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Innehållsförteckning
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14 Information: Larslunda
15 Information: PFAS - dricksvattenbrunnar
16 Information: Revidering av Strängnäs kommuns 

allmänna lokala ordningsföreskrifter
17 Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och 

andra åtgärder för en hållbar plastanvändning
TFN/2020:803-430

18 Måltidspolitiska programmet TFN/2020:779-001
19 Nya öppningstider för Tosteröbron TFN/2020:778-324
20 Årsrapport 2020 TFN/2021:71-012
21 Revisionens årliga grundläggande granskning TFN/2021:66-007
22 Delegationsbeslut
23 Meddelandeärenden
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Deltagarlista

Beslutande Notering 
Sixten Skullman (M)
Gunnar Boman (M)
Kerstin Dahlström (M) Frånvarande vid beslutsfattande, 

närvarande i digital del
Angela Andersson (S) 
Mikael Andersson (S) 
John Östlund (KD)
Monika Eriksson Bertilsson (STRP) Frånvarande vid beslutsfattande, 

närvarande i digital del
Jimmy Bergvall (SD) Frånvarande vid beslutsfattande, 

närvarande i digital del
Petra Garberding (MP)

Tjänstgörande ersättare
Erik Ollman (L) Ersättare för Monika Eriksson 

Bertilsson (STRP) vid beslutsfattande
Jan Leiding (M) Ersättare för Kerstin Dahlström (M) 

vid beslutsfattande

Ersättare
Jan Leiding (M)
Annica Medberg (M)  
Ragnhild Andersson (S)
Robert Wastesson (S) 
Bengt Renfors (S) 
Erik Granbeck (C)
Ted Danson (V)
Erik Ollman (L)
Haakon Hansen (SD) Frånvarande

Övriga
Anna Werner, kontorschef, Teknik- och servicekontoret § 14
Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef 
Kristina Svinhufvud, VA- och återvinningsstrateg § 15, 17
Lena Stenman, verksamhetscontroller §§ 20, 21
Karin Lundell, måltidschef § 18
Mårten Eskilsson, räddningschef
David Noreen, drifttekniker
Sofia Wall, sekreterare

Antal åhörare: 0
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TFN § 13

Föredragningslistan

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. fastställa föredragningslistan med tillägg av en informationspunkt om 
Larslunda.

_________________________

TFN § 14

Information: Larslunda 

Anna Werner redogör för hur processen framskrider. Den presentation som 
visades återfinns som bilaga i slutet av protokollet.

_________________________

TFN § 15

Information: PFAS – dricksvattenbrunnar

Kristina Svinhufvud redogör för PFAS – per- och polyfluorerade alkylsubstanser 
(högfluorerade ämnen). 

_________________________

TFN § 16

Information: Revidering av Strängnäs kommuns 
allmänna lokala ordningsföreskrifter

Sixten Skullman redogör för ärendet.

_________________________
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TFN § 17 TFN/2020:803-430

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig avseende Miljödepartementets 
promemoria M2020/02035, bilaga 1, och kapitel 10.4, Avgifter för att bekosta 
städningen av produkter som skräpats ner på platser utomhus genom att

- ställa sig bakom förslaget att engångsplastproducenter av vissa 
engångsplastprodukter ska täcka kostnaderna för gaturenhållningen att 
städa upp de produkter som skräpats ned utomhus.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt renhållningslagen är huvudregeln att kommunen har ansvar för 
gaturenhållningen på allmänna platser och andra platser utomhus där allmänheten 
får färdas fritt. Kommunerna har idag ansvaret och förslaget är att kommunerna 
också behåller ansvaret för gaturenhållningen. Enligt engångsplast-direktivet, 
bilaga 2, ska producenterna stå för kostnaderna för att städa upp 
engångsplastprodukter som skräpats ner. Eftersom det är kommunerna som utför 
städningen är det rimligt att införa ett krav på producenterna att betala en avgift 
för de produkter som tillhandahållits på marknaden i Sverige av en producent 
under ett år och att kostnaderna för gaturenhållning av vissa 
engångsplastprodukter täcks av avgiften.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen på kort sikt, men 
kan på längre sikt ge ekonomiska konsekvenser så tillvida att städning inom 
kommunens ansvarsområden i framtiden kan bekostas av producenter av vissa 
engångsplastmaterial. Detta ligger i linje med ett internationellt begrepp och en 
grundprincip som kallas Polluters Pays Principle (PPP) eller på svenska 
förorenaren betalar.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
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Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Beslutet ger förutsättningar att uppfylla skyldigheten enligt Vattendirektivet, 
Avfallslagstiftningen och Miljöbalken samt föreskrifter som hör dessa till.

Uppföljning
Ingen uppföljning av detta beslut i sig krävs.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Miljödepartementets Promemoria
Bilaga 2, Engångsplastdirektivet

Beslutet skickas till
Regeringskansliet

För kännedom till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

_________________________
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TFN § 18 TFN/2020:779-001

Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun beslut om 
remiss

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. skicka Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun, med 
tillhörande bilagor, på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, 
Kulturnämnden, Kommunstyrelsen, Strängnäs Fastighets AB, 
Sevab, Rådet för seniorfrågor, Rådet för funktionshinderfrågor, 
Strängnäs kommuns ungdomsråd (SKUR) samt via en öppen 
remiss på kommunens webbsida.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden efterfrågade ett uppdaterat styrdokument för 
offentliga måltider och därför påbörjades arbetet under 2020. Måltidspolitiskt 
program för Strängnäs kommun föreslås ersätta tidigare Måltidspolicy för 
Strängnäs kommun, daterat 2013-01-01.

Projektplan, genomförande av workshops, dialoger och utkast på program är gjort 
av tjänstepersoner på teknik- och servicekontoret. Karin Lundell, chef för 
måltidsservice, och Josefine Ericsson, chef för administrativa enheten, har varit 
projektledare. Projektplan togs fram i början av februari 2020 av projektledarna 
och stämdes av med kontorschef Anna Werner. Mer om metod och processen för 
framtagandet av programmet finns att ta del av i Bilaga 1 Process, framtagande av 
Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun. 

Måltiden är en viktig del i den övergripande målsättningen för kommunens arbete 
med folkhälsa och Agenda 2030. Därför är måltidsverksamheten ett horisontellt 
verksamhetsområde där flera kontor och funktioner är avgörande för resultatet. 

Ett måltidspolitiskt program är ett övergripande och politiskt dokument som visar 
Strängnäs kommuns viljeriktning. Det är ett viktigt verktyg för att hela 
kommunkoncernen ska samverka och ha en horisontellt kopplad styrning och 
uppföljning. Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun revideras en gång 
per mandatperiod. Varje kontor, avdelning och bolag inom kommunkoncernen 
ansvarar för att det måltidspolitiska programmet efterlevs i alla berörda 
verksamheter. Programmet kompletteras med för verksamheten anpassade 
handlingsplaner med tydliga åtgärder som bidrar till att uppnå målen i 
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programmet. Handlingsplanerna integreras i befintlig styrmodell och följs därmed 
upp till Kommunstyrelsen årligen. 

Remissen avser texten i styrdokumentet. Den grafiska utformningen kommer att 
göras efter beslutat program, för att få ett mer tilltalande och lättläst utseende. 
Remissvar skickas med e-post till teknikochfritidsnamnden@strangnas.se senast 
2021-03-21, se remissmissiv. Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kulturnämnden samt 
Kommunstyrelsen har på sig till och med 29 april att inkomma med remissvaren 
till Teknik- och fritidsnämnden.

Agenda 2030
Med Agenda 2030 kommer fokus att hamna på hur måltiden hjälper oss att hitta 
hindrande målkonflikter och hjälpande synergier. Maten och måltiden är central 
för hållbar utveckling och en viktig nyckel för att förstå var det finns möjlighet till 
synergier och hur målkonflikter ska lösas. Därför är måltidsverksamheten ett 
horisontellt verksamhetsområde där flera kontor och funktioner är avgörande för 
resultatet. 

Kommunen ska arbeta för långsiktig hållbar utveckling genom samverkan, 
beteendeförändring samt miljö- och klimatsmarta val av livsmedel, transporter, 
tillagningssätt och minskade avfallsmängder. 

Smarta livsmedelsval handlar dels om att öka mängden vegetabilier och minska 
mängden kött, dels om att utifrån miljömässiga och etiska utgångspunkter göra de 
bästa valen i respektive livsmedelsgrupp. 

Transporterna som är en del av måltidskedjan i Strängnäs kommun ska vara 
fossilfria senast år 2030. Mat och måltider ska främja och bidra till 
klimatneutralitet år 2040.  

Alla som hanterar mat inom Strängnäs kommuns verksamheter ska verka för att 
minska matsvinnet, utan att äventyra livsmedelssäkerheten. Det matavfall som 
ändå genereras ska fortsatt ha ett värde – som biogas, i kompost eller annan 
användning. Stort fokus ligger på det avfallsförebyggande arbetet; återanvändning, 
återvinning, energiutvinning och cirkulär ekonomi med möjlighet till återföring av 
näring till jordbruksmark.

Mat och måltidsproduktion är energikrävande, och stora mängder el, vatten och 
maskinella resurser används i den dagliga verksamheten. Därför ska energi och 
energieffektivisering vara en prioriterad fråga i allt arbete som rör kökslokaler och 
dess utrustning och användning. Samverkan mellan kommunens verksamheter 
och dess fastighetsbolag är av stor vikt. Energieffektivisering kräver liksidiga 
insatser inom teknikanvändning, investeringar och beteendeförändringar.
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Engagemang och synpunkter under framtagandet
Processen med beskrivning av dialoger, workshops och deltagare finns att läsa i 
Bilaga 1 Process, framtagande av Måltidspolitiskt program för Strängnäs 
kommun. 

Det har varit en utmaning att få med alla aspekter och områden som mat och 
måltider berör vilket också visar hur komplext området är. Det har därför varit av 
största vikt att få med hela förvaltningen och den politiska organisationen. De 
specifika områdena i programmet har noggrant stämts av med representanter från 
den berörda verksamheten.

Det förslag till Måltidspolitiskt program som nu skickas på remiss är baserat på de 
diskussioner, dialoger och synpunkter vi fått in under 2020. Efter den första för-
remissen och sedan efter att ett mer färdigt utkast skickats ut fick vi in ytterligare 
synpunkter och de allra flesta har vi tagit hänsyn till och reviderat utefter. 
Förtydliganden har gjorts där synpunkter lämnats att en mening eller ord varit 
otydligt. 

Några har fått individuell återkoppling när det varit enstaka som tyckt något eller 
projektledarna behövt förstå mer om synpunkten. En del synpunkter som handlat 
om konkreta åtgärder hos respektive verksamhet för att nå målen och bidra till 
programmet hänvisas till att skrivas in i respektive handlingsplan snarare än att 
beskrivas i programmet. 

Några utvalda synpunkter och svar presenteras nedan:
- Utbildning för föräldrar samt föräldrars delaktighet och inflytande i skolmaten.
Svar: Projektledarna som skrivit programmet har resonerat som så att det är de 
primära matgästernas åsikter som är viktiga, alltså barn, elever och brukares 
åsikter. Det är för deras skull verksamheten drivs och finns till och det är i första 
hand dialog och inflytande från dessa grupper som ska prioriteras. Likafullt är det 
viktigt att vårdnadshavare får tillgång till programmet och förstår programmets 
innehåll och intention. Dialog med vårdnadshavare och anhöriga är också viktig 
även om dessa grupper inte prioriteras i programmet. Att arbeta för ökad förståelse 
och kunskap hos dessa är inte ett mål utan mer ett medel för att uppnå 
verksamhetens mål för invånarnytta i fokus. 

- Mötesplatser dit äldre kan komma för att äta tillsammans.
Svar: Mötesplatser finns redan idag i Strängnäs kommun men kan utvecklas och 
bli fler för att främja äldres möjligheter att äta tillsammans med andra. 
Ensamheten hos de äldre som ännu bor hemma är ett problem då den ökar risken 
för sämre nutrition vilket i sin tur ökar risken för bland annat fallolyckor och 
annan ohälsa. Väl fungerande sociala matplatser där det är trivsamt att äta och där 
omsorgspersonal kan bistå med stöd vid måltiden är ett sätt att skjuta fram 
behovet av hemtjänst i hemmet i samband med måltiderna och att minska behovet 
av matdistribution i ordinärt boende. Det behövs fler måltidsformer än bara 
matlåda i hemmet och måltiden på särskilt boende om kraven på individanpassade 
måltider ska kunna infrias 
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-Måltider med minskad andel eller inget kött alls.
Få ämnen i måltidsfrågan är så uppmärksammade och diskuterade i Strängnäs 
kommun som den om kött och vegetariska måltider. Många synpunkter har under 
de senaste åren inkommit till Måltidsservice om huruvida barn och unga ska kunna 
välja eller välja bort en viss typ av mat. Ingen gång i historien har skolelever och 
förskolebarn kunnat välja alla maträtter i skolan, och inte heller nu är utrymmet 
hur stort som helst för barnen att ha full delaktighet i vad som ska serveras i 
skolans restaurang och vid förskolans matbord. Barnets inflytande handlar till 
största delen om det vill äta eller inte, och att få uttrycka synpunkter och att bli 
lyssnad på och tagen på allvar. Det innebär inte att alltid få välja utan snarare att få 
möjlighet att förstå varför vissa saker inte ingår i medbestämmanderätten. Vuxna 
behöver bli bättre på att fråga barn och våga låta dem bli mer delaktiga. Det gäller 
bara att hitta de frågeställningar och vägval där barn kan och bör bli tillfrågade. 
Frågan om matens köttinnehåll är intimt sammankopplad med matens miljö- och 
klimatpåverkan och ska därför beslutas där kompetens finns för att ta ett 
helhetsgrepp om måltiden och dess inverkan på miljö och klimat, nu och i 
framtiden. Barnens röster ska här vara vägledande och det är vuxnas ansvar att se 
till att barnen förstår måltidens sammanhang och koppling till hållbar utveckling 
och Agenda 2030. 
Enligt klimat- och energiplan för Strängnäs kommun framgår det att andelen kött i 
de offentliga måltiderna ska minska. 

- Mycket bra information och forskning finns på området offentlig mat och 
måltider. Till programmet finns en bilaga, Bilaga 2 Länkar och källor med nyttig 
information, kopplat till Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun, där 
man kan läsa mer och ta ytterligare hjälp vid framtagande av handlingsplaner. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser för kommunen som helhet kommer att variera 
beroende på vald metod för att uppnå målen i programmet. I Måltidspolitiskt 
program för Strängnäs kommun står att varje verksamhet ansvarar för att ta fram 
en handlingsplan kopplat till programmet och i dessa ska åtgärder konkretiseras 
och ekonomiska konsekvenser beskrivas. 

Förändrat arbetssätt och att säkerställa medarbetarnas utbildningsnivå är exempel 
på åtgärder som kräver långsiktighet och insatser under lång tid. Det innebär 
kostnader att utbilda, samtidigt som detta är en grundförutsättning för att 
verksamheten ska hålla den kvalitet som det här programmet beskriver. 

En följd av programmets mål och intention kan vara att en ökad personaltäthet 
krävs, eller att nya yrkesroller tas fram, som till exempel måltidsvärd. Detta kan 
komma att kosta mer, framför allt för äldreomsorgens måltider. Detta är dock 
mycket osäkert och beror på hur verksamheten ser möjligheter att förändra och 
förbättra befintlig verksamhet. 
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Exempel på andra ekonomiska konsekvenser är investeringar i måltidsmiljöer, 
köksutrustning, serveringsmaterial med mera. Behovet av detta varierar starkt 
mellan kontor, verksamheter och enheter. Även här krävs långsiktig planering och 
investering över tid, samt medvetenhet om vad lokaler och inredning ska användas 
till. Det är nödvändigt att ha en strategisk lokalplanering, utbytesplaner för 
utrustning och inredning för att få kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler. 
Måltidsservice har sedan ett par år tillbaka en god lokalplanering och utbytesplan 
för utrustning i samverkan med SFAB:s fastighetsförvaltare och kommunens 
lokalcontroller. 

Övriga konsekvenser
För att ge verksamheten möjlighet att fortsätta utöka och utveckla de kontakter 
med det lokala näringslivet som redan är i full gång, samt ge den politiska 
organisationen möjlighet att styra inriktningen på det arbetet, är det viktigt att 
definiera vad närproducerat eller lokalproducerat betyder och få en politisk 
definition av det. Programmet föreslår en definition som tagits fram och beslutats 
av Eskilstuna kommun under 2020 och som diskuterats i Måltidsgruppen för Fyra 
mälarstäder. Definitionen ger möjlighet att knyta kontakter med lokala och 
regionala producenter och ett brett utbud av råvaror som produceras i östra 
mellansverige. Det är också en fördel att grannkommuner tillämpar samma 
definition, så att jämförelser och samverkan bättre kan ske med samma 
målsättning för ögonen. 

Den föreslagna definitionen av nära mat är råvaror och därav förädlade 
produkter med ursprung i Södermanland och dess grannlandskap.

 Miljökonsekvenser 
Se mer om Agenda 2030 i avsnittet ovan. 

 Folkhälsa (social hållbarhet)  
Programmet och arbetet utifrån detta förväntas bidra positivt till folkhälsan 
och social hållbarhet i kommunen. Måltiden är en viktig del i människans 
mående, tillsammans med sömn, motion och psykosociala faktorer. Därför 
innebär måltider i Strängnäs kommun vällagad, god och säker mat i 
tilltalande miljö, varje dag. Alla ska känna trygghet i att mat och måltider 
har rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och 
livsmedelshygien håller hög kvalitet. Matlusten stimuleras och grunden 
läggs för hälsosamma matvanor, för att uppnå en god hälsa hos 
kommunens invånare, sett ur ett livslångt perspektiv. 

Medborgardialog har genomförts delvis men inte alls i den omfattning som 
var planerat i och med pågående pandemi. Mer om tillvägagångssätt och 
deltagare finns att läsa i Bilaga 1 Process, framtagande av Måltidspolitiskt 
program för Strängnäs kommun.
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 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. 

Det finns ingenting i programmet som kan förutspås leda till försämrad 
jämställdhet för kommunens medborgare. 

 Tillgänglighetskonsekvenser - 
Programmet tar hänsyn till tillgänglighet och säkerhet för alla. Bland annat 
beskrivs att Strängnäs kommun tillämpar Kost- och närings riktlinjer för 
specialkost i förskola och skola samt att specialkost av medicinska skäl 
erbjuds alla barn med behov. För barn med neuropsykiatriskt 
funktionshinder ingår anpassning av måltiden som en del i skolans extra 
anpassningar för det enskilda barnet. 

Vad gäller måltiderna i vård och omsorg beskrivs i programmet vikten av 
anpassat näringsinnehåll och att kost anpassas för att förebygga ohälsa. 
Ordination och utförande av insatser kring anpassad kost sker i samverkan 
mellan hälso- och sjukvård och Måltidsservice. 

I programmet beskrivs även den fysiska måltidsmiljön och vikten av att den 
är anpassad för mat och måltider och att gästerna ska ha inflytande. 

 Barnkonsekvenser
I Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun beskrivs att barnens 
perspektiv ska tas hänsyn till och att de ska få inflytande. Programmet 
hänvisar till Barnkonventionen och att barnen ska involveras i matrummets 
utformning oavsett om det är en matsal eller ett klassrum, eftersom 
måltidsmiljön är en plats som de befinner sig i dagligen.

Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun bedöms inte ha en negativ 
påverkan för barn eller unga som grupp utan snarare tvärt om. Vid 
framtagande av programmet har dialog förts med olika grupper av barn och 
unga men inte i den omfattning som var planerat. Ingen 
barnkonsekvensanalys har gjorts men programmet är delvis baserat på 
forskning om barns hälsa och dialog med barn har förts. Vidare bör barnens 
perspektiv fortsatt undersökas i samband med framtagande av respektive 
handlingsplan kopplat till programmet. 

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun har nära koppling till en rad 
globala, nationella och lokala styrdokument. Några av de viktigaste är:
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Agenda 2030
Barnkonventionen
Sveriges nationella livsmedelsstrategi
Livsmedelsverkets råd för bra måltider
Socialstyrelsens rekommendationer
Skollag
Läroplan
Flerårsplan 2021 – 2023
Barn- och ungdomsstrategin
Klimat- och energiplan
Idrottspolitiska programmet
Avfallsplan

Uppföljning
Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun revideras en gång per 
mandatperiod. Handlingsplanerna kopplade till programmet integreras i befintlig 
styrmodell och följs därmed upp till Kommunstyrelsen årligen. 

Beslutsunderlag
Styrdokument, Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun, 2021-02-08
Remissmissiv och svarsformulär för Måltidspolitiskt program för Strängnäs 
kommun, 2021-02-08
Bilaga 1 Process, framtagande av Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun, 
2021-01-29
Bilaga 2 Länkar och källor med nyttig information, kopplat till Måltidspolitiskt 
program för Strängnäs kommun, 2021-02-02.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
Rådet för seniorfrågor
Rådet för funktionshinderfrågor
Strängnäs kommuns ungdomsråd (SKUR)
Externa parter ombeds inkomma med svar via en öppen remiss på kommunens 
webbsida

_________________________
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TFN § 19 TFN/2020:778-324

Nya öppningstider för Tosteröbron

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att:

1. ändra öppningstiderna för fritidsbåtar passerande Tosteröbron enligt bilaga 
2 för att optimera förutsättningar för ett säkrare trafikflöde av bilar, bussar, 
fotgängare och cyklister samt båtar vid Tosteröbron. 

2. alltid öppna Tosteröbron, oavsett tid, för yrkestrafik.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut.

Bakgrund
Teknik och servicekontoret har låtit göra trafikmätningar av både bilar och båtar 
vilka passerar Tosteröbron. Ca 7000 bilar passerar dagligen en skolvardag. Antalet 
fritidsbåtar kulminerar vid ledighet och värme. En solig dag i juli är det cirka 30 
båtar som passerar. Antalet passerande bilar är som mest intensiv vid skol- och 
arbetstidens början vid kl. 08.00 och vid dess slut, vid 16.00. Då alltfler bosätter 
sig på Tosterön och flera av Strängnäs skolor är lokaliserade på Tosterön så 
bedöms biltrafiken fortsatt vara intensiv i samband med skolstart och skolslut 
dagtid. Tidigare försök att ändra öppningstiderna har inte haft statistiska underlag 
eller haft dialog med samtliga parter.

Tosteröbron körs idag från Hjulstabron och därifrån hanteras också 
Stallarholmsbron. Hjulstabron och Stallarholmsbron ägs av Trafikverket.
Beslutet att alltid öppna, oavsett tid, för yrkestrafik innebär ingen förändring. Idag 
passerar ca 10 fraktbåtar per år och några passager per vecka är övrig yrkestrafik 
som passagerarbåtar, fiskebåtar och båtar i myndighetstjänst.

Dialog med berörda parter
En dialog inleddes förra året med Trafikverket, Sjöfartsverket, 3 lokala båtklubbar, 
Gästhamnen och Sörmlandstrafiken. Målet var att få öppningstider som bättre 
återspeglar de aktuella behoven och intressena.

Idag kolliderar Tosteröbrons öppningstider med busstrafiken och detta förslag till 
beslut innefattar Sörmlandstrafikens önskemål om förbättringar.

Båtklubbarna upplever att det är ett problem att segelbåtarna inte hinner med 
mellan öppningarna Stallarholmsbron och Tosteröbron när de far i väster- och 
österled. Med detta förslag vinner de 10 min. Därutöver ser de gärna att 
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öppningstiderna utökas under deras högsäsong vilket kommer att möjliggöras i 
och med detta beslut, där öppningen kl. 07.00 åter blir möjlig.

Många bilister blir stressade vid rusningstid och antalet rödljuskörningar vid 
broöppningar är alarmerande höga. Köerna vid rusningstid kan gå ända ner till 
Källparken i centrala Strängnäs. Speciellt efter den 15e oktober skapar båttrafiken 
irritation bland biltrafikanterna. Då öppnas bron efter beställning mellan 06.00 
och 22.00, när som helst och hur mycket som helst.

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför säkrare trafik och nöjdare trafikanter.

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

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Yttrande från Sjöfartsverket
Yttrande från Trafikverket
Yttrande från Mälarens Båtförbund
Yttrande från Strängnäs Segelsällskap
Yttrande från Båtklubben Gripen
Yttrande från Sörmlandstrafiken

Beslutet skickas till
Kontaktcenter
Sjöfartsverket
Trafikverket
Båtklubbar runt Mälaren
Gästhamnen i Strängnäs
 
_________________________
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TFN § 20 TFN/2021:71-012

Årsrapport 2020 för Teknik- och fritidsnämnden

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. godkänna årsrapport 2020 för Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

2. investeringsmedel om 4 745 000 kronor ombudgeteras till år 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Rapportering av årsrapport 2020 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. 
Uppföljningen omfattar januari-december år 2020.  

Teknik- och fritidsnämnden har totalt åtta nämndmål som bidrar till 
kommunfullmäktiges mål år 2020.  

Under perspektivet Invånare finns två mål som båda bedöms som helt uppfyllda. 
Ledningsgruppen gör bedömning utifrån allt som nämndens verksamheter har 
genomfört under året. Verksamheterna har lyckats att ställt om och hittat 
alternativa metoder för att tillhandahålla god service, ökad trygghet och 
tillgänglighet, möjlighet till dialog med mera. 

Under perspektivet Samhälle finns fyra mål. Två av dessa bedöms vara helt 
uppfyllda vid årets slut och ledningsgruppens bedömning bygger på att de 
aktiviteter som nämndens verksamheter har utfört under året samt effekterna av 
aktiviteterna bidrar till målens uppfyllnad. De övriga två bedöms bli delvis upp-
fyllda och det beror på att alla planerade åtgärder inte har genomförts under året.

Under perspektivet Medarbetare finns ett mål och det bedöms som helt uppfyllt 
och bedömningen bygger på det arbete som har genomförts under året för att säkra 
upp arbetsmiljön, påbörjat arbetet med Heltid-som-norm samt det fina HME-
resultatet som kontoret erhöll.

Under perspektivet Ekonomi har nämnden ett mål som bedöms som helt uppfyllt. 
Bedömningen bygger på dels det fina resultat som nämndens verk-samheter har 
samt på det fina arbete som alla chefer och medarbetare utfört under året.
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Teknik- och fritidsnämnden redovisar per den sista december en positiv avvikelse 
med 5,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på budgeten för 
utredningen av Stallarholmens vägförening inte har behövts utnyttjas fullt ut, 
ökade intäkter från gäst och småbåtshamn samt från återställning av 
ledningsgrävning, mindre kostnader för leasing och reparationer för fordon samt 
minskade livsmedelskostnader under året för måltidsservice. Två verksamheter 
redovisar underskott, Fritidsenheten och Räddningstjänsten, underskotten är en 
direkt konsekvens av nuvarande pandemi då stängda idrottsanläggningar och 
utebliven utbildning har medfört lägre intäkter än vad som planerats för. 

När det gäller investeringar sker det regelbundet sittningar för att gå igenom 
pågående investeringar samt nyinkomna behov för att kunna omprioritera medel. 
På så sätt försöker ledningsgruppen att optimera nyttjandet av investeringsramen. 
Av årets investeringsprojekt har några projekt inte färdigställts under året och 
därför behöver återstående budget, 4,7 miljoner kronor, föras över till 2021.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Rapporten innehåller en beskrivning av uppföljning av nämndens mål i 
verksamhetsplan. Målen är kopplade till Kommunfullmäktiges mål i flerårsplan 
2020-2022 samt andra policy, planer, strategier.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Årsrapport 2020 för Teknik- och fritidsnämnden, 2021-02-11.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

_________________________
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TFN § 21 TFN/2021:66-007

Revisionens årliga grundläggande granskning

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. godkänna denna skrivelse som nämndens svar på Revisionens årliga 
grundläggande granskning.

2. att beslutet skickas till kommunstyrelsen som underlag till kommunens 
gemensamma svar.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområde. Alla 
nämnder ska nu inkomma med svar till kommunstyrelsen om vilka åtgärder som 
kommer att vidtas med anledning av skrivelsen Revisionens årliga grundläggande 
granskning.

Nedan följer Teknik- och Fritidsnämndens svar på revisionens 
synpunkter:

Svarsfrekvensen när det gäller underlaget för Teknik- och fritidsnämndens 
granskning är 39 %, vilket innebär att sju av 18 ledamöter har besvarat enkäten, 
vilket gör det lite svårt att dra slutsatser om vad nämnden som helhet anser. 
Analysen nedan bygger på de inkomna svaren.

 Tillräcklig förståelse om kommunens styrmodell
Bedömning är att nämndledamöterna uttrycker god kännedom om 
styrmodellen. För att öka förståelsen kommer frågan att lyftas igen på 
nämndworkshop i samband med framtagande av verksamhetsplan 2022.

 Arbetssätt som gör att nämnder och styrelser säkerställer att det 
finns en koppling mellan fullmäktiges uppdrag och den enskilda 
verksamheternas inriktning samt att man inte kan följa upp och 
utvärdera verksamhetens måluppfyllelse, kostnadseffektivitet 
samt kvalitet.

Vad gäller frågan om att det finns en tydlig koppling mellan fullmäktiges 
uppdrag och nämndens mål och inriktning kommer nämndens mål att 
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diskuteras på workshop i samband med verksamhetsplan 2022. Deltagande 
tjänstepersoner och nämndledamöter får tillsammans diskutera den här 
frågan så att alla känner sig trygga med att nämndens mål har en tydlig 
koppling till kommunfullmäktiges mål.

När det gäller frågan om att nämndledamöterna inte kan följa upp och 
utvärdera verksamhetens måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och kvalitet 
är bedömningen att nämndens ledamöter anser att det är möjligt att följa 
upp de olika parametrarna. 

Tjänstepersoner på teknik- och servicekontoret arbetar aktivt för att 
nämndledamöter ska hållas uppdaterade när det gäller de aktiviteter som 
sker i verksamheterna. Månads-, del- och årsrapporterna är rapporter som 
belyser både måluppfyllnad och ekonomisk redovisning, muntlig 
presentation på sammanträde kompletterar ofta den skriftliga rapporten. 
Varje månad (undantag juli) erhåller nämnden en skriftlig 
verksamhetsrapport där nämndens olika verksamheter beskriver vad som 
pågår just nu och vad som är planerat framöver. På nämndsammanträden 
finns också särskilda informationsärenden då en eller flera tjänstepersoner 
kommer och informerar om en specifik fråga eller verksamhet. 

Nuvarande styrmodell anger att kontorsplanen är förvaltningens dokument 
där kontorsledningen uttrycker sina förväntningar på kontorets chefer och 
medarbetare utifrån politikens mål och politiska prioriteringar. Kontoret 
bryter ned nämndens mål till mer konkreta uppdrag och aktiviteter så 
verksamheterna i sin tur kan konkretisera sitt uppdrag ytterligare i sin 
arbetsplan. Den kedjan gör att nämndens strävansmål omsätts till direkt 
verksamhetsdrift, där tillslut varje enskild medarbetare ska kunna se sin 
del. I nuläget ser inte kontoret att det finns ett behov av ytterligare 
förankring i nämnden när det gäller hur vi arbetar för att nå uppställda 
mål. Ledamöternas behov om information och återrapportering borde 
uppfyllas av de aktiviteter som beskrivits i stycket ovan. 

 En årsprocess och arbetsmodell där hela nämnder och styrelser 
kan känna sig delaktiga

Tjänstepersoner inom kommunens förvaltning diskuterar regelbundet hur 
processen gällande framtagande av nämndernas verksamhetsplan ska se ut 
för att lyckas med målet att få ledamöterna att känna sig delaktiga. För att 
få en bild över vad som fungerar bra och mindre bra kommer någon form 
av utvärdering att ske efter nämndens workshopstillfällen under 2021. 
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 Att det i nämnder och styrelse finns en osäkerhet hur styrning 
och ledning i förhållande till de globala målen i Agenda 2030 ska 
utövas

Teknik- och fritidsnämnden mål är formulerade för att både bidra till 
uppfyllande av kommunfullmäktiges mål och målen i Agenda 2030. För att 
tydliggöra hur arbetet till att bidra till målen i Agenda 2030 finns 
internkontrollpunkten Kontroll av vilka åtgärder verksamheterna har 
vidtagit för att uppnå målen som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030. 
Den återrapporteras i samband med delårsrapport 2 och i årsrapporten i 
form av en tabell som anger vilka åtgärder som vidtagits, effekt av åtgärden 
samt vilka mål i Agenda 2030 som åtgärden bidrar till. 

Till vissa nämndsammanträden finns också riktade informationsinsatser 
kring hur verksamheterna arbetar för att bidra till Agenda 2030.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Revisorernas utgångspunkt för granskningen har varit att för att nämnder och 
styrelse ska leva upp till de krav som ställs i kommunallagen och de av 
kommunfullmäktige antagna styrdokumenten. Dessa revisionskriterier har varit 
aktuella: 

 Kommunallagen (6 kap)
 Kommunfullmäktiges fastställda styrmodell för kommunen.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandet utgör beslutsunderlag och ska bifogas beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

_________________________
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TFN § 22

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas:

1. Delegationsbeslut fattade i Lex, §§ 7- 56.

2. Delegationsbeslut schakttillstånd 2021-01-12 – 2021-02-08.

_________________________

TFN § 23

Meddelandeärenden

Följande ärenden anmäls:

1. KF § 8 - Riktlinjer för prövning av barnets bästa i enlighet med lagen 
(2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.

2. Riktlinjer för prövning av barnets bästa i enlighet med
lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention
om barnets rättigheter.

3. Ärendebalanslista TFN 2021-02-23.

4. Verksamhetsrapport TFN 2021-02-23.

_________________________
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Bilaga till § 14
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