
 

 

 

 

 

 



Målområde för verksamhetsrapport 

Delår 1 
 

Kontorschefen har ordet 
Delår 1, det är alltid lite spänt att se vad vi har hunnit åstadkomma så här tidigt på året. Vissa 
av verksamheternas uppdrag pågår under hela året medan andra är mer säsongsbundna. Att 
skapa samarbeten mellan våra kontor och mellan kontor och bolag är en fråga som är 
prioriterad under hela året på Teknik- och servicekontoret, vi ser att om vi gör saker ihop med 
andra får vi ofta ett bättre resultat och arbetet blir så mycket roligare. Jag skulle vilja beskriva 
två samarbeten som Teknik- och servicekontoret har upprättat med Socialkontoret och 
Utbildningskontoret. Det är två samarbeten som vi verkligen ser kan ge positiv effekt för de vi 
är till för. Äldreomsorgen och måltidsenheten samarbetar i frågor som rör måltider för äldre. 
Syftet är att arbeta för att få måltiden att bli mer är bara maten på tallriken. Självklart är maten 
och hur den smakar viktig, men vi vet också att hela situationen runt maten är viktig, vem äter 
jag min mat med, hur är bordet dukat, är det lugnt i rummet och känner jag mig trygg. Om 
måltiden är en bra stund på dagen blir näringsintaget bättre vilket i sin tur ger bättre fysisk- och 
kognitiv funktion. Samarbetet med utbildningskontoret är i sin uppstart, det är ett samarbete 
där både fritidsenheten och måltidsverksamheten är involverade. Rörelse och bra mat är två 
viktiga ingredienser för att våra unga ska tillgodogöra sig kunskap. Kan vi genom våra 
verksamheter bidra till bättre skolresultat, ja vi vill tro det. Om barn äter bra mat och rör på sig 
säger forskningen att de har lättare att ta till sig kunskap, så låt oss gör ett seriöst försök att 
bidra. Det var två av våra samarbeten, jag kommer beskriva andra i kommande 
verksamhetsrapporter.  
 

Administrativa enheten 
Förutom att vår enhet starkt bidrar genom god service och bemötande så har vi stort fokus på 
Agenda 2030 och nämndens mål: ”Teknik- och fritidsnämnden arbetar för en ökad användning 
av alternativa energikällor, minskad användning av fossila bränslen, minskad energiförbrukning 
samt minskat antal transporter och resor.”. 

 
 



Fordonsenheten byter i högt tempo ut fordon till nya som kan köras på fossilfria drivmedel. 
Många är rena elbilar och en del är hybrider. Att vi ställer om kommunens fordonsflotta gör att 
vi minskar Strängnäs kommuns negativa påverkan på klimat och miljö. Vi visar även att det går 
att ställa om och agerar som gott exempel för kommunens medborgare. Bilarna får nya dekaler 
som gör det ännu synligare att det är kommunens bilar och som även visar om fordonet drivs  
100 % på el eller t.ex. körs på HVO100. 
 
Utbytet av fordonsflottan sker i samverkan med verksamheterna så att fordonen tillgodoser 
behovet för medarbetarna, men målet är tydligt, att byta ut så mycket som möjligt till eldrivet. 
Ibland finns dock inte helt fossilfria alternativ ännu som uppfyller funktionskraven och då får vi 
göra väl avvägda undantag.  
 
Vi har även ökat antalet bokningsbara elcyklar och lådcyklar för att det ska finnas goda 
förutsättningar att ta sig fram i tjänsten utan att nödvändigtvis använda bil. En eldriven lådcykel 
är väldigt användbar då man har packning med sig och ersätter bilen fint vid resor under 5 km. I 
den nya Rese- och fordonspolicyn som ska upp för beslut trycker vi på vikten av att använda 
cykeln som transportmedel. Både för miljöns skull men även för hälsan hos alla medarbetare!  
 
Vi ser fram emot sommarhalvåret som bidrar till att kommunens cyklar används mer. Elvis, 
Eloise, Elliot, Elvira med vänner (se bild) vill få komma ut på tur och göra nytta! 
 
På Administrativa enheten vidgar vi dessutom våra perspektiv tillsammans och lär oss om 
Agenda 2030 som helhet. På varje Arbetsplatstillfälle (APT) går vi igenom minst ett eller två av 
Agenda 2030 målen genom att tillsammans svara på frågor i ett quiz som FN tagit fram 
(Målkompassen - testa dina kunskaper om läget i världen - Globala målen (globalamalen.se)). 
Det är intressanta frågor som gör att man mer konkret förstår vad Agenda 2030 handlar om 
och det är roligt att sitta och resonera i grupp! 

 

https://www.globalamalen.se/malkompassen/


Fritidsenheten 
Nämndens mål är att vi ska bidra till god folkhälsa och det idrottspolitiska programmet är 
centralt för Fritidsenhetens arbete att stärka folkhälsan genom att arbeta med de 6 punkter 
som programmet syftar till.  
 
Just nu rekryterar vi en ny tjänst, platsansvarig för Fritidsbanken, och målsättningen med 
tjänsten är flera. Vi har erhållit horisontella medel för en del av tjänsten tillsammans med 
socialkontoret, fokus i den delen av uppdraget är att få personer med funktionsvariation i 
rörelse, för ökat välbefinnande och hälsa. Det kommer starta upp till hösten, vi vill bidra till att 
personer med funktionsvariation kan ges möjlighet att ta del av olika föreningars aktiviteter. 
Vidare kommer tjänsten att utveckla Fritidsbanken så att vi når ut till fler låntagare, inte minst 
hoppas vi att vi redan när skolorna startar i augusti kommer att ha möjlighet att besöka dem 
och på så sätt medverka till ökad rörelse för våra barn och ungdomar. Tjänsten kommer även 
ha fokus på det idrottspolitiska programmet, idag saknar vi medarbetare som arbetar 
strukturerat med utveckling och uppföljning av programmet 
 
Andra saker som vi gjort för att stärka folkhälsan är att vi färdigställt discgolfbanan vid 
Hammaren samt allaktivitesparken i Toresund. Vi har även renoverat bryggorna på Visholmen 
samt att vi i samverkan med tennisklubben sett till så att belysning har kommit upp vid 
tennisbanorna på Visholmen. Något vi arbetar aktivt med just nu är att se över våra 
motionsspår både avseende beläggning och skyltning. Gällande skyltarna samverkar vi med 
socialkontoret och daglig verksamhet där brukare ges möjlighet att måla skyltarna till spåren. 
För att möjliggöra spontanidrott än mer har vi på fem av våra anläggningar monterat reglage så 
kommunens invånare själva ska kunna tända belysningen på anläggningarna.  
 
Det vi kanske är allra stoltast över att ha lyckats med är att vi genom en ökad samverkan med 
utbildningskontoret och skolorna lyckats få fler elever att lära sig simma. Bland annat då läsåret 
började kunde 14 elever i årskurs 6 vid en av våra skolor inte simma, nu knappt ett år senare 
har tretton av dessa klarat simprovet. Detta tycker vi leder till bättre folkhälsa men även 
mycket mer än så. Det leder till en större trygghet, möjliggör i flera fall integration och inte 
minst bidrar det till att eleverna kan få godkända betyg i idrott! 

 

Måltidsservice 
En av aktiviteterna i vår arbetsplan som ska bidra till målet En hållbar cirkulär måltid, samt till 
det måltidspolitiska programmet, är att öka antalet lokala leverantörer. I och med att vi nu har 
en politiskt beslutad definition av lokal/närproducerad mat, kan vi på Måltidsservice på ett mer 
systematiskt sätt arbeta med detta delområde inom hållbara måltider i Strängnäs.  
 
Under delår 1 har vi äntligen och mycket glädjande, till slut kommit fram till ett formellt avtal 
med en av grannkommunen Eskilstunas lantbruk, Lindholms gård på gränsen till Strängnäs, där 
vi som första kommun tecknat avtal om att adoptera kalvar. Ja, ni läste rätt, vi har inte köpt 
köttfärs och grytbitar, utan blivit adoptiv/medägare till 3 kalvar per år under avtalstiden. 
Lindholms gård står för det formella ägandet och skötsel av djuren, för det tror vi att Martina 
med medarbetare sköter bättre än vad vi på kommunen gör.  
 
Under tiden kommer Måltidsservice tillsammans med två utvalda skolor, Finningeskolan och 
Vasaskolan, arbeta med att höja kunskapsnivån hos både barn, pedagoger och kökspersonal 
kring köttdjursproduktion, matens väg till tallriken och partnerskap mellan lantbrukare, 
kommun och invånare i form av elever på skolan.  
 
Avtalet är speciellt så till vida att det är uppbyggt som för andelsjordbruk, det vill säga att man i 
förväg kommer överens om betalning och även betalar och leveransen kommer i efterhand. I 
detta fall över ett år senare då kalvarna går till slakt. I avtalet ingår även utbildning för elever, 
pedagoger och kökspersonal, kommunikationsinsatser i sociala medier och att vi tillsammans 



avgör hur djuren sedan ska styckas och när de ska gå till slakt.  
 
Fördelen för företagaren är förutsägbarheten i att få betalt även om den kommande säsongen 
skulle innebära svårigheter i form av ökade dieselpriser, foderbrist eller annat. För oss som 
köpare innebär avtalet att vi under avtalstiden har tillgång till en enorm kunskaps- och 
inspirationskälla att vi främjar lokalt företagande, bygger goda relationer till en typ av företag 
som traditionellt har varit lite skeptiska till kommunen på olika grunder. Jag har personligen 
lång erfarenhet av detta. Dessutom tillkommer att just nötkött är en av de råvarugrupper som 
nu pekas ut som bristvara med kraftigt ökande priser delvis på grund av kriget i Ukraina och 
dess konsekvenser på livsmedelsbranschen. En utveckling jag ser med stor oro på, inte minst 
med tanke på budgetpåverkan.  
 
Så just nu känns det så extra roligt att nu ha en hel grupp lokala, engagerade leverantörer som 
gärna jobbar tillsammans med oss och som bjuder oss på sin kunskap och kärlek till sina marker 
och sina djur. Vi har bara börjat den resan!  

 

Räddningstjänsten 
För att uppnå Teknik- och fritidsnämndens mål att arbeta aktivt med beteendeförändringar, 
bevarande av natur- och vattenmiljöer samt andra åtgärder som främjar arbetet för att nå 
målen i Agenda 2030 arbetar räddningstjänsten på flera områden.  
 
En stor fråga just nu är hanteringen av släckmedel. Huvuddelen av den skumvätska som 
används idag kommer att bli förbjuden att använda från 2023 på grund av nya regler om 
utsläpp av kemikalier till miljön, framför allt så kallade PFAS-ämnen. Det gäller både den 
skumvätska som vi har i flera av våra brandbilar men även den skumvätska som finns i många 
handbrandsläckare. Vi har påbörjat tömning av skumvätsketankar i flera bilar och den vätska 
som tappas ut kommer att skickas för destruktion. Tyvärr räcker det inte med det utan 
tankarna måste rengöras mycket noggrant innan de återfylls med godkänd skumvätska. Det 
kan kosta upp emot 100 000 kr per bil att rengöra tankar och inblandningssystem! Av det skälet 
kommer vi framöver att begränsa vårt innehav av skumvätska jämfört med vad vi har haft 



tidigare. Det kommer också att ställas större krav på att använda så lite släckmedel som möjligt 
när vi gör insatser i känslig miljö vilket skulle kunna innebära att man ser till att begränsa 
brandspridningen men låter det som redan är förstört brinna vidare under bevakning. När det 
gäller handbrandsläckare finns det många skumsläckare utplacerade i de kommunala 
verksamheterna där räddningstjänsten har ansvaret för årlig service. En diskussion har inletts 
med Strängnäs Fastighets AB för att besluta om en utbytesplan så att släckare med felaktigt 
innehåll ersätts med godkända varianter. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under våren drivit på kommunen att 
skicka in ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor som är uppdaterat enligt de nya 
nationella föreskrifter som beslutades under 2021. Vårt nuvarande handlingsprogram gäller till 
2023 men är inte utformat på rätt sätt utan behöver justeras, bland annat när det gäller 
beskrivning av räddningstjänstens förmåga för olika typer av insatser. Arbetet med uppdatering 
har påbörjats och remissversionen av det nya handlingsprogrammet ska vara klar i början av 
sommaren för att kunna beslutas politiskt under hösten och antas av kommunfullmäktige 
senast i oktober. 
 
På kvällen den 8 april utbröt en brand i tvåvåningsdelen på Husbyholm, tidigare Selaöhemmet, i 
Stallarholmen. Branden började i en lägenhet på andra våningen men spred sig snabbt upp i 
hela byggnadskroppens takkonstruktion och därifrån ned i ytterväggarna. I ett senare skede 
gick brandspridning över till den äldre, högre delen av Husbyholm som är sammanbyggd med 
tvåvåningsdelen. Tyvärr blev hela byggnaden totalskadad av brand- och vattenskador. Det blev 
en släckningsinsats som var väldigt personalintensiv under flera dagar. Förutom personal från 
våra fyra egna styrkor i Strängnäs, Mariefred och Åker hade vi hjälp med resurser från 
brandstationerna i Eskilstuna, Torshälla och Nykvarn. Räddningstjänsten har tagit en del 
lärdomar av både brandspridning och släckningsinsats som vi kommer att utvärdera vidare 
framöver. 
 
Fram till 15 april har räddningstjänsten hittills i år haft 159 larm vilket är betydligt fler än under 
samma period 2021 då vi hade 134 larm. Det är framför allt utlösta automatlarm och flera 
omgångar eftersläckning vid Husbyholm som drar upp årets statistik. Det har dessutom varit 12 
händelser där man redan vid medlyssningen på 112-samtalet beslutade att inte dra något larm. 
 

Stadsmiljö  
På driften har vi verkligen lärt oss att ställa om och vara flexibla när vädret inte alltid är med oss 
i vår planering. Sandsopningen kom i gång senare på grund av flera minusgrader långt in på 
förmiddagarna och sedan ett rejält snöfall mitt i alltihop. Men vi har i stället lagt ner mycket tid 
på att renovera soffor, bänkar och lekutrustning som fått ett rejält ansiktslyft. Vi har jobbat 
mycket i skogarna där vi prioriterar trygghet och säkerhet vid gång och cykelvägar och andra 
platser där många människor vistas. 
 
Skräpplockardag har vi haft och mycket skräp var det. Tillsammans gör vi arbetet roligt och lätt, 
vilket avslutades med korvgrillning. 
 
I år har vi utökat med tre medarbetare för att kunna tillmötesgå det ökade behovet av 
skötselinsatser i de olika kommundelarna. Den biologiska mångfalden står högt upp på vår 
agenda. Många önskemål om ängar kommer till oss och vi kommer att prova detta på några 
utvalda platser. Vi testar även med att utöka antalet slaghacksytor, ytor som klipps en gång om 
året. Vi väljer också att inte städa för noga i skogarna. Ved och sly får lämnas kvar till våra 
insekter. Arbete med hygelbädden i Nabbviken fortsätter som en inspirationskälla till 
kommuninvånarna. 
 
Vårstädning i parker och grönytor är en stor post. Till exempel har nu Sundby kyrkogård fått en 
extra handpåläggning. 
 



Det finns gott om påhittiga och kreativa medarbetare här som gillar att skapa och har många 
idéer för att göra vardagen lite roligare i dessa tider. Här blir vi också inbladade med andra 
enheters arbete. 
 
Ett trygghetsarbete nära resecentrum resulterade i en liten minipark med växtlighet, soffor och 
belysning. I Stavlundsdammen håller vi på att utforma en lekotop, där barns kreativitet ska få 
blomstra. Tillsammans med kultur hjälper vi till att få konstverken på Magiska stigen på plats. 
Den blir spännande att besöka. Gyllenhjelmstorget kommer inom kort att får ett mysigt ”häng”. 
Vi tror att det kommer att uppskattas. 
 
I Åker, parken vid Folketshus är vi nästan klara med etapp 2, påkopplat sjövatten och en mysig 
pergola. 
 

VA och återvinning 
Ni har redan fått beskrivet av kontorschefen och måltidsservice att äldreomsorgen och 
måltidsenheten samarbetar i frågor som rör måltider för äldre med syftet att få måltiden att bli 
något mer är bara maten på tallriken. Presentation av måltiden, smaken, dofter, sociala och 
kulturella delar är lika viktiga.  Ett mål är att minimera risker för undernäring och det finns en 
koppling mellan minskad undernäring och minskat matsvinn.  
 
Matsvinn är också en av våra stora utmaningar när det gäller att minska avfallsberget, 
överkonsumtionen eller slöseriet (det finns många benämningar). Avfallsplanen revideras för 
fullt och snart ska det finnas ett utkast klart. Vi är mitt uppe i att ta fram förslag till mål och 
åtgärder, minska matsvinn är ett av dem som ni kommer få ta del av senare i vår.  
 
Som politiker sagt det till mig; ”lägg inte tid på tunga planer, konkretisera arbetet och gör 
skillnad som syns”. Ibland behöver det inte skrivas mer, less is more☺. 

 

Larslunda 
Snart finns färdigt förfrågningsunderlag till simhallen framtaget och vi närmar oss tiden för att 
gå ut med upphandling. Tidplanen är följande: 
 
30 april  Granskningshandlingar klara 
Maj  Granskning, justeringar i handlingarna 
30 maj  Detaljkalkyl för byggnadskostnaden levereras från We Group 
15 juni  Anbudsgivning skickas ut 
30 augusti Sista dag att lämna anbud 
September Utvärdering, tilldelningsbeslut, laga kraft för beslut 
Oktober Etablering, byggstart? 
 
Idrottshallen som kommunen också tänkt bygga på Larslunda har pausats sedan beslutet om 
att dela upp idrottshall och simhall togs. Arbetet med den kommer snart igång igen och under 
hösten tas handlingar fram. Målsättningen är att gå ut med upphandling våren 2023 med ett 
färdigställande hösten 2024. 
 
Arbetet med detaljplanen har blivit försenad vilket medförde att vissa utredningar behövde 
kompletteras men detaljplanen förväntas antas v.34 och vinna laga kraft v.37. 
Projektering av infrastrukturen (vägar, ledningsgator, belysning mm) i området pågår och 
handlingar finns klara i juni. 

 

 



Nyckeltal 2022 – Teknik- och fritidsnämnden 

Perspektiv invånare 

Uppdateras till delårsrapport 1. 

 

Perspektiv Samhälle 

Uppdateras i samband med delårsrapporter samt årsrapport. 

Nyckeltal Invånare

Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Markupplåtelse NKI 74 74 82

Brandtillsyn NKI 83 89 80



Uppdateras till delårsrapport 1 samt årsrapport. 

  



Perspektiv Medarbetare 

Uppdateras månadsvis med en månads eftersläpning.  

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten. 

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

Frisknärvaro per månad % 92,3 91,5 90,8 92,7 93,6 96,2 95,2 94,7 94,2 94,2 94,0 91,2 93,2

Sjukfrånvaro per månad % 7,7 8,5 9,2 7,3 6,4 3,8 4,8 5,3 5,8 5,8 6,0 8,8 6,8

Sjukfrånvaro per månad %, 

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

12 mån % 7,0 7,0 7,1 7,3 7,2 7,1 7,0 6,7 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5
Frisknärvaro ackumulerat 

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

Sjukfrånvaro ackumulerat 

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

innevarande år %, dag 1-

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

Uppföl jning HME (Enkät 

för hå l lbart medarbetar 

engagemang) - - - - - - - - - - 4,21 - -



Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten. 

Uppdateras till årsrapporten 
  



Perspektiv Ekonomi  

Uppdateras i samband med månadsrapporter, delårsrapporter samt årsrapporten. 
Månadsrapport för mars har utgått därmed finns inga uppdaterade nyckeltal. 

Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten. 

 


