
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målområde för verksamhetsrapport 

Samhälle 

Nämndens mål 
Teknik- och fritidsnämnden arbetar för en tillhandahåller förbättrad infrastruktur som medför 
hög säkerhet, trygghet och tillgänglighet i alla kommundelar. 

 

Kontorschefen har ordet 
För att nå det här målet krävs ett samarbete mellan många aktörer, i planeringsskede, vid 
genomförande och i drift. Att få ihop alla delar på ett så sömlöst vis som möjligt ställer stora 
krav på de tjänstepersoner som är involverade i de olika stegen. Det ställer även krav på 
organisationerna där dessa tjänstepersoner verkar. Det brukar sägas att en organisation inte är 
starkare än de tjänstepersoner som finns i den, men jag skulle vilja vända på det och hävda att 
ingen tjänsteperson kan uträtta mer än den organisation som den befinner sig i har för avsikt 
att uträtta. Därför är en gemensam bild av vad som ska uträttas av yttersta vikt, både inom vår 
egen organisation, och tillsammans med våra samarbetsparter.  
 
Ett steg i att få samstämmighet är det arbete som Teknik- och servicekontoret startat 
tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret.  Vi gör en processkartläggning från planbehov till 
drift. I arbetet synas all steg i processen, värderas och säkras upp, vi ser gap mellan olika steg 
och tar fram åtgärder för att täppa till dessa tillsammans. Samtidigt som vi får en mer effektiv 
och starkare process lär vi oss om varandras uppdrag och utmaningar och kan på så sätt bidra 
ytterligare i det gemensamma arbete som vi har.  
 
Jag ser framför mig att vi kommer se över fler processer på vårt kontor för att stärka och 
effektivisera vårt arbete så vi blir ännu bättre rustade att möta framtida behov och krav.  
 

Administrativa enheten 
På administrativa enheten försöker vi bidra till att vi som tjänstepersoner får mer hållbara 
resvanor. Vi jobbar inte direkt med infrastrukturen men fordonen som ska rulla på den och att 
få fler att planera sin resa med kollektivtrafik. Det är allt tillsammans som gör att vi får effekt! 
 
Fordonsenheten kan se till att alla tjänstefordon, bilar som cyklar, är trafiksäkra och har god 
utrustning. Information i bokningssystemet samt vid fordonen och en lätthet att få hjälp skapar 
en trygghet och sänker tröskeln för att få våra kollegor att våga prova nya färdsätt.  
 
Tillgängligheten till olika rese-alternativ syns tydligt i bokningssystemet när tjänstepersoner ska 
resa men vi har också utformat sidan strategiskt för att i första hand få människor att resa 
kollektivt eller med cykel.  
 
Först måste vi visa tillgången på alternativ och sedan måste vi även skapa trygghet för att våga 
prova och använda olika färdsätt. Ett bra exempel är det samarbete som fordonsenheten 
skapat tillsammans med Hemtjänst 3 i Mariefred. Där ska medarbetare få testa en elcykel 
under en vecka för att se om det kan passa deras verksamhet. Detta är ett viktigt exempel 
eftersom det är svårt att göra beteendeförändringar då de bygger mycket på vanor som måste 
brytas och vi som människor har ofta ett initialt motstånd mot förändringar. Genom att 
personer i lugn och ro får prova så skapas en trygghet som kan spridas vidare till andra 
kollegor.  
 
Det är också viktigt för kommunen som arbetsgivare att möjliggöra rörelse till, under och hem 
från jobbet för mer hälsosamma och pigga medarbetare. Det kan vi göra genom att ha goda 
parkeringsmöjligheter för cykel på arbetsplatsen, flexibla arbetstider för kollektivtrafik- 
pendlare och en uppmuntran att ta cykel eller promenera till det där mötet även om det tar 



något längre tid. Då bidrar vi till ökad folkhälsa och social hållbarhet samtidigt som våra 
medarbetare mår bättre på jobbet och får energi till att göra ett bra arbete.  
 

 
Bild på Elin Ek, fordonsenheten, och Anette Johansson på Hemtjänst 1 Mariefred 
 
Planeringen inför Europeiska mobilitetsveckan i september är i full gång och där kommer vi 
försöka bidra även utanför organisationen till högre trafiksäkerhet och trygghet i olika färdsätt 
för medborgare i kommunen. Ett roligt samarbete som nu är klart är att deltagare från Svenska 
för invandrare (SFI) på Vuxenutbildningen i Strängnäs kommer att vara med på en cykelkurs 
som Cykelfrämjandet håller i. Vi har köpt in kursen för att få fler medborgare att 
överhuvudtaget känna att cykeln är ett alternativ. Att fler kan känna sig säkra i trafiken och 
tillgängliggöra sig större delar av kommunen. Mer information om Europeiska mobilitetsveckan 
kommer längre fram! 

 

Fritidsenheten 
När vi tittar tillbaka på det senaste året så har vi gjort flera förändringar och förbättringar 
avseende de områden som Fritidsenheten råder över i syfte att göra våra anläggningar 
tryggare, säkrare och mer tillgängliga. Några av dessa anpassningar är att vi anlagt ytterligare 
en parkering på Larslunda eftersom vi såg att den gamla inte räckte till och att det var en 
osäker miljö att vistas vid. Vi har byggt ett staket på Vasavallen för att förhindra biltrafik inne 
på området och vi har även installerat timers för belysningen på våra stora idrottsplatser för att 
öka tillgängligheten och möjliggöra spontanidrott i större utsträckning. Om någon månad 
kommer även flera av våra motionsspår ha uppdaterad skyltning och ny beläggning vilket än 
mer kommer att öka tryggheten och tillgängligheten till våra spår. 



 
Bild; Skylt på Vasavallen 
 
Vi ser kontinuerligt över infrastrukturen av våra anläggningar, dels i syfte att få en stor 
mångfald av idrotter, dels för att tillgodose alla målgrupper i kommunen. Till hösten har vi fått 
horisontella medel för att arbeta mot målgruppen som har någon form av funktionsvariation 
och detta kommer att göras i samverkan med Socialkontoret. Projektet ska ge bättre 
förutsättningar för målgruppen att motionera och idrotta och då kommer vi se om vi behöver 
anpassa någon eller några av våra anläggningar. 
 
Avseende logistiken för vår personal ser vi att medarbetare som tidigare huserat under 
Thomasbadet kommer få utgå från Fårhusladan. På sikt kommer detta att innebära färre 
lokaler och en ökad samverkan mellan kontorets olika enheter då drift och fritid kommer att 
dela på lokaler. 

Måltidsservice 
Måltidsservice arbetar inte så mycket med yttre infrastruktur, men väl med den osynliga inre. 
En måltid är en lång och komplicerad kedja av logistik som ska fungera tillsammans och utan 
gnissel för att matgästen till slut ska kunna ta del av en god, säker och trivsam måltid.  
En del av denna infrastruktur är processen för ansökning och beslut om specialkost i skola och 
förskola. Detta sker i dag på papper, enligt en ganska omständlig och tidskrävande rutin. Det 
finns många felkällor och vårdnadshavarna får ibland vänta länge på besked om sitt behov. Just 
nu deltar vi i ett mycket spännande arbete tillsammans med IT-avdelningen med mål att ta 
fram en funktionell e-tjänst för detta. Vårdnadshavare ska kunna ansöka på ett tydligt och 
lättfattligt sätt och ansvariga enhetschefer ska kunna fatta beslut och informera berörda på ett 
effektivt sätt. E-tjänsten ska förhindra att felaktigt ifyllda blanketter kommer in och 
delegationsbesluten ska bli enklare att följa och mer rättssäkra. Med IT:s kunniga och 
engagerade medarbetare hoppas vi kunna få detta i hamn till höstterminen 2022. Detta är
också en av våra prioriterade aktiviteter i vår arbetsplan.  

 



Räddningstjänsten 
För att uppnå Teknik- och fritidsnämndens mål att arbeta för att tillhandahålla förbättrad 
infrastruktur som medför hög säkerhet, trygghet och tillgänglighet i alla kommundelar 
upprätthåller räddningstjänsten beredskap enligt nedan för att kunna göra effektiva 
räddningsinsatser. 
 
Det finns tre brandstationer i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk samt en 
omfattande utrustning med fordon och materiel för olika typer av släck- och räddningsinsatser. 
Den samlade minimistyrkan i kommunen är 15 personer fördelade på 5 i jour på heltid och 10 i 
beredskap som RIB-personal. Förutom dessa styrkor finns en insatsledare som för närvarande 
bemannas i egen regi varannan vecka och köps från räddningstjänsten i Eskilstuna varannan 
vecka då deras insatsledare täcker båda kommunerna. Det pågår ett arbete med att utreda den 
framtida funktionen som insatsledare, antingen kommer vi att ständigt bemanna den själva 
alternativt så kommer den att delas mellan flera kommuner. 
 
För den övergripande operativa systemledningen ingår Strängnäs i Räddningsregion 
Mälardalen (RRM) som ständigt har fyra personer i tjänst i övergripande ledningsfunktioner. 
Bemanningen delas mellan de fyra ingående räddningstjänsterna som täcker sammanlagt nio 
kommuner. Systemledningen kommer att förändras inför kommande år och nu pågår ett 
intensivt arbete för att räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs i december 2022 
ska kunna anslutas till den systemledning som bedrivs av Södertörns Brandförsvarsförbund och 
idag täcker 14 kommuner. Det är fortfarande en hel del som är oklart med hur vi kan delta i 
bemanningen och hur rutinerna ska fungera. Detta hanteras av flera parallella arbetsgrupper. 
 
Inför framtiden behöver vi utveckla beredskapsorganisationen för att mer effektivt kunna möta 
behovet av räddningsinsatser där det uppstår. Ett förslag är införande av en första insatsperson 
i Stallarholmen så att vi snabbare kan påbörja insatser i den delen av kommunen. Ett annat 
förslag är att så småningom bygga en brandstation i Läggestaområdet som kan täcka hela den 
östra kommundelen.  
 
Räddningstjänsten har just nu ett stort behov av att rekrytera ny personal, både på heltid och 
RIB. För heltidsorganisationen beror det på flera pensionsavgångar och egna uppsägningar, 
både i dagtids- och skiftorganisationerna. För RIB-organisationen beror det på hög 
personalomsättning då det för många är svårt att kombinera brandmannajobbet med både sin 
huvudanställning, familjen och fritidsaktiviteter. Rekryteringsarbetet har påbörjats för en 
reparatör, en enhetschef och en brandinspektör på heltid. Rekrytering av nya brandmän till 
både heltid och RIB startar under sensommaren. 
 

Stadsmiljö  
Säkrare gång- och cykelvägar (GC) till skolor och badplatser är en del av det vi arbetar med på 
kontoret som bidrar till säkrare infrastruktur. Arbetet på Tosterösidan pågår förfullt. Den GC- 
väg som ska anläggas har i skrivande stund inte kommit så långt men parallellt som SEVAB 
byter VA ledningar i gatan så bygger vi GC-vägen längs Freja stråket som binder ihop befintlig 
GC-väg mellan skolorna. 
 
Inom kort kommer vi också måla parkeringen vid Abborrberget där vi är klar med den GC-väg 
som löper längs Mälarvägen som också har länkats ihop med GC-vägen som finns längs 
Enköpingsvägen allt för att skapa en säker väg till olika aktiviteter och framför allt skolorna.  
 
Bryggor är utbytta och vissa reparationer har pågått intensivt under våren. Vi är klara med den 
större delen av reparationer efter vinterns tuffa isförhållanden. En åtgärd vi direkt fick 
genomföra var det ca: 270 kvm trädäck som bytts ut till en stensatt kaj som blev väldigt lyckad.  



 
Bild; Stenskoning vid Tredje Backe, Mariefred 
 
Väderskydd vid ett flertal bussållsplatser har bytts ut för att ge ett fräschare intryck av vår stad. 
Dessa är ofta utsatta för skadegörelse/klotter och vi funderar på att gå mot mer sträckmetall 
för att göra det svårare att förstöra. 
 
I samband med att vi byter bryggor och bojar så har vi återvunnit bojar som är uttjänade för 
större båtar och placerat dom som avspärrning av badplatser. Detta för att förhindra 
vattenskotrar bland badande. Vi har det på Visholmen och installerar nu vid Östabadet i 
Stallarholmen.  
 
Inom trygghetsfrågan så har driftenhetens kreativa sida skapat en fantastiskt fin ”hängyta” intill 
fd. Tingshuset på Gyllenhjelmstorget. Åkersparken börjar också bli klar och automatbevattnas 
med sjövatten och klipps av robotgräsklippare så den kommer vara grön och fin under  
sommaren. 

 
Bild; Tingshuset, Strängnäs. 



 
Bild; Åkersparken 
 
Lekplatsen i Finninge längs Brunnsvägen som varit eftersatt i många år har fått nytt liv och 
barnen på Finningeskolan har fått vara med och utformat platsen och lekutrustningen. Även 
där har vår kreativa personal bidragit till att få en nygammal spännande lekplats tillgänglig för 
alla. 
 

VA och återvinning 
Vi har tillsammans med andra sörmländska kommuner haft en dagskonferens med Svenska 
Jägarförbundet på Öster Malma och pratat om kommunala uppdraget, viltförvaltningsplaner, 
vilt inom tätbebyggt område, skyddsjakt, avtal och försäkringsfrågor.  
 
Med oss hem har vi många tankar såsom att bli bättre på att informera allmänheten om vilda 
djur i vår kommun, hur vi själva vill förvalta viltet, det är ju t ex ett mycket klimatsmart 
livsmedelsalternativ. Vi behöver se över, tillsammans med MEX hur vi bäst passivt och aktivt 
ska förvalta våra viltstammar. Jag tänker specifikt på vildsvin där vi vet att fler 
kommuninvånare än vanligt nu rapporterar om vildsvinsobservationer i Finninge och Ulvhäll 
med anledning av att Stadsskogen krymper i areal.  
 
Med kommande badsäsong riggar vi för att hålla ned antalet fåglar (gäss) som smutsar ned 
stränder, gräsmattor, bryggor och badvatten. Skrikande och bajsande måsfågel som försvarar 
sitt bo är ett annat kärt ämne som vi kontaktas om just nu. Här informerar vi att det gäller att 
fastighetsägaren tillika jakträttsinnehavaren plockar bort bon innan ägg läggs samt göra det 
mindre attraktivt att bygga bo på tak och i skorstenar. Allt detta kan skadedjursbolag hjälpa till 
med. 

 

Larslunda 
17 maj var arkitekterna från We Group, Axel och Lena, i Strängnäs där de presenterade hur den 
nya simhallen kommer se ut. Vid presentationen visades bilder, material, färgsättning och 
beskrivning av byggnadens yttre och inre innehåll. Representanter (25 personer) från politiken, 
organisationer, föreningar och personal deltog vid visningen. Inom kort kommer material 
gällande simhallen publiceras offentligt. 
 
15 juni har vi för avsikt att bjuda in lokala, närliggande entreprenörer till information om våra 
planer med byggnation av sim- och sporthall. Representanter från We Group deltar och syftet 
är att de inbjudna får kännedom om att de har möjlighet att lämna anbud på delmoment av 



byggdelar som ingår i simhallen, samt förutsättningar för anbudsgivning av kommande 
sporthall.  
 
De arkeologiska undersökningarna som pågår i området återupptas i juni och slutförs under juli 
månad.  

 
Karta 1, Planområdet på fotokartan med kända fornlämningar. Gröna prickar anger att arkeologiska 
insatser krävs 

 

 

Nyckeltal 

 
Perspektiv invånare 

Uppdateras till delårsrapport 1. 



Perspektiv Samhälle 

Uppdateras i samband med delårsrapporter samt årsrapport. 

Uppdateras till delårsrapport 1 samt årsrapport. 



Uppdateras månadsvis med en månads eftersläpning. 

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten. 



Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten. 

Uppdateras till årsrapporten 
 

Uppdateras i samband med månadsrapporter, delårsrapporter samt årsrapporten. 

Uppdateras kvartalsvis med eftersläpning. Nytt ekonomisystem har medfört att rapporten inte 
har tagits fram för kvartal 1 2022 

 


