
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målområde för verksamhetsrapport 

Delår 2 
 

Kontorschefen har ordet 
Det som slår mig när jag sitter och går igenom alla underlag inför delår 2 är hur mycket som görs 
i våra verksamheter, både i stort och i smått. Tillsammans fyller vi kommunens godisskål full med 
aktiviteter som gör vår kommun till en bättre plats oavsett om du är invånare, besökare eller 
näringsidkare. Att vi dessutom ser vårt utvecklingsarbete genom glasögon färgade av Agenda 
2030 gör vårt bidrag än mer värdefullt. Vi är dessutom påväg i flera viktiga områden när det 
gäller verksamhetsutveckling, både inom förvaltningen och i koncernen.  
  
De frågor som jag just nu är extra fokuserad på, förutom själva "chefandet", är simhall och 
idrottshall på Larslunda, där har vi ett tydligt uppdrag att utveckla Larslunda idrotts- och 
friluftsområde. Återuppbyggnad av växthuset på Tosterö och i nästa led fylla det med 
verksamhet i samverkan med bland annat utbildningskontoret. Det ger en bra grund för vårt 
fortsatta arbete med utbildning om Agenda 2030, god utbildning för alla, en socialt inkluderande 
miljö, god hälsa och välbefinnande genom ett generationsöverskridande arbete som syftar till att 
bryta isolering och ensamhet.  
  
Ett flertal utredningar som ska ligga till grund för beslut på olika nivå senare finns också med i 
min lista. Tjänsteman i beredskap (TIB), utredningen ska visa vägen framåt så vi är robusta i vår 
beredskap som kommun. Transportservice, hur kan vi optimera våra transporter, dels ur ett 
miljö- och hållbarhetsfokus, dels för att säkerställa drift av vår kärnverksamhet.  
Laddinfrastruktur i vår kommun, hur ska vi som kommun rusta oss på mest kostnadseffektivt 
sätt när det kommer till frågan om utbyggnad av laddinfrastruktur, återigen är det fokus på 
hållbarhet och Agenda 2030. Samma uppdrag gör att vi ser över hur samarbetet med SFAB 
vidare sak se ut framåt.  Jag har också fått möjligheten att vara en del av arbetet med revidering 
av översiktsplan för Strängnäs kommun och delta i arbetet med vårt jubileumsår 2023, 500-års 
resan, två oerhört spännande frågor som på olika sätt kommer sätta prägel på vår kommun 
framåt i tiden. 
  
När jag nu har fångat er uppmärksamhet vill jag passa på att uppmana er alla som är 
medarbetare på Teknik- och servicekontoret att svara på den medarbetarenkät som kommer i 
dagarna, det är så viktigt att vi får veta hur ni har det även i den här formen så vi tillsammans 
kan fortsätta utveckla vår verksamhet så den stödjer en vänlig, kreativ och tillåtande miljö! 
 



 

Administrativa enheten 
Det är riktigt roligt att se att vi kommit 
väldigt långt redan med vår enhets 
arbetsplan och tillhörande aktiviteter 26 
stycken! aktiviteter är 50 % klara eller mer 
(många över 70 % klara och flera är även 
helt klara). Sju stycken av våra aktiviteter 
är påbörjade men mindre än 50 % klara 
och en aktivitet är ännu inte påbörjad. 
Prognosen är att vi kommer bli klara med 
alla våra planerade aktiviteter i slutet av 
året. 
 
 
 
 
 
 
Det jag vill lyfta fram som våra största bedrifter så här långt i år är arbetet med digitalisering av 
bokningen av torghandelsplatser och foodtrucks samt arbetet med Agenda 2030 och 
omställningen av fordonsflottan.  
 
- Teknik- och fritidsnämnden skapar genom digitalisering, tydlig kommunikation och dialog 
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling. Det är viktigt för att 
skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. 
 
Vi har gjort det stora arbetet med behovsanalys och utveckling av ett system för digital bokning 
av torghandelsplatser och platser för foodtrucks. Vi har tillsammans med en leverantör sett till 
att vi får de funktioner vi behöver och ett så användarvänligt system som möjligt för de invånare, 
företagare och föreningar som bokar. Fördelar för kunderna med denna digitalisering är att de 
kan boka plats på egen hand vilken tid som helst på dygnet. Det digitala systemet ger en 
överskådlighet över platserna, möjlighet att se pris och betala direkt samt att man kan avboka på 
egen hand. Denna utveckling bidrar även till kommunens styrdokument Strategi 
attraktionskraft. 
 
För kommunens organisation bidrar det till mindre administration och mer tid över till andra 
arbetsuppgifter. Vi finns självklart redo för de kunder som behöver hjälp. Vi ska börja testa 
systemet under oktober. När det fungerar väl ska vi låta några torghandlare testa att boka via 
systemet. I januari 2023 ska systemet användas skarpt för bokningar.  
 
- Teknik- och fritidsnämnden arbetar aktivt med beteendeförändringar, bevarande av natur- och 
vattenmiljöer samt andra åtgärder som främjar arbetet för att nå målen i Agenda 2030. 
 
Rese- och fordonspolicyn är nu antagen av Kommunfullmäktige och det är vi väldigt glada för! 
Fordonsenheten jobbar på med sin del i den, uppmuntrar, trycker på och pushar folk i rätt 
riktning. Samtliga anställda och förtroendevalda inom Strängnäs kommun och dess bolag har nu 
en skyldighet att följa policyn och bidra med ett eget hållbart resvanebeteende. Det finns flera 
olika sätt att göra det och vi ska försöka bidra till denna implementering i organisationen.  
 
Världsläget, brist på komponenter med mera påverkar vår verksamhet, hur snabbt vi kan ställa 
om och även kommunens totala kostnad för tjänstefordon. Detta är något som vi hela tiden 
försöker ha koll på och vara flexibla inför.  
 
25 av 26 planerade fordon i år är beställda. Vi har långa leveranstider på bilar nu med tanke på 



världsläget men sex stycken av bilarna är i alla fall på gång att levereras under den närmsta 
månaden.  
 
För att förstå vilken stor och snabb omställning vi gör så kan man säga att vi nu byter ut dubbelt 
så många fordon per år jämfört med tidigare år. Våren 2022 hade Strängnäs kommun 27st 
elbilar och plug-in hybrider som tjänstefordon (av 132st). Våren 2023 kommer vi i stället ha 46st 
elbilar och plug-in hybrider! 

Fritidsenheten 
Det idrottspolitiska programmet är centralt för hela enhetens arbete både avseende driften av 
våra anläggningar som utvecklingen av idrottslivet i kommunen. Programmet styr i mångt och 
mycket det arbete vi lägger ned och skapar en tydlighet för vår verksamhet, både internt inom 
kommunen såväl som mot idrottsföreningar som andra aktörer. Ledningsgruppen på 
Fritidsenheten stämmer kontinuerligt av så vi arbetar mot alla de sex punkter som är beslutade i 
programmet och övrig personal ser till att implementera det i våra verksamheter vilket de gör på 
ett fantastiskt bra sätt!  

 

Vår största utmaning på grund av begränsade resurser är utvecklingen av idrottslivet. Vi har dock 

efter sommaren rekryterat en ny medarbetare, Patricia Wallén som ska leda arbetet på 

Fritidsbanken och även arbeta med olika projekt för att utveckla idrottslivet i kommunen.  

”Inkluderande idrott för alla utifrån vars och ens skilda behov och förutsättningar” är en av 
punkterna i det idrottspolitiska programmet, en punkt som vi tidigare haft svårt att utveckla och 
infria men något som vi idag arbetar aktivt med. Ett projekt som påbörjats med hjälp av 
horisontella medel är ”Idrott och hälsa för personer med funktionsnedsättning”. Patricia leder 
arbetet och det är Fritidsenheten och Funktionshinderomsorgen (LSS) på Socialkontoret som 
samverkar.   
 
Målgruppen i projektet är personer som omfattas av LSS insatser. Projektet omfattar barn, unga 
vuxna och vuxna medborgare. Syftet med projektet är att stärka målgruppens ställning vad gäller 
hälsofrämjande insatser.  Vi vill skapa en mer jämlik hälsa där målgruppen är delaktig i 
utformandet och att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att stärka sin hälsa, 
genom att röra på sig och idrotta mer. Viktigt är också att bygga nätverk mellan LSS, 
Fritidsenheten och idrottsföreningar. Projektplanen finns att få för den som är intresserad. 

Måltidsservice 
 September betyder projektstart för oss på Måltid då vi i mångt och mycket följer skolans 
arbetsår. Höstterminen innebär alltså att många aktiviteter startas upp efter sommaren. 
Ekonomin är fortsatt mycket oviss för vår räkning, prisökningar på livsmedel och Ukrainakriget 
som påverkar tillgång på livsmedel negativt är två orosmoment vi hanterar genom uppföljning 
och inhämtning av information från såväl leverantörer som branschen i stort.  
Aktiviteter i arbetsplanen är många och ungefär hälften är vi i gång eller färdiga med. 
Ambitionsnivån är hög och vi kanske inte kommer i mål med allt men vi utvecklar i rasande takt 
och verksamheten pågår och går framåt hela tiden.  
Några av de aktuella projekt som just nu pågår eller ska startas inom kort är 
 

- Utveckling av en bildbank för bildstöd inom äldreomsorgen. Foton på mat vackert 
upplagd ska hjälpa såväl äldre som personal att tolka menyn och att välja mat som den 
äldre vill ha.  

- Start av ett bageriprojekt där vi på sikt vill kunna erbjuda hembakat bröd, bakverk och 
desserter till alla våra matgäster. Bageriet startas dessutom i samverkan med Daglig 
verksamhet och sysselsättning vilket ger ytterligare ett mervärde i form av social 
hållbarhet.  

- Vi fortsätter att yrkesbedöma vid behov som ett led i kompetensutveckling och 



individuella planer för alla. Vi har nu 3 certifierade yrkesbedömare i vår egen 
verksamhet.  

- E-tjänst specialkost samt processutveckling av NPF-koster. 
- Inrättad ny administrativ tjänst där vi förstärker kontoret med en kostekonom som stöd 

till cheferna för att underlätta deras administrationsbörda.  
 

Mest aktuellt är ändå att vi på tisdag deltar i White Guide Junior-prisgalan i Helsingborg, 
tillsammans med rektor Annika Linde då vi är nominerade i två kategorier även i år. Vi är mycket 
stolta över vår första förskolenominering och håller tummar och tår för Delia, Fredric och Annica 
i den kategorin.  

 

Räddningstjänsten 
Under september genomförs de årliga aktiviteterna ”Känn dig trygg – Förebygg” för alla elever i 
årskurs sju, ”112-teatern” för alla sexåringar i förskoleklass samt öppet hus på Strängnäs 
brandstation. Aktiviteterna genomförs delvis i samarbete med Polisen, Kulturskolan, 
Socialkontoret, Bergkvarabuss och Svensk handel. Alla tre aktiviteterna är viktiga 
informationskanaler där vi framför allt når yngre personer med budskap om förebyggande 
åtgärder. Vi försöker också informera om vårt arbete, om brandskydd och behovet av ny RIB-
personal.
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För att minska belastningen på miljön och anpassa oss till nya regler och gränsvärden för 
kemikalier pågår ett arbete att tömma och destruera gammal skumvätska som bedöms innehålla 
förbjudna PFAS-ämnen. Det handlar för Strängnäs del om fem fordonstankar som ska tömmas. I 
början på oktober kommer en entreprenör på uppdrag av MSB att hämta skumvätska och köra 
den för destruktion. Vi slipper alltså kostnaden för detta. Det är däremot vårt ansvar att sanera 
de tankar som vi vill återfylla med skumvätska. En första offert för detta har tagits in och det 
pekar på att det blir mycket dyrt, runt 270 tkr för de fem tankarna!  
 
 
 



Heltidspersonalen har förutom 
den löpande 
övningsverksamheten på skifttid 
även fem särskilda övningsveckor 
per år där varje skiftgrupp övar 
en hel dag respektive vecka. 
Övningsveckan i september 
innehåller bland annat insats vid 
olycka med kemikalier inklusive 
sanering av personal som 
deltagit vid kemikalieolycka samt 
vattenlivräddning i Mälaren. RIB-
personalen har förutom 
gruppövningar för 
beredskapsgruppen på måndagar 
även två övningshelger per år där 
respektive brandman övar en hel 
dag.  
 
 
 
Rekryteringen av en ny enhetschef som ersätter den tidigare tjänsten ställföreträdande 
räddningschef är avslutad. Den nya enhetschefen Sara Aldrin börjar 1 december med 
huvuduppgift att samordna personal- och arbetsmiljöfrågor. Hon har lång erfarenhet som chef i 
både Försvarsmakten och i kommunal äldreomsorg. Arbetet med rekrytering av en 
brandinspektör och flera nya brandmän till skiftorganisationen på heltid pågår. Rekryteringen till 
RIB-organisationen har dock gått trögt, av 26 sökande är det bara två som är aktuella för 
beredskap på hel vecka. En ny rekrytering ska påbörjas snart och vi har också knutit upp flera 
heltidsbrandmän som kan ta beredskap även som RIB. 
 
Det pågående kriget i Ukraina innebär att det har kommit önskemål från den ukrainska staten 
om hjälp med bland annat materiel för räddningstjänst. Den svenska myndigheten MSB 
samordnar hjälp från landets räddningstjänster. Under september skickas fyra pallar med 
utrangerade skyddskläder och hydrauliska räddningsverktyg från Strängnäs för mellanlagring i 
Tungelsta söder om Stockholm. Därifrån kommer en samlad hjälpsändning med materiel från 
olika svenska räddningstjänster att skickas till Ukraina. Tyvärr gjordes det i vintras en större 
utrensning av materiel som kastades men som i stället hade kunnat vara till nytta för Ukraina. 
 
 

De två nya personbilarna av 
typen laddhybrid har nu fått sin 
gula reflexdekor för att 
tydliggöra sin hemvist. Bilarna 
fungerar mycket bra och korta 
resor (upp till fem mil) med dem 
körs nu helt på el. 
 

 

 

 



Stadsmiljö  
Stadsmiljös långsiktiga arbete att lyfta fram Mälaren har säkert skapat en dragningskraft för att 
få folk att ta promenader längs strandlinjen som dessutom främjar folkhälsan. Sträckan från 
Mälarlunden och bort mot Eldsund har fått ny form där det också växer fram nya boenden som 
ställer ökade krav på skötsel i anslutning till Mälaren. 
 
Längs den nämnda 
sträckan har vi också i egen 
regi skapat platser med 
bänkar och bord där man 
kan slå sig ner och ta del av 
närheten till vattnet, små 
rum som skapar en fin 
inramning med 
stensättningar, buskar, 
träd, belysning etc.  Att vi 
är en kommun med så 
mycket strandlinje innebär 
krävande arbetsuppgift att 
hålla miljön i gott skick. 
Ibland så måste vi göra 
större åtgärder då isen 
skapat problemet eller att 
dagvatten har gröpt ur 
stenkajer som till slut ger 
vika. 
 
Nu pågår ett stort arbete i Mariefred med kajen runt gamla strandrestaurangen där vi är klara 
lagom till våren nästa år. Det är också ett område där vi lyfter fram just Mälaren och tillgången 
till vattnet genom att i bryggdäcket ha trappsteg ner till vattnet. Bryggdäcket byggs så det blir en 
avsats som fungerar som en soffa med ryggstöd, där man kan slå sig ner längs promenaden.  
 
Ett stort och utmanande arbete med att skapa en lekotop på Stavlundsdammen Tosterö har tagit 
form. Vi har fått dammen att fungera så vattnet går dit vi vill med bäckar som rör sig inom 
området. Bäckarna har ett renande syfte och vi ser att biotopen börjar stabilisera sig genom att 
växter och djur hittat dit. Roligt lekkomplement till lekplatsen som är intill. 
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VA och återvinning 
Planförslaget för Strängnäs nya Kretslopps- och avfallsplan för perioden 2023-2027 har varit ute 
på remiss sedan i somras. Det betyder att alla berörda har 
fått möjlighet att påverka innehållet före beslut. Alla 
kommunala verksamheter har inbjudits att ge sina 
synpunkter. Råden för funktionshinderfrågor och rådet för 
seniorfrågor, SKUR (kommunens ungdomsråd), lokala 
näringslivet, föreningar och allmänhet är också några 
exempel på grupper som bjudits in för att komma med 
sina tankar. Ett dialogmöte för allmänheten hölls den 18 
augusti för att inhämta synpunkter. Kretslopps- och 
avfallsplanen föreslås delas in i tre målområden; minska 
matsvinn, förebygga uppkomsten av avfall och minska 
nedskräpning. Områdena innehåller bland annat mål om 
att kommunen i sin egen verksamhet ska visa bra exempel 
på hur det går att minska matsvinnet och hindra att avfall 
uppstår. Samtidigt ska vi ge information och kunskap till de 
som bor i kommunen. På så sätt möter vi vårt delmål att 
arbeta aktivt med beteendeförändringar, bevarande av 
natur- och vattenmiljöer samt andra åtgärder som främjar 
arbetet för att nå målen i Agenda 2030.   

 
 

Larslunda 
Anbud på olika entreprenaddelar till simhallen har inkommit.  
Under den närmaste veckan (v.37) kommer anbuden utvärderas och kontrolleras att de ligger 
inom kalkylerad kostnad. Förhoppningsvis kan tilldelning skickas ut veckan därpå, därefter 
inväntas överklagandetiden (10 dagar) innan kontrakt kan skrivas. 
 
Ett överklagande på detaljplanen har lämnats in till Mark- och miljödomstolen vilket kan 
innebära förseningar med byggstart beroende på hur ärendet hanteras av domstolen. 
Utredning påbörjas om byggnation kan starta utifrån gällande detaljplan eller om beslut från 
Mark- och miljödomstolen måste inväntas. 

 

Nyckeltal 

Perspektiv invånare 

Uppdateras till delårsrapport 1. 
 
 



Perspektiv Samhälle 

Nyckeltal Samhälle 

Resultat 

2020 

Resultat 

2021-08

Resultat 

2021

Resultat 

2022-04

Resultat 

2022-08

Andel kommunala genomfartsleder med 

godkänd asfaltsbeläggning (klass 3-5) - 92,3% 93,1% 90,6% 93,8%

Andel kommunala matargator med godkänd 

asfaltsbeläggning (klass 3-5) - 73,1% 78,0% 72,0% 76,5%

Andel kommunala lokalgator med godkänd 

asfaltsbeläggning (klass 3-5) - 81,7% 82,9% 81,1% 82,5%

Asfaltskuld, kostnaden för att bygga bort viktiga 

klass 1 och klass 2 gator, mkr - 32,0 26,3 50,1 45,8

Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder 11 12 14 - 17

Antal genomförda trygghetsåtgärder 10 10 14 - 22

Andel fordon på fordonsenheten som kan 

framföras på fossilfria drivmedel i % 43,0% 51,0% 52,1% 60,0% 60,0%

Andel körda mil på fossilfria drivmedel på 

fordonsenheten i % 16,0% 34,0% 37,8% 49,4% 52,3%

Andel fordon på fordonsenheten som kan 

framföras på fossilfria drivmedel (enligt KEP) i 

% - - 21,2% 21,8% 22,0%

Andel körda mil på fossilfria drivmedel (enligt 

KEP) på fordonsenheten i % - - 6,4% 11,1% 12,7%

Andel ekologiska livsmedelsinköp ska vara 50 % 

av totala kostnaden för inköpta livsmedel, 

ackumulerat utfall 47,7% 48,2% 50,2% 50,0% 48,0%

Mätning av CO2-ekvivalenter per kilo inköpta 

livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat 

utfall 1,7 1,7 1,5 1,9 1,9

Mätning av andel kött av total andel inköpta 

livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat 

utfall 7,6% - 7,9% 8,0% 5,0%



 

Perspektiv Medarbetare 

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-01-01

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-04-30

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-08-31

3 - Teknik- och fritidsnämnden 164,7 165,2 164,7

31 - Teknik- och servicekontoret 5,0 5,0 5,0

32 - Administrativa enheten TSK 7,6 6,8 6,8

33 - Stadsmiljö och fritid 54,0 54,0 56,0

34 - Räddningstjänst 27,0 28,0 27,0

35 - Måltidsservice 71,1 71,5 69,9

Tillsvidareanställd månadsavlönad  



Nyckeltal medarbetare jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22

Frisknärvaro per månad % 96,2 95,2 94,7 94,2 94,2 94,0 91,2 93,2 94,3 95,2 95,3 96,0 96,3

Sjukfrånvaro per månad % 3,8 4,8 5,3 5,8 5,8 6,0 8,8 6,8 5,7 4,8 4,7 4,0 3,7

Sjukfrånvaro per månad %, 

dag 1-14 0,6 1,3 2,5 2,9 2,7 3,6 5,4 4,4 2,8 1,9 2,0 1,7 1,4
Sjukfrånvaro snitt senast 

12 mån % 7,1 7,0 6,7 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,3 5,9 5,7 5,5 5,5
Frisknärvaro ackumulerat 

innevarande år % 93,0 93,3 93,4 93,5 93,6 93,6 91,2 92,2 92,9 93,5 93,8 94,3 94,6

Sjukfrånvaro ackumulerat 

innevarande år % 7,0 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 8,8 7,8 7,1 6,5 6,2 5,7 5,4
Sjukfrånvaro ackumulerat 

innevarande år %, dag 1-

14 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 5,4 4,9 4,2 3,6 3,3 3,0 2,8

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 103 59 85 53 44 18 36 23 100 94 95 50

2020 51 66 172 122 64 63 58 52 174 135 108 50

2021 97 102 118 150 153 74 31 56 112 111 114 133

2022 246 157 79 77 69 50 52
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Antal frånvarodagar (sjukdag 1-14) Teknik- och servicekontoret



 

Perspektiv Ekonomi  

Nyckeltal Ekonomi

Resultat 

2019

Resultat 

2020 

Resultat 

2021

Resultat 

2022-04

Resultat 

2022-05

Resultat 

2022-08

Prognos 

2022

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, hela TFN -0,1% 3,5% 1,3% -2,9% -4,5% -0,1% -0,6%

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, verksamheter 

exkl. balanserat resultat -1,1% 0,6% 0,3% 0,2% -3,4% -0,8% 0,2%

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, verksamheter 

inkl. balanserat resultat 16,9% 51,6% 18,6% -46,2% -21,3% 6,3% -13,4%

Köpsumma på avtal av total 

köpsumma 87% 88,0% 89,0% - - - -


