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Beslutande

Sixten Skullman (M)
Gunnar Boman (M)
Kerstin Dahlström (M)
Angela Andersson (S)
Mikael Andersson (S)
Stephan Pakh (KD)
Håkan Bertilsson (STRP)
Jimmy Bergvall (SD)
Terese Askerstedt (MP)
Ersättare

Jan Leiding (M)
Annica Medberg (M)
Ragnhild Andersson (S)
Erik Granbeck (C)
Thomas Fernström (V)
Övriga

Karin Lundell, tf kontorschef teknik- och servicekontoret
Josefine Ericsson, projektledare/utredare
Krister Pihl, projektledare
Mårten Eskilsson, räddningschef § 10-17
Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef
Lena Stenman, ekonom
Maria Knutsson, kommunjurist § 17
Kersti Hellström, sekreterare
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TFN § 10

Föredragningslistan
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. fastställa föredragningslistan.
____________________

Justerandes sign
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TFN § 11

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärende meddelas:
1. Ärendebalanslista TFN 2019-02-26.
2. Verksamhetsrapport februari 2019.
____________________
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TFN § 12

Dnr TFN/2019:99-317

Information om belysningsförstudie
Projektledare/utredare Josefine Ericsson och projektledare Krister Pihl informerar
om en förstudie om belysningssystem, som de har genomfört.
____________________
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TFN § 13

Information om snöröjningsläget
Stadsmiljö- och servicechef Anders Ekman informerar om hur snöröjningen i
kommunen fungerar och hur den är organiserad. Det gäller halkbekämpning såsom
plogning, utlastning, saltning, sandning och sandupptagning.
Halkbekämpningen har hittills under år 2019 kostat cirka 2 miljoner kr.
____________________
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TFN § 14

Dnr TFN/2019:86-012

Årsrapport 2018 för teknik- och fritidsnämnden
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna teknik- och servicenämndens årsrapport 2018.
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
2. investeringsmedel om 10 134 000 kronor ombudgeteras till år 2019.
Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Rapportering av årsrapport 2018 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar.
Uppföljningen omfattar januari- december år 2018. Teknik- och servicenämnden
hade totalt 14 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2018. När det
gäller måluppfyllelsen bedöms 10 mål vara uppfyllda, 3 mål delvis uppfyllda och ett
mål ej uppfyllt.
Målet som inte är uppnått är D1. Frisknärvaron ska öka. Nämndens verksamheter
når inte målet om 95 % frisknärvaro men vi kan se en försiktig men positiv trend i en
ökande andel frisknärvarande medarbetare förbättras med 0,5 %. Det som
framkommer vid en analys är att det är de långa sjukskrivningarna och
rehabiliteringarna kopplade till dessa som är den största utmaningen. Det är viktigt
att få tillbaka medarbetare i arbete och hindra en ökning av långtidssjukskrivna.
Nämndmål A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö,
friluftsområden och idrottsanläggningar bedöms som delvis uppfyllt. Stadsmiljöoch serviceverksamheten samt Fritidsenheten har genomfört många
tillgänglighetsåtgärder under året men gatustandarden drar ned bedömningen av
målet om tillgänglighet och användningen av kommunens stadsmiljö
Nämndmål A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka
bedöms som delvis uppfyllt eftersom helåret 2018 landar på 45 % ekologiska inköp
vilket inte motsvarar målsättningen på 50 %. Det har dock skett en stor förbättring
sedan första kvartalet (januari-april) då resultatet hade backat till 37 %.
Nämndmål B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö bedöms som
delvis uppfyllt då en del arbete kvarstår. År 2018 har 2412 barn på förskolor och
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skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 51,7% är nöjda eller
mycket nöjda med maten. 29,8% är ganska nöjda och 18,5% är inte nöjda. Vad gäller
måltidsmiljön svarade 70 % är de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda
och 7,1 % är inte nöjda. Stora delar av måltidsmiljön är utanför Måltidsservices
påverkan.
Teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott 0,9 miljoner kronor och det är en
förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror
till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt
lägre personalkostnader än vad som har budgeterats.
Teknik- och servicenämndens verksamheter delas upp i två olika grupper;
verksamheter exklusive balanserat resultat och verksamheter inklusive balanserat
resultat. Verksamheter med balanserat resultat får gå med över- eller underskott och
deras sammanlagda resultat lagras i det egna kapitalet. Syftet med detta är att det på
lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil
prissättning mot övriga kontor
Nämndens verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse
med 1,8 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 1,3
miljoner kronor. Överskottet beror på buffertposten inte har nyttjats, mer intäkter än
budgeterats inom verksamheterna fritid, räddningstjänst och park. Flera
verksamheter har också haft lägre personalkostnader till följd av behov av färre
vikarier, sjukskrivning och tillfälliga vakanser.
Nämndens verksamheter inklusive balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse
med 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 0,7
miljoner kronor. Överskottet beror på till stor del på högre intäkter inom
fordonsverksamheten och måltidsservice samt lägre livsmedelskostnader än
prognostiserat.
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 37,5 miljoner
kronor varav 12 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för
2018 är 27,3 miljoner kronor och det återstår 10,1 miljoner kronor. 2018 har projektet
Larslunda avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor till följd av ramen för
projektet minskades med 30 % i samband med överförda medel 2016. Då nämnden
inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten Anläggningar, övrigt
minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte
kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av
kommunfullmäktige. Det här medför att nämnden vill föra över 10,1 miljoner kronor
till 2019.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2018 års drift- och
investeringsbudget.
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Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Dokumentet är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2018 och ska bidra till
kommunfullmäktiges mål.
Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag

Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden, 2019-02-12.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen.
Ekonomiavdelningen.
____________________
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TFN § 15

Dnr TFN/2019:74-003

Internkontrollplan 2018 för teknik- och servicenämnden,
uppföljning i samband med årsrapport 2018
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2018.
Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Bakgrund

Teknik- och servicenämnden beslutade, 2017-12-05 § 116, att fastställa förvaltningens
förslag till internkontrollplan för år 2018. Uppföljningen av internkontrollplanen ska
rapporteras i samband med delårsbokslut och årsredovisning, enligt beslut av
KF/2008-12-15 § 248.
Beredning

I enlighet med internkontrollplanen har flera rutiner inom förvaltningens
verksamheter granskats under året. Resultatet visar att avvikelser inom vissa rutiner
förekommer. Avvikelser i verksamhetens rutiner meddelas till kontorschef och till
berörda tjänstemän.
Kommentarer till rutiner granskade i september 2018

Beslutsattester – Granskning av attester har genomförts. Några avvikelser har inte
framkommit.
Svara på inkommen e-post – Teknik- och servicekontoret har fyra olika
myndighetsbrevlådor, teknik-ochservicenamnden@strangnas.se,
stadsmiljoenheten@strangnas.se, fritid@strangnas.se, och hamnar@strangnas.se.
Stadsmiljöenhetens myndighetsbrevlåda fungerade tidigare inte tillfredsställande.
Enheten hann inte svara på alla frågor och synpunkter, vilket medförde att
medborgare ofta hörde av sig på nytt då de inte hade fått något svar. Sedan
Kontaktcenter infördes har stadsmiljöenhetens e-post hanterats av dem och det har
fungerat mycket bättre. Kontaktcenter svarar numera på inkomna frågor genom egen
kunskap alternativt tar de reda på fakta och svarar medborgaren.
Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten –
Fritidsenheten har uppnått 2018 års mål om 12 genomförda förbättringsåtgärder. Mer
om åtgärderna finns att läsa i årsrapporten.
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Webbsidan – Informationen på kontorets olika delar av webbsidan ska vara aktuell
och lättillgänglig. Teknik- och servicekontorets huvudredaktör och de lokala
redaktörerna för hemsidan arbetar regelbundet med den nya webben, för att hålla
informationen aktuell.
Antal planerade trygghetsåtgärder - Sammanlagt har de fyra enheterna
stadsmiljö- och service, räddningstjänsten, måltidsservice samt fritidsenheten
uppnått målet. Mer om de enskilda åtgärderna finns att läsa i årsrapporten.
Andel medarbetare som är sjukskrivna - Andelen frisknärvarande inom
kontoret har ökat något jämfört med juli 2018 från 92,8 % till 93,2% december 2018.
Andelen långtidssjukskrivna är 68,7 % av andelen totalt sjukskrivna, även denna
siffra har förbättrats sedan juli 2018. Teknik- och servicekontorets ledningsgrupp
arbetar aktivt med uppföljningar av sjukskrivningar samt med systematiskt
arbetsmiljöarbete för att öka frisknärvaron.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Uppföljning

Någon ytterligare uppföljning är inte aktuell.
Underlag

Internkontrollplan 2018 för teknik- och servicenämnden.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
Kommunrevisorerna.
____________________
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TFN § 16

Dnr TFN/2019:98-0061

Verksamhetsplan 2019 för teknik- och fritidsnämnden
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

anta Verksamhetsplan 2019 för teknik- och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Under teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamheter återfinns
huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar
samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för
drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret
för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron,
trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för
fritidsbåtar och nyttotrafik, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknikoch servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens
fordonspark, måltidsservice, post och repro, kontaktcenter och konsumentvägledning.
Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret.
Teknik- och fritidsnämnden har förberett beslutet genom ett workshopstillfälle 22
januari 2019. Utifrån diskussioner vid detta tillfälle har ett reviderat förslag tagits
fram. Detta år har en Flerårsplan antagits och mallen för nämndens verksamhetsplan
är ny. Början av året har inneburit förseningar.
Plan för uppföljning av privata utförare samt risk- och väsentlighetsanalys
(internkontroll) är numera integrerat i verksamhetsplanen och följs upp i
delårsrapporter och årsrapport i enlighet med nya styrmodellen.
Teknik- och fritidsnämnden har för 2019 erhållit en driftsbudgetram på
137,8 miljoner kronor och en investeringsbudget på 28,1 miljoner kronor enligt KF §
183 Flerårsplan 2019-2021 Strängnäs kommun. Under 2019 kommer driftsbudgeten
att justeras för kommunikationssystemet Rakel där ansvaret har gått över från
kommunstyrelsen. Budgeten kommer också att korrigeras för kapitalkostnader för
investeringar som slutfördes under 2018,
Ramarna för 2019 har fördelas per verksamhet utifrån pris- och lönekompensation,
tekniska justeringar, nya volymer samt nya behov. Budgeten för åren 2020 och 2021
är en uppräkning utifrån ramen 2019, i samband med verksamhetsplanen för 2020
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kommer ramarna att räknas om utifrån då gällande förutsättningar. Värt att notera är
att i ramen för 2019 och 2020 är det budgeterat för att räddningstjänsten ska kunna
utöka heltidsstyrkan i Strängnäs till fem man.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Teknik- och fritidsnämnden har en budget i balans men det kommer att krävas
effektivare arbetssätt och ett viss mått av återhållsamhet för att klara nämndens
åtaganden inom den givna ramen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppfyllelse av mål

Teknik- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2019 bidrar till Flerårsplan 20192021.
Uppföljning

Uppföljning sker enligt Strängnäs kommuns styrmodell för mål och resultatstyrning, i
samband med månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2019 för teknik- och fritidsnämnden, 2019-02-12.
Beslutet skickas till

____________________
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TFN § 17

Dnr TFN/2019:63-003

Antagande av riktlinjer enligt Dataskyddsförordningen
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
1. Att anta de Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) som
utarbetats i en arbetsgrupp omfattande sex kommuner, med undantag från
vad som närmare förskrivs kring arbetssätt i bilagorna 6, 7 och 8.
2. Att uppdra åt teknik- och servicekontoret att ta fram rutiner för registerutdrag,
rättelse, invändning, begränsning, radering eller dataportabilitet samt
personuppgiftsincident.
3. Att uppdra åt teknik- och servicekontoret att ta fram förslag på reviderad
delegationsordning utifrån de antagna riktlinjerna.
Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den
registrerades) rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en
risk att de registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende
skadas. Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktions- avgifter och den
registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i
strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att:
• Den personuppgiftsansvarige ska följa de grundläggande principerna.
• Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om behandlingar av
deras personuppgifter.
• Rättigheterna för de registrerade i förhållande till den personuppgiftsansvarige
utökas.
• Den personuppgiftsansvarige blir skyldig att visa att dataskydds- förordningen
följs. Detta innebär en omfattande dokumentations- skyldighet (exempelvis krav
på registerförteckning, konsekvensbedömning och gallringsrutiner).
• Missbruksregeln tas bort vilket betyder att även behandling av ostrukturerat
material omfattas av dataskyddsförordningen.
• Kraftfulla sanktioner.
Med anledning av ovanstående föreslås teknik- och fritidsnämnden anta Riktlinjer för
tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR). Dokumentet är en utgångspunkt i
arbetet för att säkerställa att Strängnäs kommun uppfyller de krav som gäller för
personuppgifter enligt GDPR. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare som
tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.
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Förslaget har arbetats fram i en arbetsgrupp med representanter för Flens kommun,
Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun
och Vingåkers kommun under 2018.
Kommunerna samarbetar kring dataskyddsförordningen och har genom samarbetet
utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram bifogade
riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. Syftet med riktlinjerna är att
vara vägledande och underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Förslaget
färdigställdes 2019-01-10.
Då riktlinjerna är ett vägledande dokument för sex kommuner finns behov av att
framta kompletterande rutiner för tillämpning av dataskyddsförordningen som är
anpassade till verksamheten i Strängnäs kommun, med anledning av det bör texterna
i bilagorna 6, 7 och 8 inte antas innan man sett över arbetssättet. I samband med
denna översyn bör även delegationsordningen ses över.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Riktlinjerna kommer att uppdateras vid behov men ses över minst en gång årligen.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019-01-10.
Beslutet skickas till

Kansliavdelningen.
____________________
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TFN § 18

Dnr TFN/2019:92-312

Trafikverkets vägplan för gång- och cykelväg HäradSträngnäs, Strängnäs kommun
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. tillstyrka Trafikverkets vägplan gällande gång-och cykelväg,
Härad-Strängnäs, Strängnäs kommun.
Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Projektet syftar till att skapa gång– och cykelstråk för en säker passage av trafikplats
Sankt Eskils källa. Det vill säga passage från Häradsvägen över väg 55.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Trafikverket bekostar halva projektet och kommunen medfinansierar halva.
Kommunen har löpande betalt för halva kostnaden av vägplanen.
Övriga konsekvenser

Ökade skötselytor.
Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning.
Beslutsunderlag

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/projekt-i-sodermanlandslan/vag-55900-strangnas-ny-gang--och-cykelvag/dokument-for-vag-900-strangnasharad-ny-gang--och-cykelvag/
Beslutet skickas till

Trafikverket.
____________________
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Dnr TFN/2019:66-059

Upphandling av ramavtal för vinterväghållning
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. upphandla ramavtal avseende vinterväghållning,
2. använda öppet förfarande i upphandlingen,
3. godkänna förfrågningsunderlag daterat 2019-02-08.
Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Upphandlingen avser ramavtal för vinterväghållning inom kommunen. Motsvarande
tjänst upphandlades 2015 där befintligt avtal går ut 2019-10-14. Ny upphandling
behöver därmed genomföras.
Uppskattat värde på kontraktet är ca 12 000 000 kr, sett över avtalets totala löptid på
fyra åt. Öppet förfarande enligt LOU måste därmed tillämpas i upphandlingen.
Förfrågningsunderlaget har tagits fram av personal på inköpsenheten tillsammans
med berörd personal på teknik- och servicekontoret.
Avsikten är att teckna avtal med en entreprenör per plogområde. En entreprenör får
vinna flera plogområden.
Avtalet ska gälla t.o.m. 2021-10-14, med förlängningsoption på ytterligare maximalt
två år.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag, 2019-02-08.
Beslutet skickas till

Inköpsenheten.
____________________
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Dnr TFN/2019:106-510

Enkelriktning sommartid Gripsholmsvägen/Strandvägen,
Mariefred
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

göra enkelriktningen av Gripsholmsvägen/ Strandvägen till en
tillfällig sommarlösning.

Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) föreslår nämnden att byta ut ordet ”permanent” mot
”tillfällig” i teknik- och servicekontorets förslag till beslut och finner att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Bristen på parkeringsplatser samt behovet av att skapa en lugnare trafikmiljö längs
med Gripsholmsvägen/ Strandvägen har varit en fråga som varit återkommande hos
Strängnäs kommuns Teknik- och servicekontor.
Under tiden 2018-06-25 t.o.m. 2018-08-20 gjordes ett försök med att enkelrikta en
del av Gripsholmsvägen/Strandvägen och parkering för personbil klass 1 tilläts på
sträckan. Syftet med enkelriktningen var att skapa en lugnare trafikmiljö längs med
aktuell sträcka samt skapa fler parkeringsplatser i centrala Mariefred. Anledningen
till de aktuella datum som enkelriktningen genomfördes var för att det var sommarlov
under den tiden samt att trafiktrycket på Gripsholmsvägen/ Strandvägen samt
behovet av parkeringsplatser då ansågs vara som störst.
Under försöksperioden genomfördes trafikmätningar på Kyrkogatan och
Slottsträdgårdsgatan. Efter försöksperioden genomfördes två enkätundersökningar
med samma frågor men där den ena vände sig till näringslivet och den andra till
allmänheten. Enkäten besvarades genom att följa en länk på internet och detta
kommunicerades via kommunens hemsida, Facebook och lokaltidningen.
Effekter av försöket
Ett femtiotal fler parkeringsplatser skapades centralt i Mariefred. Under den tid de
extra parkeringsplatserna fanns har inga klagomål vad gäller brist på
parkeringsplatser i Mariefred inkommit till Teknik-och servicekontoret, vilket annars
är ett stående inslag under sommarperioden.
Lugnare trafiktempo på aktuell sträcka.
Högre tryck på närliggande gator i Mariefreds stadskärna samt på Ärnäsvägen.
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Resultat av enkätundersökningarna
Resultatet mellan de två enkätundersökningarna skiljde sig åt där näringslivet var
generellt positiva till enkelriktningen och allmänheten generellt negativ till
enkelriktningen.
Stor del av de som är negativa till försöket vänder sig framförallt mot att det
parkerade bilar en längre sträcka längs med vattnet vilket man ansåg förstörde
utsikten och Mariefreds stadsbild samt att det förekom husbilar som parkerade längs
med sträckan, trots att det inte var tillåtet.
Andra synpunkter var att det blev svårare att ta sig genom stadskärnan och mer tryck
på andra gator i stadskärnan som Nygatan, Djurgårdsgatan och Kyrkogatan. Flera
uttrycker även att trafiksituationen blev sämre i korsningen Nygatan/Kärnbogatan.
Stor del av de som är positiva till enkelriktningen är framförallt positiva till att antalet
parkeringsplatser ökat samt att trafiken på Gripsholmsvägen/ Strandvägen minskade.
Trafikmätningar
En trafikmätning genomfördes på Kyrkogatan i höjd med kyrkan. Den genomfördes i
början på augusti under tiden då det fortfarande var enkelriktat på
Gripsholmsvägen/Strandvägen. Resultatet av undersökningen visade under den
veckan inget större tryck på aktuell del av Kyrkogatan, årsmedeldygnstrafiken var 220
fordonsrörelser/dygn.
Två trafikmätningar genomfördes på Slottsträdgårdsgatan i höjd med skolan. Den ena
mätningen genomfördes i början på augusti när det fortfarande var enkelriktat på
Gripsholmsvägen/Strandvägen. Årsmedeldygnstrafiken var då 2498 fordonsrörelser/
dygn. Den andra mätningen genomfördes i slutet på augusti/början på september när
det inte längre var någon enkelriktning på Gripsholmsvägen/Strandvägen och visade
en årsmedeldygnstrafik på 2254 fordonsrörelser/dygn.
Anledningen till att mätningar genomfördes på just Kyrkogatan och
Slottsträdgårdsgatan var att det var där den största ökningen av trafik förväntades att
bli.
Sammanfattning av försöket
I början av försöket inkom ett fåtal klagomål som gällde att enkelriktningen ägde rum
överhuvudtaget. Några klagomål inkom om att enkelriktningen var otydligt
uppmärkt. Detta åtgärdades genom att ställa ut en skylt-ö en bit ut i körbanan för att
extra tydligt visa vad som gällde. Överlag inkom förvånansvärt få klagomål under
själva försöksperioden.
Parkeringssituationen blev bättre då fler parkeringsplatser tillkom.
Trafikmätningarna som genomförts visar inte på några uppseendeväckande ökningar
av trafik på de gator som mättes. För att med säkerhet kunna uttala sig om den
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faktiska trafikmängden behöver fler gator i centrala Mariefred mätas före en eventuell
enkelriktning och sedan under enkelriktningen. Man skulle dessutom behöva
genomföra mätningar på dessa gator en sommar utan enkelriktning och en sommar
med enkelriktning då trycket på gatorna i centrala Mariefred ökar under just den
perioden oavsett om det är enkelriktat eller inte på Gripsholmsvägen/Strandvägen.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Vid en permanent sommarlösning blir kostnaden totalt två arbetsdagar årligen för att
ta fram och bort vägmärken.
Beslutsunderlag

Några ytterligare beslutsunderlag finns inte.
Beslutet skickas till

____________________
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Delegationsbeslut, rapport
Följande delegationsbeslut redovisas:
1. Delegationsbeslut fattade i Lex, TFN-Delegation/2019 § 8-47.
2. Delegationsbeslut schakttillstånd, 2019-01-16--2019-02-12.
____________________
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Övriga frågor
Lekparken i Västerviken – Erik Granbeck (C) frågar varför lekställningen i
Västervikens lekpark har rivits innan den nya är på gång att byggas. Stadsmiljö- och
servicechef Anders Ekman svarar att lekställningen har rivits eftersom den blev
utdömd vid den senaste besiktningen.
____________________
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