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Plats och tid

Kommunhuset, Glunten.
kl. 16:00-16:45.

Paragrafer

§ 57-64.

Beslutande

Se deltagarlista på nästa sida.

Närvarande ersättare

Se deltagarlista på nästa sida.

Övriga deltagande

Se deltagarlista på nästa sida.

Utses att justera

Håkan Bertilsson (STRP).

Justeringens plats och tid

Digital justering, senast 2019-06-23.

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

................................................................................
Kersti Hellström

................................................................................
Ordförande Sixten Skullman (M)

................................................................................
Håkan Bertilsson (STRP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
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Datum för anslags uppsättande

2019-06-25

Datum för anslags nedtagande

2019-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och servicekontoret

Underskrift

................................................................
Kersti Hellström
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Beslutande

Sixten Skullman (M)
Gunnar Boman (M)
Kerstin Dahlström (M)
Angela Andersson (S)
Håkan Bertilsson (STRP)
Jimmy Bergvall (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ragnhild Andersson (S)
Robert Wastesson (S)
Erik Granbeck (C)

Ersättare för Mikael Andersson (S)
Ersättare för Terese Askerstedt (MP)
Ersättare för Stephan Pakh (KD)

Ersättare

Annica Medberg (M)
Övriga

Karin Lundell, tf kontorschef teknik- och servicekontoret
Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef
Bo Nordebrink, fritidschef
Josefine Ericsson, projektledare/utredare
Krister Pihl, projektledare
Lena Stenman, ekonom
Kersti Hellström, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TFN § 57

Föredragningslistan
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. fastställa föredragningslistan med föreslagna tillägg.
Ordförande Sixten Skullman (M) informerar om två nytillkomna ärenden:
- Omflytt av investeringsmedel för att färdigställa läktare till konstgräsplanen på
Larslunda IP 2019.
- Beslut om utlottning av priser till deltagande barn i Håll Sverige rent-kampanjen.
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TFN § 58

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas:
1. KS § 66 Uppföljning av nämndernas internkontroll 2018.
2. KS § 71 Uppdrag om uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
3. KF § 120 Rapport från utredning om hur Strängnäs kommun kan arbeta
förebyggande för att förhindra sexuella övergrepp mot barn i förskolan, skolan
och idrottsföreningar.
4. Ärendebalanslista TFN 2019-06-18.
5. Verksamhetsrapport TFN 2019-06-18.
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TFN § 59

Information om test av smart belysning
Projektledararna Josefine Ericsson och Krister Pihl informerar om testbädd smart
plattform och belysningssystem för att se reella vinster och nytta av funktioner.
Kommunen behöver mer kunskap och erfarenheter för att kunna upphandla ett
belysningssystem som matchar behovet, är kostnadseffektivt och bidrar till en smart city
på rätt sätt och kommer därför att genomföra ett test.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TFN § 60

Dnr TFN/2019:32-825

Färdigställande av arenan med konstgräsplanen på
Larslunda IP 2019 genom omfördelning av investeringsbudget 2019/2020
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

utöka investeringsramen för konstgräsprojektet på Larslunda IP med
1 000 000 kronor genom omfördelning av investeringsramen 2019,

2.

preliminärt antagen investeringsram, 1 200 000 kronor, för läktarbygge på
Larslunda IP 2020 återföres/omfördelas till andra projekt inom nämnden.

Beslutsgång

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

Angela Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beskrivning av ärendet

Planen med anläggande av konstgräs och ombyggnation till en arena på Larslunda IP var
upplagd i två etapper. Under 2019 skulle konstgräs, stängsel, grindar, förbättrad
belysning och förberedelse för läktare genomföras. I antagen preliminär flerårsplan för
2020-2022 finns antagen investeringsram för etapp 2 med 1 200 tkr för att färdigställa
en läktare.
I samband med byggstarten har entreprenören föreslagit att istället för inom vissa
områden ha hårdgjorda ytor och plattor så är det fördelaktigare att konstgräsbelägga
hela arenaytan. Detta för att dels få lättare att behålla gummigranulat inom arenan men
också att den blir renare från damm och grus. Det blir även en estetiskt snyggare
arenayta.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Den utökade investeringsramen omfördelas från annat investeringsprojekt inom teknikoch fritidsnämnden, Tosteröbron, som inte hinner genomföra hela beslutad
investeringsram under 2019. Omfördelade investeringsmedel återförs till Tosteröbron
2020 med de preliminärt beslutade investeringsmedlen för läktarbygge.
Med föreslagen omfördelning innebär det en besparing med totalt 200 tkr för projektet.
Övriga konsekvenser

Anläggningen blir klar under året och inga nya ingrepp (läktarbygge) stör verksamheten
nästa år. Ny upphandling behöver inte genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Majoritetsförklaringen, utveckla Larslunda IP som hela kommunens sportcentrum.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Investeringsbudget, Larslunda konstgräs, 2019-06-18.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TFN § 61

Dnr TFN/2019:409-001

Utlottning av priser till deltagande barn i Håll Sverige rents
kampanj ”Vi håller Sverige rent”
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. 6000 kronor ska avsättas till att lotta ut priser till deltagande barn i
Håll Sverige rent-kampanjen.
Beslutsgång

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

Barn i förskolan och grundskolan har under 2019 varit med i Håll Sverige rents (HSR)
årliga kampanj ”Vi håller rent” där målet är att barnen ska lära sig att inte skräpa ned. I
kampanjen plockar de skräp i sina närmiljöer. HSR vill minska nedskräpningen i hela
Sverige och göra barn medvetna om problemet. Alla medborgare som vill kan delta i
skräpplockningen, bara de anmäler sig till HSR. De skolor och förskolor som vill delta
har anmält sig. Kommunen har bistått med information till förskolor och skolor om
projektet, haft information på hemsidan samt delat ut material som skickats till
kommunen från HSR. Strängnäs har haft ett högt deltagande i kampanjen och
deltagandet ökar år från år viket är positivt.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Teknik- och fritidsnämnden samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås att
vardera bidra med 6000 kronor för att kunna ge barnen någon form av uppskattning i
detta projekt. Dessa pengar föreslås tas inom ordinarie ram för respektive nämnd.
Övriga konsekvenser

Genom utlottning av priser till deltagarna kan det göra att barnen känner sig
uppskattade för sin insats i skräpplockningen. Det bidrar till positivitet att hålla rent i sin
kommun. För framtiden kan detta skapa ett renare och tryggare Strängnäs. Pengarna är
tänkt att först och främst täcka kostnader för transport av barnen till utvalt
resmål/utflykt samt eventuellt några mindre priser om det finns pengar över.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TFN § 62

Dnr TFN/2019:272-032

Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs
och Västerås, remissyttrande
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna gemensamma utvecklingsplanen för 4 Mälarstäder.
Beslutsgång

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

Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping,
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade år 2011 genom ett politiskt
initiativ. Numera är samarbetet väletablerat med ett årligt gemensamt
kommunstyrelsemöte och flera aktiva arbetsgrupper med olika temaområden.
Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i
regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn på långsiktiga
utvecklingsfrågor.
Under våren 2017 togs det beslut om att ta fram en gemensam utvecklingsplan
för Fyra Mälarstäder. Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa
på en önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten år
2050 och Agenda 2030 som ramverk. Planen ska bidra till en hållbar utveckling för
kommunerna och framför allt gynna samarbetet mellan oss.
En seminarieserie och tematräffar anordnades under våren 2018, som vände sig
till tjänstepersoner, politiker, myndigheter, regioner, utbildning och näringsliv.
Syftet med aktiviteterna var att skapa en gemensam kunskapsbas, som underlag inför
framtagandet av planen. Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fyra
fokusområden med tillhörande mål och delmål som bygger på befintliga planer och
strategier:
• Närhet
• Kunskap och arbete
• En Mälarnära destination
• Livskvalitet
För att möjliggöra en bred förankring, så föreslås nu respektive kommunstyrelse
inom Fyra Mälarstäder att besluta om att skicka ut den gemensamma
utvecklingsplanen (GUP) på remiss. Sändlista till aktörer på nationell, regional,
mellankommunal nivå, högskola och universitet med flera bifogas till ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Följebrev som skickas ut i samband med remissen, bifogas även som underlag.
Efter antagande kommer handlingsplaner med strategier och aktiviteter att tas fram i
tematiska arbetsgrupper för att säkerställa att vi når önskade resultat.
Arbetet har utförts i samarbete mellan tjänstepersoner från respektive kommun. Den
gemensamma utvecklingsplanen beräknas antas vid årsskiftet 2019/2020.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för Stadsmiljöenheten.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-29.
Remisshandlingar.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
____________________

Justerandes sign
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TFN § 63

Dnr TFN/2019:265-037

Medborgarförslag om vägunderhållet vid Löt
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 § 33 att överlämna ett medborgar-förslag om
vägunderhållet vid Löt, från Christer Pettersson till teknik- och fritidsnämnden för
beslut.
Christer Petterson påtalar i sitt medborgarförslag att kommunens väg från
Mariefredsvägen i Strängnäs fram till Strängnäs Valskvarn på vägen till Löts ryggklinik
är i mycket dåligt skick. Han påtalar även att Trafikverkets väg från Strängnäs Valskvarn
fram till Löt är i ännu sämre skick.
Teknik- och servicekontoret instämmer i att vägen mellan Ulfhäll och Ryggkliniken är i
mycket dåligt skick. Kommunen äger vägen fram till Lantmännens silo och kommer att
asfaltera denna sträcka under året, se gulmarkerad väg på kartan nedan. Resterande del
av vägen fram till Ryggkliniken är Trafikverkets väg, vilken kommunen inte råder över.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kostnaden som tas från teknik- och fritidsnämndens budget beräknas bli cirka
2 miljoner kronor.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-06-03.
Medborgarförslag.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren.
____________________
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TFN § 64

Delegationsbeslut, rapport
Följande delegationsbeslut redovisas:
1. Delegationsbeslut fattade i Lex, TFN-Delegation/2019 § 217-279.
2. Delegationsbeslut schakttillstånd, 2019-05-10—2019-06-03.
____________________
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