Strängnäs 2019-04-08

Motion gällande mörkläggning av mötesplats
Vårt resecentrum är det första intrycket för tågresenärer som åker privat eller i
tjänsten. Vi tycker att det ger resande ett trevligt mottagande eller när man
reser därifrån. Utöver resandet så finns även en populär mötesplats där
kommunen och företagare håller möten, utbildningar och föredrag.
Ett bra exempel på det är de intressanta frukostmöten som arrangeras med
jämna mellanrum.
Platsen är utmärkt på många sätt att användas för möten, föredrag och andra
former av seminarium eftersom den är centralt placerad vid vår järnvägsknut
och en av infarterna till Strängnäs stad. Det finns säkert en potential att än mer
marknadsföra vår kommun.
Tyvärr kan det vara väldigt störande med ljusinsläpp som stör vid film- eller
presentationsvisning på duken. Ljusreflexerna gör att det är ytterst svårt för
alla deltagare att se. Detta är något som vi anser är mindre bra och bör
åtgärdas. På detta sätt så skulle mötesplatsen bli mer populär och kan då få en
ökad användning.
Ansvariga för driften är SFAB (Strängnäs Fastighets AB)
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:
- Skriva fram till SFAB om att vidta lämpliga åtgärder för att kunna
mörklägga vid mötesplatsen så att inte solljus eller starkt ljust väder kan
negativt påverka visning av film och presentationer.
För Sverigedemokraterna Strängnäs

------------------------------------------------Björn Karlsson

Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen Jacob Högfeldt
Vi vill att macken i Stallarholmen ska kunna vara kvar.
I våra lokala tidningar Gilla Stallarholmen och Kuriren kunde vi läsa att den enda bensinmacken i
Stallarholmen ska avsluta sin verksamhet efter sommaren.
En nyhet som man som förtroendevald överraskande fick läsa i lokal media.
Kommunfullmäktige tog på senaste mötet det viktiga beslutet om:
-Fördjupning av översiktsplanen för Stallarholmen.
Ett beslut som fullmäktige tyckte var väldigt bra med ett gediget material som underlag.
Där beskrivs ex följande: Vid brofästet på fastlandssidan finns gästhamn med båtmack, bensinstation,
kiosk, glasskiosk samt värdshus. Dessa funktioner är viktig service för boende och besökare.
Tyvärr så blir just den delen bli rejält missvisande eftersom macken kommer läggas ner i höst.
Närmaste mack finns då i Mariefred och i Strängnäs, vilket fram och tillbaka är en resa på ca 3 mil för
att åka och tanka. Det kommer att slå hårt på landsbygden i Stallarholmen för boende, turister, det
stora antalet sommargäster och alla företagare. Många som bedriver lantlig verksamhet har inte
stora farmartankar i sin verksamhet, utan löser det med behållare på sina fordon. En mack på orten
är en ytterst viktig del och en förutsättning för landsbygden för alla berörda, samt för att gynna
framtida inflyttning.
Vi Sverigedemokrater tycker att man måste fortsätta utvecklingsarbetet med Stallarholmen och att
försöka få macken kvar istället för att den försvinner till hösten.
Med hänvisning till ovanstående frågar vi Sverigedemokrater följande:

1.
2.
3.
4.

Vad har kommunen såhär långt gjort för att påverka att macken blir kvar i Stallarholmen?
Vad mer finns för planer utöver det som är gjort för att macken ska bli kvar i Stallarholmen?
Finns det andra lösningar om macken försvinner och i så fall vilka lösningar då?
Gällande det tagna beslutet om fördjupning i översiktsplanen och den delen där macken
nämns med dess betydelse, borde ändras om macken försvinner. Kommer det ett nytt beslut
med dessa ändringar att läggas fram till fullmäktige?

För Sverigedemokraterna Strängnäs

_________________________

Björn Karlsson

______________________

Linda Hefvelin

Vänsterpartiet Strängnäs

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Interpellation - Länsgemensam socialjour, barnen då?
Frågor till Socialnämndens ordförande.
Igen tar kommuner beslut som inte är utredda på ett bra sätt. Nu gäller det socialjouren
som ska finnas i alla kommuner. Lagstiftning och bestämmelser som reglerar
verksamhet inom socialjour Socialstyrelsen använder följande definition på social jour:
”Med jourverksamhet menas att vara beredd på kommande händelseutveckling och där
man omedelbart kan nås per telefon, ge råd och stöd, göra en professionell bedömning
och där man vid behov kan vara på plats exempelvis hos en familj inom högst två
timmar.” (Socialstyrelsen, 2014).
Vet att det finns flera län som har gjort så att flera kommuner samarbetar och man har
en socialjour som har tillgång till en bil. De vanligast förekommande ärende typerna är
relaterade till barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik (men där försöker
man lösa problemet per telefon i första hand). Strängnäs kommun och Eskilstuna
kommun har haft ett samarbete ett tag med socialjouren, när man ringer får man prata
med en tjänsteman från Eskilstuna.
Innan Strängnäs kommun samarbeta med Eskilstuna kommun, när man ringde
socialjouren var det ofta en tjänsteman som kände till den som var placerad på jourhem
och familjehemmen. Och man kunde prata igen det problemet som man hade ringt för.
Ungdomen vill inte komma hem, har tillsammans med andra tjuvåkt på tåget till en annan
stad, har blivit så arg att hen har slagit sönder växthuset och är så ilsken att man blir
hotad till livet. Då har man tillsammans med tjänstemannen hitta en lösning och fått stöd
i den situationen som är jobbig.
Därför ställer jag följande frågor.
1. Hur många jourärenden med barn och unga vuxna (<21 år) har Strängnäs haft per
år från 2010 till 2017?
2. Vilka specifika villkor vill ni få med i överenskommelsen om länsgemensam
socialjour för att lösa stödet till jourhem och familjehem i Strängnäs under
jourtid?

Gunnar Bjälkebring
Vänsterpartiet Strängnäs

Catarina Hellmark

Peter Hjukström

Vänsterpartiet Strängnäs

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Motion - Budgetera för att samtliga nio deponier provtas och vid
behov åtgärdas senast år 2022!
Det kan läcka gift ut i naturen från kommunens soptippar/ deponier. Avfallsplanen
beslutad 2014 anger takten för provtagning till en deponi per år, men ingenting har
utförts.
För att förhindra skadlig miljöpåverkan ska deponier kontrolleras, provtas och vid behov
saneras. Se Avfallsförordningen (2011:927). ”Deponierna samlar stora mängder
föroreningar och miljögifter på en begränsad yta. Med tiden finns det risk att ämnena
läcker ut i den omgivande miljön. ” (ur Naturvårdsverkets vägledning).
De nationella miljökvalitetsmål som är aktuella är Giftfri miljö samt God bebyggd miljö.
Enligt Regeringens precisering av miljömålet Giftfri miljö så ska förorenade områden
vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa
eller miljön.
Kommunens vision: “Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens
hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”.
Alla fina ord, globala mål och kommunala planer blir betydelselösa utan handling.
I Strängnäs ligger ansvaret för provtagning och sanering av deponierna direkt under
kommunstyrelsen. Vi anser att kommunstyrelsen ska ta sitt ansvar och budgetera med
målsättningen att samtliga nio deponier provtas och vid behov hinner saneras senast år
2022!
-För att säkerställa att inte gifter läcker ut och förorenar.
-För att leva upp till kommunens vision om ett hållbart samhälle.
-För att klara nationella miljökvalitetsmål.
-För att bidra till en hållbar utveckling enligt Agenda 2030.
Vi yrkar på att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att budgetera för och
genomföra nödvändiga åtgärder, så att de nedlagda deponierna i kommunen senast
år 2022 är provtagna och vid behov sanerade eller på annat sätt åtgärdade.

Yvonne Knuutinen
Vänsterpartiet Strängnäs

David Aronsson

