
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målområde för verksamhetsrapport 

Samhälle 

Nämndens mål 

 

 

Kontorschefen har ordet 
På Teknik- och servicekontoret arbetar vi med många skiftande delar som ska leda till 
beteendeförändringar och en bättre natur- och vattenmiljö i syfte att nå målen i Agenda 2030. I 
det arbetet bidrar alla. Dessa mål omsätts i praktisk handling och det är då vi kan få en 
förflyttning på riktigt.  Det är just därför alla som arbetar på Teknik- och servicekontoret är de 
viktigaste av personer.  Very Important Person, VIP, är ett välkänt begrepp i flera branscher och 
sammanhang, kanske inte så använt inom den kommunala sektorn, men det vill jag ändra på. 
Jag vill att alla känner att ni var och en är viktiga personer och att det ni gör på riktigt gör 
skillnad. På bilden nedan ser ni några av mina närmaste medarbetare i sina sommarpresents T-
shirts. Inom kort kommer ni alla att få er egen T-shirt som ett bevis på att ni är oerhört viktiga 
personer! 

 
 

Önskar er alla en härlig sommar med sol, avkoppling och glädje, så tar vi nya tag till hösten! 
 

Administrativa enheten 
Vi är glada att den nya Rese- och fordonspolicyn är på väg för beslut igen efter ytterligare 
utredning av hur den påverkar Strängnäs kommun ekonomiskt. När detta styrdokument är 
antaget av Kommunfullmäktige, förhoppningsvis i augusti, så ger det oss bättre förutsättningar 
för att jobba med beteendeförändring kopplat till hållbart resande och minskad 
klimatpåverkan.  
 
Implementering av den nya Rese- och fordonspolicyn i organisationen bidrar förhoppningsvis 
till färre tjänsteresor och att de resor som genomförs sker så miljövänligt och hälsosamt som 
möjligt.  
 
Fordonsenheten jobbar vidare med så hållbara utbyten som möjligt av kommunens fordon 
vilket bidrar starkt till att uppnå flera av målen i Agenda 2030. Dessutom försöker vi nudga/ 
knuffa folk i rätt riktning genom åtgärder i det interna bokningssystemet. Nu finns till exempel 
en funktion för snabbokning av cykel för att få fler att välja cykel som transportmedel.  



 
Fordonsenheten har nyligen deltagit i ett uppstartsmöte för en gemensam förnyad 
konkurrensutsättning (FKU) gällande inköp av elbilar 2023. Detta har vi möjlighet att vara en 
del av tack vare att vi är medlemmar i Biodriv Öst som driver projektet ”Fossilfritt 2030”. 
Det är flera kommuner och regioner som deltar i upphandlingen som drivs av Miljöfordon Syd. 
Alla deltagande kommuner och regioner får uppge hur många bilar i varje fordonsklass de 
planerar att köpa in under 2023 sedan görs en gemensam FKU där man avropar från Addas 
ramavtal Fordon 2018. På grund av den stora volymen bilar det blir totalt kan leverantörerna 
lämna bättre rabatter än de som finns i ramavtalet samt planera för hur många bilar som 
kommer behövas. Detta resulterar i att vi sedan kan beställa de bilarna vi behöver direkt från 
leverantören på så vis kortar vi ner inköpsprocessen och sparar tid för både fordonsenheten 
och inköpsenheten. 
 
Deltagande kommuner 2022 var bland annat: Stockholms stad, Järfälla kommun, Tyresö 
kommun, Tierps kommun, Eskilstuna kommun och Region Uppsala. 
Resultat för 2022; cirka 23 000 kronor per fordon i lägre inköpskostnad jämfört med Addas 
ramavtal. 
 
Detta samarbete bidrar både till hållbar fordonsflotta, ekonomisk hushållning och tidsbesparing 
internt. Vi får tillgång till expertkunskap och hur andra kommuner jobbar i och med nätverket. 
 
Vår enhet jobbar vidare med att tillsammans öka vår kunskap om Agenda 2030, framför allt via 
ett digitalt quiz och diskussioner på APT. Ju mer vi förstår vad Agenda 2030 handlar om och vad 
vi kan göra för att bidra desto större effekt får vi. Det blir även roligare när vi kopplar Agenda 
2030 konkret till vår verksamhet så att det blir begripligt och vi ser att vi faktiskt utvecklas åt 
rätt håll.  
 
Planering inför europeiska mobilitetsveckan fortsätter. Vi ringer bland annat and runt till skolor 
för att få med klasser i en gå- och cykla-tävling som Trafikkalendern anordnar, tävlingen 
kommer att pågå i september. Klasserna kan vinna pengar till klasskassan och vi får 
förhoppningsvisa några elever och 
föräldrar att se fördelarna med ett 
annat resvanebeteende till och 
från skolan.  
 
Cykelkursen för vuxna nybörjare 
som också ska pågå under 
mobilitetsveckan i september har 
lockat. SFI på Strängnäs 
vuxenutbildning har skickat vidare 
deltagare till oss så nu är kursen i 
princip redan fullbokad - kul!  
 
Inför sommaren har vi god 
planering och koll för att kunna 
täcka upp för varandra och få 
arbetet att rulla på. Det gör att det 
känns tryggt för oss alla att gå på 
semester när det blir dags!  

Ha en fin sommar önskar vi på 
Administrativa enheten! 
 



 

Fritidsenheten 
Fritidsenheten arbetar aktivt med att försöka påverka så att våra invånare rör på sig mer och då 
inte minst våra barn och ungdomar. I sommar kommer vi att ha 4 fritidsbanksbodar 
utplacerade i kommunen vilket kommer medföra ökad rörelse. Boden på Västervikstorget är 
redan öppen och vi har fått ett enormt positivt gensvar till de aktiviteter som möjliggörs där. 
Om vi ser till Sverige ÄR vi en av de kommuner som har flest antal bodar och från vecka 25-32 
kommer bodarna i Strängnäs att vara öppna alla dagar. Totalt kommer vi att ha drygt 80 
ungdomar involverade för att driva dessa bodar. Detta ger ungdomarna viktiga erfarenheter att 
ta med inför framtiden. 
 
Fritidsenheten har även anställt en ny medarbetare, Patricia Wallén som kommer att vara 
platsansvarig för Fritidsbanken. Patricia kommer företrädesvis att arbeta med utveckling av det 
Idrottspolitiska programmet. Utveckling kommer att ge bättre förutsättningar för kommunens 
invånare att röra på sig vilket i sin tur ger ett förändrat beteende vilket i sin tur ger bättre 
folkhälsa. 
 
Fritidsenheten arbetar även en hel del 
med att bevara de natur-och 
vattenmiljöer som vi har i kommunen. 
Som nämns längre ned arbetar kontoret, 
andra enheter i kommunen samt 
Strängnäs ryttarförening med att minska 
utsläppen från anläggningen till Mälaren. 
Bland annat har vi påbörjat 
projekteringen av en fosfordamm och 
även beviljats bidrag för denna från 
Länsstyrelsen. 
 
Strängnäs har fantastiska badplatser vilka 
vi på Fritidsenheten sköter och driftar 
själva eller i samverkan med olika 
föreningar. Dagligen plockas skräp från 
badplatser och vi ser kontinuerligt över 
hur badplatserna kan bli bättre, renare 
och säkrare. Bara det senaste året har 
fyra soldrivna soptunnor med 
komprimeringsfunktion installerats något 
vi även sett minskat nedsmutsningen i 
områdena. 

Skapar vi förutsättningar så ser vi också 
ett förändrat beteende hos våra invånare! 
 

 

 

Måltidsservice 
Arbetet med beteendeförändringar kräver samverkan och det fortsätter vi otröttligt med. Vår 
viktigaste samarbetspart för beteendeförändringar kopplat till Agenda 2030 är 
Utbildningskontoret och den styrgrupp som finns för ändamålet. Det är via måltider för barn 
och unga som vi på Måltidsservice kan göra ett förebyggande arbete och påverka långsiktigt för 
en mer miljö- och klimatsmart kosthållning. Aktuellt är det pilotprojekt för frukost i skolan som 
styrgruppen beslutat om och som nu planeras för i två av våra skolor. Vi hoppas att frukost för 



elever i de två skolorna kan påbörjas till höstterminen.  
 
En annan fråga är det ökande antal önskemål om specialkost på grund av selektiv ätstörning, 
det vill säga att barn eller ungdomar inte vill eller kan äta en tillräckligt varierad kost. Jag har 
precis tagit initiativ till att ta fram en tydlig arbetsgång för detta, tillsammans med 
specialpedagoger, barnläkare och BVC. Målet är att vi ska erbjuda anpassad kost till de barn 
som behöver och kunna lugna oroliga föräldrar om det inte finns behov. Agenda 2030 handlar 
också om social hållbarhet och alla barns rätt till bra och varierad kost.  
 

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 med flera åtgärder enligt nedan. 
 
När det gäller övergången till alternativa drivmedel har verksamheten sedan hösten 2021 
testat att köra på HVO100 i stället för diesel i de två tunga fordon som rullar mest. Det har gått 
helt utan problem och därför kommer fler dieselfordon att köras på HVO100 framöver. Det är 
dyrare än diesel men betydligt mer miljösmart. Två nya personbilar av typen laddhybrid 
(el/bensin) levereras i mitten av juni och de ersätter två äldre fossildrivna bilar. Eftersom dessa 
fordon mestadels går mycket korta sträckor kommer de att drivas huvudsakligen på el. Två 
laddboxar har installerats i carporten vid Strängnäs brandstation för att kunna ladda både de 
nya egna fordonen och besökandes eldrivna fordon. 
 
Som tidigare har rapporterats är det ett stort fokus på skumvätska och dess påverkan på miljön 
framför allt genom så kallade PFAS-ämnen. Den sorts skumvätska som verksamheten har 
använt hittills kommer att bli förbjuden från 2023. Den statliga myndigheten MSB har tagit på 
sig att hämta och destruera gammal skumvätska men kommunen måste stå för sanering av 
tankar och utrustning samt inköp av ny skumvätska. Verksamheten har haft besök av en 
saneringsentreprenör som även ska hjälpa andra räddningstjänster. Vi har ännu inte fått offert 
på saneringen men det kan bli dyrt eftersom vi har fem fordon som behöver saneras. Troligen 
kommer vi endast att återfylla två av dem med ny skumvätska i väntan på andra 
kompletterande släckmedel som inte påverkar miljön. 
 
Vid övning med handbrandsläckare används nu släckare med rent vatten i stället för skum och 
pulver. Det eldas också med gasol i ett vattenbad i stället för med diesel och bensin som 
använts tidigare. Förutom att det nuvarande arbetssättet är mer miljöanpassat så används inte 
mer gasol än nödvändigt vilket också ger en lägre miljöpåverkan eftersom tidigare bränsle var 
tvunget att eldas upp helt. För att komma ytterligare ett steg i anpassningen har verksamheten 
också börjat titta på en digital övningsanläggning som kan användas i ”rätt” miljö, alltså i 
kundernas egen verksamhet, samtidigt som det inte ger några utsläpp alls. 
 
Arbetet med att initiera och anpassa verksamheten till en ny operativ systemledning fortgår. 
Tanken är att ett förslag till avtal mellan Strängnäs kommun och Södertörns 
Brandförsvarsförbund ska vara klart innan halvårsskiftet för beslut direkt efter sommaren. 
Arbetet med anpassning av larmplaner, teknik och rollfördelning pågår i flera arbetsgrupper. 
Målet är att vi ska gå in i den nya systemledningen den 6 december. 
 
Rekryteringen av en ny fordonsreparatör är avslutad och det blev en internrekrytering från 
Stadsmiljö och fritids driftenhet. Reparatören kommer framöver att arbeta med fordons- och 
materielunderhåll för båda verksamheterna. En enhetschef, en brandinspektör och flera 
brandmän kommer att rekryteras under sommaren. 
 
En del ny materiel är beställd och kommer att levereras efter en del fördröjning på grund av 
både pandemin och säkerhetsläget i omvärlden. Efter sommaren återkommer verksamheten 
med beskrivning av nyheterna. 



Stadsmiljö  
På gata park är juni en 
månad vi verkligen har 
längtat efter. 
Sommarblommorna ska 
planteras, det är en 
höjdpunkt på året, och vi 
får mycket positiv feedback 
från våra medborgare. Vi 
har så klart mycket att göra 
nu när allt växer så det 
knakar. Det gör att vi provar  
att arbeta med så kallat 
”områdesryck”.  Det är en 
stor grupp som arbetar med 
att göra ett område väldigt 
fint för att få med helheten. 
Ett roligt arbetssätt att göra 
det tillsammans. Det märks 
framför allt i matsalen på 
rasten vilken härlig gemenskap det blir.  
 
Vi får många önskemål kring våra klippta gräsytor bland annat att vi ska släppa upp dem så det 
får blomma. Vi provar några i år, bland annat vid Nabbviken, som vi finner lämpliga till det. 

 
Vi kommer framöver att stötta 
projektenheten i vissa projekt som är 
lämpliga för driften, till exempel 
byggnation av lekplatser i nya 
områden som växer fram. Då har vi 
möjlighet att skapa ytor som är 
anpassade för drift. 
 
Vi har rustat upp en gammal lekplats 
vid Brunnsvägen i samarbete med 
Finningeskolans elever 
och enligt deras önskemål. Den blev 
populär direkt! 
 
Eftersom kommunen växer så snabbt 
måste vi arbeta med smarta 
lösningar och samarbeta. 
Projektenheten, fritidsenheten och 
driftavdelningen gata/park ser alltid 
till att tillsammans med andra 
avdelningar ha hållbarhet i fokus.  
 
Exempel på samarbeten är att fylla 
igen deponier med schaktmassor 
som annars skulle transporteras 
långväga, att återanvända 
växtmaterial, att använda fräsmassor  

 
 
 



för att få en hårdgjord yta och att fritidsbanken finns på fler ställen i kommunen så det 
underlättar att låna utrustning för sin fritidsaktivitet.  
 
Strandlinjen är något som utvecklas hela tiden för att lyfta fram närheten till Mälaren. Vi 
arbetar med rensning och framtagandet av strandpromenaden mot Eldsund i takt med att det 
byggs ut mot Norra staden. Vi har också startat arbetet med att renovera kajen vid ”gamla” 
Strandrestaurangen i Mariefred för att binda ihop strandpromenaden med ett trädäck längs 
Strandvägen. I Strängnäs besiktar vi muren mot Mälaren från Bo Setterlinds park ända bort till 
Lurudden. Under sommaren kommer de två byggnaderna vid Ångbåtsbron få fasaderna målade 
och restaurerade. Arbetet är beställt och kommer utföras av arbete och service (AOS). 
 
De bänkar vi ser ute i stadsmiljön är renoverade och brunoljade av vår egen personal så vi 
lättare kan underhålla och också enklare ta bort klotter.

 
 

Det är några exempel på hållbarhet och vissa mål i Agenda 2030 som vi på Stadsmiljö och fritid 
arbetar med. 
 

VA och återvinning 
”Beteendeförändringar” 
Som beskrivits ovan arbetar kontoret, andra enheter 
i kommunen samt Strängnäs ryttarförening med att 
minska utsläppen från anläggningen till Mälaren. 
Bland annat genom projekteringen av en 
fosfordamm på ridskolans område. Det kan 
genomföras då Länsstyrelsen har beviljat medel. Vi 
hoppas Strängnäs kan bli en god förebild där 
kommunens ridanläggning i Malmby visar andra 
hästgårdar vägen.  
 
I början av juni besökte Kristina Svinhufvud, 
kommunens VA-och återvinningsstrateg, en 
representant från Strängnäs ridskolas styrelse och 
kommunekologen från SBK 

 



(Samhällsbyggnadskontoret) Lurbo ridklubb i Uppsala, tillsammans med andra representanter 
från kommuner och ridskolor. Syftet är att dela kunskap kring hur man kan minska 
näringsläckage från hästgårdar. Det gör man på Lurbo ridklubb bland annat genom att hushålla 
med det regn-/dagvattnet vilket motverkar översvämning av den egna stallanläggningen 
inklusive rasthagar.  
 

 
 
”bevarande av natur- och vattenmiljöer” 
Ett utmanande område att bygga på är Årby i 
Läggesta, där låglänt jordbruksmark ska omvandlas 
till ny stadsdel i Läggesta och Mariefred. Här ligger 
idag odlingsmark i träda runtom åkerholmarna i ett 
böljande landskap. Vi kan redan nu se hur gröna ytor 
(park- och naturmark) kan bli en grön kil där 
dagvatten från framtidens stadsdel fyller på 
grundvattenmagasinen och Mälaren. Det kommer 
bli en spännande resa med alla inblandande. 
 

 
 
”andra åtgärder som främjar arbetet för att nå 
målen i Agenda 2030” 
Tunga investeringar som gjordes under framförallt 1950-60 talet då flertalet 
avloppsreningsverk byggdes innebär att vi idag har en VA-infrastrukturskuld. Inget håller för 
alltid utan reinvestering. Betongledningar tenderar att över tid vittra sönder då betong 
innehåller kalk vilket gör att spillvatten från toaletter fräter sönder rören. Det förekommer 
även felkopplingar och sättningar i mark som leder till att ledningar går sönder. Reinvestering 
av samhällsinfrastruktur är generellt minst lika viktig över tid som utbyggnad av densamma, 
inte lika ”hett” men lika viktigt! 
 

          

Larslunda 
Förfrågningsunderlag till ny simhall skickas ut för anbudsgivning 17 juni. 
Eftersom det kommer bli en delad entreprenad så kommer flera olika upphandlingar 
genomföras, exempelvis mark, bygg, el, värme-ventilation med flera. Anledningen till att vi gör 
en delad entreprenad är dels att det förhoppningsvis kan ge en lägre byggkostnad, dels att det 

 



ger möjlighet för lokala entreprenörer att lämna anbud på vissa delar som ingår i bygget. 
Samordningen under byggprocessen kommer hållas av We Group. 
 
Detaljplanen för Larslunda är inne på sluttampen, granskning och möjlighet för alla att 
slutgiltigt tycka till om den kan göras mellan 13 juni – 3 juli. 
Beslut att godkänna detaljplanen tas i augusti. 
 
Projekteringen av infrastrukturen i området, vägar, parkeringar, ledningsgator, belysning mm 
pågår också parallellt med simhall och detaljplan. Handlingar ska finnas klara i augusti och 
byggstart planeras komma i gång oktober-november. 
En byggväg från Fårhusvägen till simhallen kommer anläggas i september så att införsel av 
byggmaterial och arbetsområde kan nås utan att störa pågående verksamhet.    

 

Nyckeltal 

Perspektiv invånare 

Uppdateras till delårsrapport 1. 

Perspektiv Samhälle 

Uppdateras i samband med delårsrapporter samt årsrapport. 

Nyckeltal Samhälle 

Resultat 

2019

Resultat 

2020 

Resultat 

2021-08

Resultat 

2021

Resultat 

2022-04

Andel kommunala genomfartsleder med 

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

Andel kommunala matargator med godkänd 

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

Andel kommunala lokalgator med godkänd 

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

Asfaltskuld, kostnaden för att bygga bort viktiga 

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

Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder - 11 12 14 -

Antal genomförda trygghetsåtgärder - 10 10 14 -

Andel fordon på fordonsenheten som kan 

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

Andel körda mil på förnybara drivmedel på 

fordonsenheten i % - 16,0% 34,0% 37,8% 53,0%

Andel ekologiska livsmedelsinköp ska vara 50 % 

av totala kostnaden för inköpta livsmedel, 

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

Mätning av CO2-ekvivalenter per kilo inköpta 

livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat 

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

Mätning av andel kött av total andel inköpta 

livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat 

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



Uppdateras till delårsrapport 1 samt årsrapport. 
 

Perspektiv Medarbetare 

 

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten. 

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

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

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

Sjukfrånvaro per månad %, 

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

12 mån % 7,0 7,1 7,3 7,2 7,1 7,0 6,7 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,3 5,9
Frisknärvaro ackumulerat 

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

Sjukfrånvaro ackumulerat 

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

innevarande år %, dag 1-

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

Tillsvidareanställd månadsavlönad  

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-01-01

Antal årsarbetare 

enl. ÖK 

2022-04-30

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

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

32 - Administrativa enheten TSK 7,6 6,8

33 - Stadsmiljö och fritid 54,0 54,0

34 - Räddningstjänst 27,0 28,0

35 - Måltidsservice 71,1 71,5



Uppdateras månadsvis med en månads eftersläpning. 

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten. 

Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten. 

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 75
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Uppdateras till årsrapporten 

Perspektiv Ekonomi  

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 

 

Nyckeltal Ekonomi

Resultat 

2019

Resultat 

2020 

Resultat 

2021

Resultat 

2022-04

Resultat 

2022-05

Prognos 

2022

Budget i balans, avvikelse mindre än 

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

Budget i balans, avvikelse mindre än 

1% av omslutningen, verksamheter 

inkl. balanserat resultat 16,9% 51,6% 18,6% -46,2% -21,3% -15,6%

Köpsumma på avtal av total 

köpsumma 87% 88,0% 89,0% - - -


