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Plats och tid
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§ 46-56.

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).
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Beslutande

Sixten Skullman (M)
Gunnar Boman (M)
Kerstin Dahlström (M)
Angela Andersson (S)
Mikael Andersson (S)
Håkan Bertilsson (STRP)
Terese Askerstedt (MP)
Tjänstgörande ersättare
Annica Medberg (M), ersättare för Stephan Pakh (KD)
Ragnhild Andersson (S), ersättare för Jimmy Bergvall (SD)

Ersättare

Robert Wastesson (S)
Övriga

Karin Lundell, tf kontorschef teknik- och servicekontoret
Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef
Mårten Eskilsson, räddningschef
Josefine Ericsson, utredare/projektledare
Lena Stenman, ekonom
Kersti Hellström, sekreterare
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TFN § 46

Föredragningslistan
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. fastställa föredragningslistan med föreslaget tillägg.
Ordförande Sixten Skullman (M) informerar om en nytillkommen informationspunkt,
information om Stallarholmens vägförening.
____________________

Justerandes sign
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TFN § 47

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas:
1. SN 2019-04-23 § 66 Utredning mat äldreboende.
2. Ärendebalanslista TFN 2019-05-21.
3. Verksamhetsrapport TFN 2019-05-21.
4. KF 2019-04-29 § 85 Årsredovisning för Strängnäs kommun 2018.
____________________
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TFN § 48

Information om Stallarholmens vägförening
Stadsmiljö- och servicechef Anders Ekman informerar om att Stallarholmens
vägförening har inkommit med ett önskemål om att kommunen ska ta över skötseln av
vägarna i Stallarholmen ifrån vägföreningen. Anders Ekman informerar om att en ev.
övertagandeprocess kommer att minst två år. En omfattande utredning kommer att
krävs, detaljplanen måste göras om m.m.
____________________
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TFN § 49

Information om ramavtalsupphandling livsmedel
Tf kontorschef/Måltidschef Karin Lundell informerar om pågående
ramavtalsupphandling av livsmedel som ska gälla fr.o.m. 2020-05-01.
Upphandlingen planeras att vara innan klar årsskiftet 2019/2020.
Kommunen köper drygt 900 ton livsmedel/år, varav 83 % köps av Måltidsservice.
Av de inköpta livsmedlen är 45 % ekologiska.

____________________
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TFN § 50

Risk- och sårbarhetsanalys för teknik- och servicekontoret
Tf kontorschef Karin Lundell informerar om teknik- och servicekontorets arbete med
en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska rapporteras till Länsstyrelsen senast den
31 oktober 2019.

____________________
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TFN § 51

Dnr TFN/2019:108-042

Delårsrapport 1 år 2019 för teknik- och fritidsnämnden
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

godkänna rapporten.

Beslutsgång

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

Rapportering av delårsrapport 1 2019 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar.
Uppföljningen omfattar januari-april år 2019 med prognos för helåret. Teknik- och
fritidsnämnden hade totalt 9 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år
2019. När det gäller måluppfyllelsen så ser prognosen god ut för alla mål detta år.
Prognosen för målen under perspektiven Invånare och Samhälle är god för år 2019. De
allra flesta bedöms uppfyllas under året. Målet att Bidra till den hållbara cirkulära
måltiden genom minskat svinn, ökade ekologiska inköp, samverkan med lokala
producenter och mer växtbaserad mat med mera är svårbedömt ännu då flera av
nyckeltalen inte hunnit följas upp. Målsättningen är mycket ambitiös och långsiktig.
Ytterligare ett mål som är svårbedömt i nuläget är målet att Bidra till att cykel- och
gångtrafik för pendling och fritid ökar med fokus på barn och funktionsnedsatta. Dels
har vi inte fått statistik från skolorna än, dels har frågan prioriterats ned då
utredarresurserna är begränsade. Det saknas utrymme i budget för att åtgärda hela
kommunens gång- och cykelnät. Förbättringar sker etappvis efter resurstillgång och
hård prioritering men detta gör att prognosen blir att målet delvis uppfylls.
Prognosen för målen under perspektivet Medarbetare ser god ut för år 2019, men det är
viktigt att poängtera svårigheterna och långsiktigheten i arbetet med frisknärvaro.
Teknik- och servicekontoret fortsätter med stort fokus på systematiskt
arbetsmiljöarbete för Strängnäs kommun som en lärande organisation med engagerade
medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Under perioden har
sjukfrånvaron sänkts från 7,4 % till 6,9 %, vilket innebär en fortsatt ökad frisknärvaro
på våra arbetsplatser. Under den senaste 12-månadersperioden ser vi också ett positivt
resultat med ökande frisknärvarosiffror. Dock återstår arbete och därför bedöms målet
om ökad frisknärvaro ännu som delvis uppnått.
Prognosen för ekonomimålet ser god ut. Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt
utfall för januari till april per verksamhetsområde. Teknik- och fritidsnämnden
redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor inklusive
semesterlöneskuld och 2,5 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld.
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Helårsprognosen är en budget i balans. Det första delåret visar ett positivt resultat
beroende av säsong, mycket av kontorets kostnader har inte börjat falla ut ännu, såsom
säsongspersonal, inköp till utebad och fritidsanläggningar, med mera. Detta är enligt
plan.
På sammanträdet presenterades dels en detaljerad investeringslista med budget per
projekt där det framgick vilka budgetjusteringar som har genomförts sedan föregående
redovisning samt en detaljerad investeringslista med utfall, budget och återstår per
projekt.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2019 års drift- och
investeringsbudget.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppfyllelse av mål

Bidrar till kommunfullmäktiges mål 2019.
Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2019, perioden 1 januari-30 april, teknik- och fritidsnämnden,
2019-05-15.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen.
Ekonomiavdelningen.
____________________
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TFN § 52

Dnr TFN/2019:240-032

Barn- och ungdomsstrategi, remiss
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna skrivelsen remissvar avseende barn- och ungdomsstrategi för
Strängnäs kommun, som sitt yttrande på remissen.
Beslutsgång

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

2017-12-06 beslutade socialchefen och utbildningschefen att genomföra ett projekt,
Tidiga insatser för barn och elever (SN/2017:674). Kommunfullmäktige hade
2016-11-28 § 232 beslutat om Årsplan 2017 med budget 2018-2019. Enligt årsplanen
skulle utvecklingsarbete bedrivas med särskilt fokus på tre viktiga frågor, för att skapa
en attraktivare kommun. Ett av dessa fokusområden utgjordes av Tidiga insatser för
barn och elever. Individen, dess omgivning samt skolors resultat skulle stärkas genom
bättre samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst, och utveckling av metoder för
tidig upptäckt av barn i behov av stöd.
Under 2018 har socialkontoret, i samarbete med barn- och utbildningskontoret arbetat
med att ta fram ett förslag till barn- och ungdomsstrategi. Arbetet är avslutat och ett
förslag på strategi finns. I förslaget framgår brist på strukturerad samverkan mellan
samtliga av förvaltningens kontor.
Barn- och ungdomsstrategin riktar sig till anställda inom Strängnäs kommun som
direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn och unga. Strategin bygger på
nationell utveckling, aktuell forskning och lokala kartläggningar och går i linje med mål
ett, tre, fyra, fem, tio och 16 i FN:s globala mål, Agenda 2030.
Syftet med barn- och ungdomsstrategin är att synliggöra den politiska viljan och lägga
fast inriktningen för kommunen utvecklingsarbete gällande barn och unga. Arbetet ska
fokusera på prevention/främjande och förebyggande arbete, samverkan och tidiga
insatser.
Målsättningen är att barn, unga och vårdnadshavare i ett tidigt skede ska få ta del av ett
samordnat och välfungerande stöd som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
Teknik- och fritidsnämnden fick 2019-04-01 skrivelsen Barn- och ungdomsstrategi för
Strängnäs kommun, på remiss. Utifrån denna har utredare från teknik- och
servicekontoret i samverkan med övriga medlemmar i kommunens interna nätverk för
barnrättsfrågor, formulerat ett remissvar.
Justerandes sign
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Däremot kan
kommande handlingsplaner utifrån barn- och ungdomsstrategin innebära åtgärder
som i sin tur innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Här beskrivs eventuella övriga konsekvenser som det föreslagna beslutet skapar.
Folkhälsa (social hållbarhet) - Social hållbarhet handlar till stor del om
välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Beslutet att
arbeta efter denna barn- och ungdomsstrategi ökar chanserna för att barn, unga
och vårdnadshavare i ett tidigt skede ska få ta del av ett samordnat och
välfungerande stöd som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Det ökar
tryggheten och därmed förhoppningsvis folkhälsan (ökad social hållbarhet).
Jämställdhetskonsekvenser - Jämställdhet betyder att kvinnor och män
har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter när det gäller livets alla
områden som t.ex. makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete, fritid.
Jämställdhet och jämlikhet står med som en del av målen i bilaga 4 men det
föreslås ändå beskrivas mer, kanske även i strategin.
Barnkonsekvenser - Barn har inte tillfrågats vid skapandet av remissvaret
utan kommunens interna nätverk för barnrätt har utgått från barnets bästa och
godkänner strategin med vissa förslag på tillägg/revidering. Att kommunen
antar och arbetar utefter barn- och ungdomsstrategin ökar chanserna för att
barn, unga och vårdnadshavare i ett tidigt skede ska få ta del av ett samordnat
och välfungerande stöd som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Teknik- och fritidsnämndens mål under perspektiv Samhälle: - Bidra till användning
av stads-, idrotts- och friluftsmiljöer genom tillgänglighet och trygghet.
Verksamheterna fritid och stadsmiljö- och service.
Bidrar även till att nå målen ett, tre, fyra, fem, tio och 16 i Agenda 2030 samt
Barnkonventionen.
Uppföljning

Socialkontoret kommer att sammanställa remissvaren från nämnderna, överväga
synpunkter, och lämna ett förslag på barn- och ungdomsstrategi till kommunstyrelsen
för beredning, inför beslut i kommunfullmäktige. Uppföljning av ärendet kommer inte
att ske i teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag

Remissvar avseende barn- och ungdomsstrategi för Strängnäs kommun,
2019-05-06.
Barn- och ungdomsstrategi samt bilaga 4. Barn- och ungdomsstrategi, december 2018.
Beslutet skickas till

Socialnämnden.
____________________
Justerandes sign
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Dnr TFN/2019:282-037

E-förslag om lekpark i Lottenlund, Mariefred
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

medborgarförslaget inte föranleder någon åtgärd eftersom teknik- och
servicekontoret under 2019 planerar att byta ut befintlig lekutrustning i
lekparken i Lottenlund med redan upphandlad lekutrustning.

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 2018-03-26 § 39 att överlämna ett e-förslag om lekpark
i Lottenlund i Mariefred till teknik- och fritidsnämnden för beslut. Förslaget inkom
2019-04-23 till teknik- och servicekontoret.
Kajsa Eklund som har lämnat in förslaget föreslår kommunen att bygga en inspirerande
lekplats som uppmanar till fantasifull lek intill Mariefreds hamn. Detta eftersom
dagens lekplats i området är trist och oinspirerande, enligt förslagsställaren.
Förslaget är att Strängnäs kommun bygger en lekplats i Lottenlund Mariefred, likt
"Pelle Svanslösparken" i Uppsala. Möjligen även med inslag av Gripsholm slott, Paxböckerna, Annas hembageri eller Järnvägen ÖSLJ.
Teknik- och fritidsnämnden tackar för ett trevligt förslag. Teknik- och servicekontoret
kommer under året att byta ut den befintliga lekutrustningen till ny redan upphandlad
utrustning. Kontoret har begränsningar i utveckling av området eftersom majoriteten
av lekplatsen står på Fastighetsverkets mark. Av dagens 200 kvm yta så är 30 kvm
kommunens mark, resten tillhör Statens Fastighetsverk. Idag är lekplatsen ca 200 kvm,
vilket är det mått vi måste hålla oss till.
Efter ett möte med Statens Fastighetsverk så klargjordes att de inte har någon ambition
att stödja en utveckling av lekplatsen ekonomiskt, men de har heller inte några
invändningar mot att Strängnäs kommun byter ut lekutrustningen.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser mer en att vi tidigarelagt
byte av lekutrustning på befintlig plats. Varje gång lekutrustning byts ut så medför det
markarbeten, bearbetning och montering av lekutrustning. Pengarna för
iordningställande av lekparken tas från befintlig ram.
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Beslutsunderlag

E- förslag om lekpark i Lottenlund i Mariefred, 2018-02-07.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren.
____________________
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TFN § 54

Dnr TFN/2019:271-032

Samråd Råcksta ”Brobyholm”, Åkers styckebruk
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
1.

Ingen erinran gällande förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”,
Åkers styckebruk, Strängnäs kommun.

2.

Teknik- och fritidsnämnden förutsätter att nämnden får full kostnadstäckning
för kommande drift av området.

3.

Teknik- och fritidsnämnden ser gärna att parterna undersöker
förutsättning/möjlighet till att bilda samfällighet rörande drift och skötsel av
gator, park och eventuell lekplats inom området. Belysningsnätet bör dock
driftas av kommunen.

Beslutsgång

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 att skicka ut förslag till detaljplan
för Råcksta 2:1 m.fl., "Brobyholm", Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun på samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 400-500 bostäder, förskola, någon form
av besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om
centrala Åkers styckebruk. Förslaget möjliggör därtill en ny bro över Råcksta å, som
kopplar samman planområdet med den befintliga tätorten.
Detaljplanearbetets mål är att skapa förutsättningar för funktionella och moderna
bostäder som utvecklar Åkers styckebruk i enlighet med fördjupningen av
översiktsplanen och samspelar med de kulturhistoriska miljöerna vid gamla
krutbruket.
Området angränsar i norr till Krutbruket och dess verksamhetsområde. Till väster
rinner Råckstaån och söderut ligger ett skogsområde, som bl.a. omfattar ett stort
fornlämningsområde. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt planoch bygglagen 2010:900.
Det som framförallt påverkar teknik- och fritidsnämnden är driftens budget (park- och
gata) för drift av nya lokalgator, en bro, grönytor, park, gångstigar samt den planerade
mötesplatsen för ungdomar. Flera av områdena ska ha god tillgänglighet för alla vilket
också medför kontinuerlig skötsel som teknik- och servicekontoret ska stå för.
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Handläggare för olika enheter inom teknik- och servicekontoret har varit delaktiga i
framtagandet av yttrandet.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Detaljplanearbetet bekostas av beställaren enligt träffat planavtal. Eftersom kommunen
föreslås bli huvudman för allmänna platser inom området uppstår en utökad kostnad
för drift och underhåll. Utgifterna kommer att betalas från stadsmiljö- och services
budget, dock förväntas teknik- och fritidsnämnden få full kostnadstäckning för
kommande drift av området.
Teknik- och servicekontorets beräknade skötselkostnad 661 405 kr/år.
Yta,
Vägar
antal
ápris
Belopp
Snöröjning
26424 m2
10 kr/m2
264240
El-belysning
91 st
600 kr/år
54600
Sandupptag
2 omg
15000 kr/omg
30000
sop vint och
sommar
36333 m2
5 kr/m2
181665
Diverse
15000
Gångväg
Grusas
4500 löpmeter
15 kr/m
67500
Belysning
40
600
24000
Bro
Besikting / syn
1 st
10000
10000
Park
Gräsklippning
1200 m2
12 kr/omgång
14400
Tot kr/år 661405
Övriga konsekvenser

Här beskrivs eventuella övriga konsekvenser som det föreslagna beslutet skapar.
Miljökonsekvenser
Detaljplanen bedöms medföra positiva miljökonsekvenser och en del negativa
miljökonsekvenser enligt miljökonsekvensbeskrivningen, se sammanfattning i
planbeskrivningen.
Tillgänglighetskonsekvenser
När man anlägger nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar
än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Ett av
fokusområdena i tillgänglighetsplanen är att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för
fysisk tillgänglighet. Detaljplanen bedöms ha positiva konsekvenser för all typ
av tillgänglighet.
Barnkonsekvenser
Strängnäs kommun höll i september 2018 en barndialog på Åkersskolan, i syfte
att inhämta barns kunskap och idéer kring utvecklingen av planområdet.
Dialogerna omfattade en grupp med representanter för årskurs 7-9 och en lika
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stor grupp som representerade årskurs 3. Sammanfattning av dialogen finns i
planbeskrivningen. Detaljplanen bedöms ha positiva konsekvenser för barn och
ungdomars aktivitet och all typ av tillgänglighet. I framtagandet av teknik- och
fritidsnämndens yttrande har därmed inte ytterligare dialoger med invånare
genomförts.
Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Bidrar framförallt till teknik- och fritidsnämndens mål under perspektiv Samhälle: Bidra till användning av stads-, idrotts- och friluftsmiljöer genom tillgänglighet och
trygghet.
Gällande teknik- och fritidsnämndens mål God ekonomisk hushållning så blir det
svårare och svårare att uppnå eftersom alla ökade driftskostnader. Driftkostnader
måste vägas in tidigt i processen.
Uppföljning

Synpunkter efter samrådet kommer att sammanställas och bemötas i en
samrådsredogörelse. Därefter behandlas detaljplanen av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden inför beslut om granskning.
Stadsmiljö- och service ansvarar för byggledning av delar av projektet och kommer
löpande att följa upp arbetet.
Beslutsunderlag

Följebrev samråd, 2019-04-10.
Plankarta med bestämmelser, samrådshandling, 2019-03-18.
Planbeskrivning, samrådshandling, 2019-03-18.
Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
____________________
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Dnr TFN/2019:66-059

Tilldelningsbeslut, upphandling av vinterväghållning
Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1.

anta anbud nr 1 från MR Sörmland.

Beslutsgång

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

Kommunens nuvarande avtal med MR Sörmland och Vannesta Entreprenad AB
avseende vinterväghållning löper ut 2019-10-14 och kan inte förlängas ytterligare. En
ny upphandling har därför genomförts. Ramavtal tecknas med en (1) entreprenör per
plogområde.

Anbud
Ett (1) anbud ha inkommit.
Anbud nr 1: MR Sörmland, 716424-0447

Utvärdering
Anbudet kvalificerades till utvärderingsfasen.
Anbud:
Totalsumma per plogområde:
PO1
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
PO11
PO12
PO13
PO14
PO15
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Nr 1
234 000 kr
243 000 kr
240 000 kr
211 500 kr
189 000 kr
180 000 kr
180 000 kr
177 000 kr
323 000 kr
207 000 kr
335 000 kr
494 000 kr
425 000 kr
168 000 kr
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Enligt förfrågningsunderlagets punkt 5.3 ska ramavtal tecknas med den entreprenör
vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grunden pris.
Anbudsgivare nr 1 har den lägsta totalsumman för respektive plogområde och ska
därmed antas som ramavtalsentreprenör på samtliga plogområden.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Volymen på avtalet var för kommunens del under 2018 ca 2,5 miljoner kronor. Behovet
av snöröjning och halkbekämpning förväntas inte minska i framtiden och den totala
volymen på ramavtalet uppskattas kunna uppgå till över 10 miljoner kronor under
nästa fyraårsperiod.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

Inköpsenheten.
____________________
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Delegationsbeslut, rapport
Följande delegationsbeslut redovisas:
1. Delegationsbeslut fattade i Lex, TFN-Delegation/2019 § 175-216.
2. Delegationsbeslut schakttillstånd, 2019-04-09--2019-05-09.
____________________
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