotprojektet vill man utforska 
om fler vuxna kring måltiden ger mer mat i magen och en positiv upplevelse av 
måltiden som gynnar hela arbetsdagen. 
 
Information förvaltningens förslag på nya nämndmål 
Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef, och Sandra Ljungdahl, utvecklingsstrateg, 
föredrog förvaltningens förslag på nämndmål inför Uppdragsplanen som beslutas på 
Servicenämnden i november. 
_____ 
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§ 78 Dnr SERN 2021-00101   1.5.3 

Utvärdering måltidsplan 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Utvärdering 2021 av Måltidsplan 2020-2023. 
 

Ärendebeskrivning 

Måltidsplan 2020-2023 utvärderas årligen enligt en checklista som antogs i samband 
med att Måltidsplanen antogs. I maj 2021 fattades beslut i Servicenämnden om att 
utvärdera måltidsplanen (2021-05-04 §27). 
 
Checklistan tar upp frågor som till exempel handlar om livsmedelsval, kundnöjdhet, 
delaktighet, kompetensutveckling och strategier för att utveckla kostenheten. 
 
Kostenheten upplever att måltidsplanen är ett väl fungerande styrdokument. Man 
uppfyller exempelvis de krav som finns gällande livsmedelsval och 
kompetensutveckling.  
 
Genom utvärderingen har det också blivit tydligt att det finns ett antal 
förbättringsområden. Bland annat behövs fortsatta insatser för att minska svinnet, 
kompetensen hos den som beställer matvaror behöver öka och det finns fortfarande 
mycket att arbeta på vad gäller förbättrade måltidsmiljöer. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-29, Eva-Lott Blixt, kostchef 
Utvärdering måltidsplan 2021 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kostchef 
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§ 79 Dnr SERN 2021-00203   1.4.1 

Taxor och avgifter 2022 

Servicenämndens beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till Taxor och avgifter för Servicenämndens 
verksamheter och områden 2022 med ändring enligt Michael Danielssons (M) förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 

En översyn av taxor och avgifter inom Servicenämndens verksamheter och områden 
har genomförts och en justering föreslås för ett antal taxor inför 2022, bland annat 
finns det behov av justerade taxor för VA. Ärendet har beretts av förvaltningschef, 
enhetschefer och utvecklingsstrateg. Förslagen för justerade taxor och avgifter har 
tagits fram utifrån verksamheternas ekonomiska förutsättningar.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Danielsson (M) yrkar på att taxorna för Torghandel och Elanslutning förblir 
oförändrade.  
 
Pia Dingsten (S) yrkar på bifall till Michael Danielssons (M) förslag. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-01, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Taxor och avgifter 2022 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr SERN 2021-00205   1.4.3 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt VA Nyanslutningar 
ledningsnät 2021 till VA Ledningssanering 2021  

Servicenämndens beslut 

Omfördela 1,8 miljoner kronor i investeringsbudget från projekt 150187 VA 
Nyanslutningar ledningsnät 2021 (volymökning) till 150188 VA Ledningssanering 
2021 (reinvestering). 
 

Ärendebeskrivning 

1,8 miljoner kronor i investeringsbudget flyttas från projekt 150187 VA 
Nyanslutningar ledningsnät 2021 (volymökning) till 150188 VA Ledningssanering 
2021 (reinvestering). Flyttningarna är möjliga då nuvarande investeringsmedel inte 
kommer användas inom de beslutade posterna. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-01, Theres Stark, VA- och renhållningschef 
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
VA- och renhållningschef 
Controller 
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§ 81 Dnr SERN 2021-00202   1.3.1 

Delegationsordning Servicenämnden 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden antar Delegationsordning Servicenämnden.  
 

Ärendebeskrivning 

En ny gemensam grund för nämndernas delegationsordningar har tagits fram genom 
samarbete med kansli och nämndernas ordförande. Nämndernas 
delegationsordningar har historiskt varierat i omfattning och avgränsningar. Inte 
sällan har de egna delegationsordningarna saknat aktuella lagstiftningar. En 
gemensam grund som sedan anpassas till förvaltningarna är dels ett effektivt sätt att 
arbeta på, dels ger möjlighet till att likrikta arbetssätt och processer. Det 
gemensamma förslaget har anpassats avseende delegater och speciallagstiftning eller 
områden som är unika för Servicenämnden.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-01, Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef 
Delegationsordning 2021 
Skillnader, förändringar  
 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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§ 82 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 

Socialnämnden: protokollsutdrag 2021-09-28 § 99 Uppdrag utredning kost i ordinärt 
boende. 
 
Övrig information 
Inga-Lill Östlund (L) informerade om: 
- Besök av landshövdingen, bra webbinformation som handlade om föreningslivets 
betydelse och friluftslivet. 
- Den 9 oktober var det utdelning av kulturpriserna. Ulla Gustavsson (C), Lillmarie 
Jonsson (MP) och Inga-Lill Östlund (L) deltog från nämnden. 
- Gemensamt presidie med Samhällsbyggnadsnämnden. Frågor det ska jobbas vidare 
med är odlingslotter, etableringsstrategi, utbyggnad Långmossen och ställplatser. 
- Från den 1 november är det planerat för fysiska möten. Problem med lokalfrågan – 
Skällvik är för litet. 
- Rekommenderar nämnden att åka runt och titta på vad som gjorts i kommunen 
bland annat utegym, Östra Ryds discgolfbana. 
- Måltidens dag den 21 oktober då nämnden är välkommen att äta på 
Storängsmatsalen. 
- Stegeborgs ställplats har fått utmärkelse som Sveriges bästa ställplats. 
 
Maryam Zeitooni Dicker informerade om: 
- Peter Tauberman, enhetschef för Teknik och entreprenad har sagt upp sig per den 1 
oktober. Tittar på olika lösningar innan rekrytering är klar. 
- Projektledare med fokus E22, Sara Nordling, börjar den 10 januari 2022. 
- Projektledare med fokus på våra egna investeringsprojekt inom Teknik och 
entreprenad. Intervjuer påbörjas den 19 oktober. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 


