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  KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

Året som har passerat har varit ett 
händelserikt år ur flera aspekter.  Även om 
2018 var ett valår så tillträdde jag som nytt 
kommunalråd efter min partikollega, Jan-Erik 
Larsson, som redan i mars valde att kliva av 
från sitt uppdrag.  
 
Årsredovisningen för 2018 visar på ett positivt 
resultat men flera förvaltningar uppvisar ett 
underskott. Av nämnderna så är det 
socialnämnden som visar det största 
underskottet och under hösten inleddes ett 
arbete med att få budgeten i balans. Det är 
ett arbete som kommer att fortsätta under 
hela 2019.  Underskottets orsaker är flera, 
stora kostnader för inhyrd personal, höga 
utgifter för externa placeringar och ett ökat 
antal timmar inom hemtjänsten. Nämnas ska 
också de minskade ersättningsnivåer från 
statens sida i anledning av kommunens höga 
flyktingmottagande under 2015. 

 
Under året såldes Flens Industrihus AB, som är 
ett av de kommunala bolagen. Försäljning av 
Flens Industrihus AB innebar att bolaget 
övergick i privat ägo. 

 
Under 2018 inrättades ett näringslivsråd och i 
det ingår kommunstyrelsens ordförande, 
oppositionsråd, vice ordförande, 
kommunchef, näringslivschef och 
representanter från branscherna i 

kommunens näringsliv. Varannan vecka har 
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef 
och näringslivschefen gjort företagsbesök och 
dessa uppskattade besök fortsätter vi med 
under 2019. 

 
En ny skola i centrala Flen, Bildningscentrum 
Stenhammar, invigdes vid höstterminens start 
21 augusti. I anslutning till skolan har även en 
ny och större idrottshall kommit till. Hela 
området kring skolan är under utveckling och 
en familjecentral är under uppbyggnad och 
kommer att färdigställas under 2019.  

 
Kostnaderna för välfärden kommer att öka i 
betydligt snabbare takt än kommunsektorns 
intäkter framöver. För att klara välfärden 
behövs olika åtgärder, som ökade resurser, 
nya arbetssätt samt effektiviseringar.   

 
Kommunfullmäktige tog beslut att Region 
Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet 
från och med 1 januari 2019. 
Kommunfullmäktige har även tagit beslut om 
att Flens kommun tillsammans med Gnesta 
och Vingåkers kommuner ska bilda en 
gemensam överförmyndarnämnd från och 
med 1 januari 2019. En energi- och klimatplan 
och en ny översiktsplan “Sörmlands hjärta - 
med plats för alla” antogs av 
kommunfullmäktige under hösten. Man tog 
även beslut om att bygga ett nytt 
produktionskök i Hälleforsnäs med planerat 
färdigställande 2020. 

 
Det fortsätter att hända mycket i Flen även 
2019 som jag ser fram emot med stor 
tillförsikt. 
 
 

Anders Berglöv (s) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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  KOMMUNCHEFEN HAR ORDET 

 
 

 
 
Under 2018 har det hänt mycket i Flens 
kommun.  Det har varit ett händelserikt men 
också ett lärorikt år. Jag ser tillbaka och 
reflekterar över mitt första år som 
kommunchef i Sörmlands hjärta och det har 
hänt både positiva saker under året samtidigt 
som det också varit ett av kommunens mest 
utmanande år på länge. Vi klarar vårt resultat 
på helhet trots att förvaltningarna gör ett 
underskott. Detta innebär att vi under 2019 
behöver arbeta hårt för att vara en effektiv 
organisation med en budget i balans.  
 
Befolkningsutvecklingen i Flens kommun har 
under 2018 stannat av och vi minskar för 
första gången i antalet invånare under 2018. 
Denna minskning är främst en följd av 
förändringar i in- och utflyttning. Det blir ett 
viktigt arbete inför framtiden att skapa de 
förutsättningar som krävs för att över tid ha 
en positiv befolkningsutveckling.  

 
Vi har under 2018 fortsatt arbetet med att 
införa e-tjänster för medborgare i syfte att 
underlätta vardagen för våra medborgare. 
Förutom detta har vi också lanserat en ny 
karttjänst. Internt så har införandet av Flens 
kommuns e-förvaltning fortsatt men med 
utmaningar vilket gör att införandet fortsätter 
under 2019 för socialtjänst och skola. 
Utbyggnaden av bredband har fortsatt men 

har kantats av prövningar både avseende 
Trafikverket och markägare men även IP-
only:s utbyggnad med underleverantörer. Ett 
omtag har gjorts under 2018 där fokus sker 
områdesvis istället för att bygga ut i hela 
kommunen samtidigt.  

 
I kontakten med företagare har vi fortsatt 
med “En-väg-in” vilket skapar goda 
förutsättningar för en bra dialog. Vidare så har 
jag tillsammans med kommunalråd Anders 
Berglöv och Mikael Larsson, kommunens 
näringslivschef, gjort företagsbesök för att 
kunna fånga upp näringslivets behov.  

 
2018 var ett valår men redan tidigt under året 
skedde ett byte av kommunalråd. Jan-Erik 
Larsson valde under mars månad att kliva av 
från sitt uppdrag och Anders Berglöv klev in i 
rollen som kommunalråd. Valåret innebar 
även att det under 2018 skedde en översyn av 
den politiska organisationen inför 2019. De 
större förändringarna som beslutades var att 
inrätta ett föreningsutskott under barn-, 
utbildning- och kulturnämnden, vidare så 
flyttades plan och exploatering från 
samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. Ett säkerhetsutskott med 
ett bredare ansvar inrättas under 
kommunstyrelsen.  
 
1 januari 2019 så bildades Region Sörmland 
och inför regionbildningen har Flens kommun 
varit delaktig i bildandet. Det har inneburit att 
landstinget gått samman med 
Regionförbundet Sörmland och 
kollektivtrafikmyndigheten. Regionbildningen 
kommer inte påverka vår vardag men blir 
långsiktigt bra då gemensam utveckling kan 
samordnas. 

 
Vi har under 2018 utrett möjligheterna till 
samarbete mellan räddningstjänsten i Flen 
och Västra Sörmlands räddningstjänst 
(Katrineholm och Vingåker). Arbetet med en 
sammanslagning avslutades under 2018 då 
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det inte gick att hitta en framkomlig väg när 
det gäller de mindre kommunernas 
inflytande. Flens kommun har även anställt 
ett dataskyddsombud som har ett delat 
uppdrag mellan sex kommuner i Sörmland.  
 
Vårt dataskyddsombud är en följd av den lag, 
dataskyddsförordningen GDPR, som trädde i 
kraft i maj förra året. Lagen har inneburit ett 
intensivt arbete med hur vi bland annat 
hanterar personuppgifter men även övrig 
informationssäkerhet.  

 
Under 2018 så antogs översiktsplanen som 
finns i en digital plattform. Ett område där 
Flens kommun varit framstående är att 
integrera den turistiska översiktsplanen 
(TURÖP) i arbetet. Arbetet har rönt stor 
uppmärksamhet bland andra kommuner, 
regioner och statliga myndigheter där 
tjänstemän varit inbjuden för att presentera 
arbetet.  

 
Vid delår ett under 2018 aviserade 
socialnämnden ett underskott vilket växte 
mycket fram till delårsrapporten i augusti. 
Detta föranledde att ett beslut i september 
gällande tjänstemannaorganisationen togs om 
en ekonomisk restriktivitet för samtliga 
förvaltningar. En följd av att kunna både kort- 
och långsiktigt komma till rätta med det stora 
underskottet blev även att ledarskapet kom 
att förändras i socialförvaltningen.  
 
Vi har under 2018 sett att arbetet inom skolan 
har fortsatt med god kvalitet och ett 
systematiskt arbete vilket gör att kommunen 
fortsatt under 2018 skapade goda 
förutsättningar för elevernas lärande. Det 
syns bland annat i att eleverna presterar 

högre än förväntat enligt modellberäknat 
värde. Trots det vet vi att det kvarstår mycket 
inom lärande då vi fortsatt i kommunen har 
låga resultat. Inom barn- utbildnings och 
kulturförvaltningen anställdes under 2018 en 
verksamhetschef för förskola och skola vilket 
skapar goda förutsättningar för fortsatt 
utveckling av skolverksamheten. 

 
Flens kommun har höga kostnader för 
investeringar och drift av lokaler. En 
lokalförsörjningsprocess för att säkerställa att 
rätt investeringar görs utifrån 
verksamheternas behov har etablerats under 
2018. Arbete med att säkerställa införandet 
av heltid som norm har fortsatt under 2018 
genom att införande på några enheter. 
Utvärdering av införandet har utfallit positivt 
och införandet fortsätter på helhet i 
kommunen under 2019.  

 
Vi tar under 2019 ytterligare steg med ett 
fokus på höjd utbildningsnivå, arbete och en 
utvecklad service och bemötande i den 
kommunala organisationen. Vi kommer även 
ha ett starkt fokus på attraktiv arbetsgivare 
och med ett fokus på chefer under 2019 för 
att säkerställa deras möjlighet att leda 
verksamheterna ytterligare  kliv i rätt riktning.  

 

Håkan Bergsten 
Kommunchef 
 
 
 
 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

2018 I KORTHET 
Flens kommun redovisar ett positivt resultat 
med 10,6 mnkr för 2018. Jämfört med budget 
visar dock utfallet på en negativ 
budgetavvikelse med 9,6 mnkr där 
nämnderna tillsammans visar på ett 
underskott om 52 mnkr mot uppsatt budget.  

 
 
Finansförvaltningens uppvisar en positiv 
budgetavvikelse med 43 mnkr. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 65 mnkr 
vilket visar på att ungefär 63 % av 
investeringsbudgeten har förbrukats. Mer 
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ORGANISATION 
 
 

information om året i korthet visas i tabellen 
nedan. 

Skatteintäkter och utjämning 
Årets skatteintäkter och utjämning uppgår till 
1 062 mnkr vilket är en ökning med 39 mnkr från 
2017  

God ekonomisk hushållning 
Vid en sammanvägd bedömning av de mål som 
kommunen satt för god ekonomisk hushållning 
ur ett finansiellt perspektiv bedöms kommunen 
ha uppfyllt målet. Vid bedömningen har 
kommunens resultat samt investeringsnivå 
mätts och viktats. Däremot kan inte målet för 
god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv sägas vara uppnått då 
nettokostnaden per invånare har ökat i snitt mer 
än kommungruppen.  

ORGANISATION 
Kommunen är en demokratiskt styrd 
organisation, vilket innebär att de 
förtroendevalda politikerna har huvudansvaret 
för kommunens verksamhet. Medborgarna 
avgör med sina röster i de allmänna valen vilka 
partier som ska finnas representerade i 
kommunens högsta beslutande organ, 
kommunfullmäktige, och hur många mandat 
(platser) varje parti får. Varje parti får mandat i 
förhållande till det antal röster partiet fått 

eftersom vi i Sverige har proportionella val. Det 
finns 45 ledamöter i Flens kommunfullmäktige.  
 

Partier Före valet 
Sep 2018 

Efter valet 
Sep 2018 

Socialdemokraterna 14 14 

Sverigedemokraterna  9 9 

Centerpartiet  8 6 

Moderaterna  6 7 

Vänsterpartiet  3 4 

Liberalerna  2 2 

Miljöpartiet de gröna  2 1 

Kristdemokraterna  1 2 

Summa 45 45 

 
Kommunens arbete är så omfattande att 
kommunfullmäktige inte ensam kan klara 
det. Därför utser kommunfullmäktige ett 
antal nämnder som har i uppdrag att sköta 
verksamheten inom olika ansvarsområden. 
Kommunfullmäktige utser även en 
kommunstyrelse som ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Kommunfullmäktige 
bestämmer vilka nämnder som ska finnas 
och hur många ledamöter varje nämnd ska 
ha. Fördelningen av platser i nämnderna 
motsvarar majoritetsförhållandena i 
kommunfullmäktige. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal invånare 16242 16440 16830 16864 16705 

Skattesats 
kommunen, kr 

 

22:33 

 

22:33 

 

22:33 

 

22:33 

 

22:33 

Årets resultat, mnkr +5,1 -299,9 +85,0 +23,3 +10,6 

Årets resultat 
koncernen mnkr 

-9,2 -302,6 -78,9 +19,7 -11,5 

Nämndernas 
budgetavvikelse, 
mnkr 

 

-2,8 

 

-12,6 

 

+4,3 

 

-22,6 

 

-52,8 

Nettoinvestering, 
mnkr 

36 26 41 44 65 

Anläggningstillgångar 
mnkr 

526 234 276 291 373 

Anläggningstillgångar 
koncernen mnkr 

1132 1255 1402 1576 1809 

Låneskuld, mnkr 46 0 0 0 0 

Låneskuld koncernen 
mnkr 

553 900 1061 1137 1 274 

Soliditet, % 57 24 39 35 36 
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FRAMTIDEN 
 
 

FRAMTIDEN 
Det demografiska trycket kommer att vara 
fortsatt starkt i flera år framöver och 
kommunens kostnader förväntas öka allt mer. 
Bristen på arbetskraft befaras också öka, 
speciellt inom vissa yrkeskategorier. Dessa 
parametrar ställer krav på att intensifiera 
kommunens arbete att förändra och utveckla 
verksamheten med ett allt längre perspektiv.  
Det är nödvändigt för att skapa en bild av 
framtidens behov inom de kommunala 
verksamheterna och hur de ökade behoven 
påverkar kommunens ekonomiska 
förutsättningar på lång sikt.  
 
Investeringsnivån förväntas vara hög 
framöver både inom kommunens egna 
verksamheter men även i de kommunala 
bolagen framöver då det finns behov av såväl 
bostäder som verksamhetslokaler. Det finns 
även behov av stora investeringar inom det 
kommunala vatten och avloppsnätet.  
 

VIKTIGA BESLUT OCH 
HÄNDELSER UNDER 2018 
Nedan redovisas några av 
kommunfullmäktiges beslut samt viktiga 
händelser som påverkat kommunens 
verksamhet under 2018: 
Maj 

 Fest i Flen gick av stapeln med aktiviteter 
och underhållning för både stora som små. 

 
 

Juni: 

 Beslut togs i kommunfullmäktige att 
Region Sörmland blir länets 

kollektivtrafikmyndighet från och med 1 
januari 2019.  

 I kommunfullmäktige togs beslut att 
godkänna skatteväxling från kommunen till 
landstinget genom att kommunen sänker 
skatten med 6 öre och Region Sörmland 
höjer skatten med 6 öre från och med 1 
januari 2019. 

 Från och med 1 januari 2019 kommer Flens 
kommun att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd tillsammans med 
Gnesta och Vingåkers kommun enligt 
beslut i kommunfullmäktige. 
 

Augusti 

 En energi- och klimatplan antogs av 
kommunfullmäktige. 

 Invigningen av den nybyggda F-6 skolan 
skedde i augusti tillsammans med elever 
och lärare.  

 
 

September 

 Kommunfullmäktige beslutade om en ny 
översiktsplan ”Sörmlands hjärta – med 
plats för alla”. 
 
December 

 Kommunfullmäktige beslutade att bygga 
ett nytt produktionskök i Hälleforsnäs med 
planerat färdigställande 2020. 

 

Beslut fattade efter räkenskapsårets utgång: 

 Inga viktiga beslut har fattats under årets 
två första månader 2019. 

INTERN KONTROLL 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheter gör det de ska enligt lagar och 
regler, och att verksamheten genomförs på ett 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
 

effektivt och säkert sätt. Intern kontroll är också 
ett verktyg för att upptäcka och undvika att 
allvarliga brister och fel sker i verksamheten. 
Enligt kommunallagen är varje kommunal 
nämnd ansvarig för den interna kontrollen av de 
verksamheter nämnden ansvarar för. 
Kommunstyrelsen har därutöver ett 
uppsiktsansvar över övriga nämnder och bolag. I 
Flens kommuns reglemente för intern kontroll 
tydliggörs hur den interna kontrollen utformas. 
Sedan kommunens reglemente antogs 2015 har 
arbetet med intern kontroll utvecklats. 

  
Arbetsprocessen omfattar riskidentifiering, risk- 
och väsentlighetsanalys där riskerna värderas 
och prioritering av vilka risker som särskilt 
behöver uppmärksammas. Riskvärdering och 
analys görs i samarbete mellan förtroendevalda 
och förvaltningsorganisationen. Varje nämnd 
formulerar en plan för den interna kontrollen 
där några centrala riskmoment 
uppmärksammas. Uppföljning av dessa görs på 
det sätt som nämnd/styrelse beslutar. I samband 
med årsredovisningen görs en redovisning av 
hela arbetet med intern kontroll där resultaten 
beskrivs liksom vilka åtgärder som satts in eller 
planeras för att komma till rätta med brister som 
uppdagats. Kommunstyrelsen uppfyller sitt 
uppsiktsansvar bland annat genom att årligen 
göra en utvärdering av arbetsprocessen. 

 
I utvärderingen av den interna kontroll som 
genomförts 2017 bedömde kommunstyrelsen 
att systemet för intern kontroll fungerat under 
året, samtidigt som ett fortsatt 
utvecklingsarbete förordades för alla 
nämnderna. Återrapporteringen av resultatet av 
kontrollerna lyftes som viktig. Utifrån resultaten 
ska åtgärder göras för att minska eller eliminera 
påvisade brister och minska riskerna. Resultaten 
av genomförda kontroller bidrar därför till 
verksamhetsutveckling 
 

GOD EKONOMISK 
HUSHÅLLNING 
Flens kommun har i enlighet med 
kommunallagen fastställt riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Riktlinjerna tar sin 

utgångspunkt i att varje generation ska bekosta 
den kommunala service som konsumeras och 
därigenom lämna över en kommun med ett 
oförändrat finansiellt handlingsutrymme till 
kommande generationer.  

I Flens kommun definieras god ekonomisk hus-
hållning ur det finansiella perspektivet med 
följande mål: 

 Att årligen uppnå ett resultat som är en 
procent av skatteintäkterna och 
utjämningen (ca 10 mnkr mnkr 2018). 

 Investeringsnivån ska under planperioden 
inte överstiga fem procent av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag (ca 50 
mnkr 2018). 

 
Avseende målet om en procent av skatte-
intäkterna och utjämningen kan det anses 
vara uppnått då årets resultat uppgick till 
cirka 1 procent för 2018.  
 
Gällande målet om investeringsnivån har det 
inte nåtts. Kommunens investeringar uppgick 
till 65 mnkr vilket motsvarar 6 procent av 
skatteintäkter och utjämning. Det pågår 
medvetna satsningar inom IT och 
bredbandsområdet och strax över 20 miljoner 
kronor av investeringsnivån kan hänföras till 
dessa satsningar. Det är tveksamt om 
kommunen kommer att klara sitt mål vid 
planperiodens slut om samma 
investeringsbehov kvarstår över åren.  
 
För att kunna göra en sammanvägd 
bedömning av om det finansiella målet har 
uppnåtts har målen viktats. Bedömningen är 
att resultatmålet om en procent av 
skatteintäkter och utjämning väger tyngre 
mot investeringsmålet om tre procent av 
skatteintäkter och bidrag varpå mål för god 
ekonomisk hushållning ur det finansiella 
perspektivet kan anses vara uppfyllt.   
 

Målet för god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv är det konkreta målet: 

 Verksamheterna i Flens kommun ska vara 
kostnadseffektiva. (Målet är en del av det 
strategiska målet: Effektiv och tillgänglig 
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UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL, OMRÅDEN OCH UPPDRAG 
 
 

kommunal organisation kännetecknad av 
ett bra bemötande). 

 
Indikator 
- Kommunens nettokostnad per invånare 

ska inte öka mer än snittet för kommun-
gruppen1. 

 
Vid en uppföljning av indikatorn Kommunens 
nettokostnad per invånare har kommunen 
bytt kommungrupp 2017 varpå mätningen 
sker mot denna kommungrupp även åren 
innan. Mellan 2016 och 2017 kan det 
konstateras att nettokostnaderna i Flen har 
ökat mindre mot kommungruppen. 
Snittökningen över 4 år visar dock på att den 
procentuella ökningen i Flen är högre med 3,7 
% mot kommungruppens 3,2 %. Målet kan 
därmed inte sägas vara uppnått. 
 

 2014 2015 2016 2017 

Flen 
kr/invånare 

51 301 53 782 56 276 58 586 

Kommungrupp 
F.r. 2017  
kr/invånare 

51 931 53 438 54 581 57 202 

Flen % ökning 
mot föregående   
år 

1,4 4,8 4,6 4,1 

Kommungrupp 
F.r 2017   % 
ökning mot 
föregående år 

3,7 2,9 2,1 4,8 

 

UPPFÖLJNING AV 
STRATEGISKA MÅL, 
OMRÅDEN OCH UPPDRAG  
De strategiska målen har formulerats med 
utgångspunkt från den beslutade visionen 
”Flens kommun”. I detta avsnitt presenteras 
hur utvecklingen inom kommunens 
verksamheter skett i förhållande till de 
strategiska målen. Under varje strategiskt mål 
har konkreta mål angetts. För att bedöma om 
kommunen är på rätt väg, dvs. på väg att 
uppnå de strategiska målen och i sin 
förlängning visionen, har ett antal indikatorer 
tagits fram för att mäta utvecklingen. I flera 

                                                           
1 Enligt SKLs kommungruppsindelning. Flen ingår i gruppen 
Lågpendlingskommun nära större stad fr 2017. 

indikatorer kan kommunens resultat jämföras 
med andra kommuner.  
 
Vidare finns, under varje strategiskt mål, en 
uppföljning av strategiska områden. De 
strategiska områdena är prioriterade 
utvecklingsområden där olika projekt eller 
insatser ska genomföras i syfte att öka 
kommunens möjlighet att nå de strategiska 
målen. 

Hög sysselsättning och ett 
mångsidigt näringsliv 

Summering måluppfyllnad  
Utifrån måluppfyllnad på de konkreta målen 
så är bedömningen att det strategiska målet 
inte kan sägas vara uppnått. Mer arbete krävs, 
särskilt inom området att få fler i arbete och 
därmed öka sysselsättningen. 

 

Konkreta mål med indikatorer: 

Flens kommun ska genomsyras av en positiv 
attityd till befintliga och nya företag genom 
att erbjuda bra och tillgänglig service och ha 
god beredskap för etableringar. 
 
Indikator: 

 Företagsklimat - företagarnas bedömning 

av kommunens service. 

Senaste värde för indikatorn visar att 
målvärdet inte riktigt har nåtts samtidigt som 
mycket arbete inom området genomförts 
under året, vilket gett positiva effekter. 
Sammantaget blir bedömningen därför att 
målet delvis nåtts.  

Arbetet 2018 har intensifierats med bättre 
uppföljning och större engagemang av 
inblandad personal. Resultatet för 2018 
kommer att presenteras under april 2019 men 
samarbetet mellan olika myndighetsområden 
och näringslivsenheten har uppmärksammats 
av företag som varit i kontakt med 
kommunen.  

Insatser som planeras under 2019 för att 
ytterligare förbättra måluppfyllelsen är till 
exempel inspirationsföreläsningar och 
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workshops. Ytterligare åtgärder som pågår är 
ett internt verksamhetsutvecklingsarbete 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
få en tydligare process. Information på 
kommunens hemsida kommer att också ses 
över för att underlätta för intressenter som är 
i behov av information kring dessa frågor. 
 
Flens kommun ska genom utbildning, 
arbetsmarknadsåtgärder och ytterligare 
insatser bidra till att fler invånare finner 
vägar till egen försörjning. 
 
Indikatorer: 

 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år. 

 Vuxna biståndsmottagare med mycket 

långvarigt ekonomiskt bistånd. 

 Elever på SFI som klarat högsta kurs på 

SFI. 

 Nettokostnad ekonomiskt bistånd. 

Målet har ännu inte uppnåtts. Det senaste 
årets ökade svårigheter att arbeta ut individer 
till egen försörjning beror till stor del på 

komplexiteten i de ärenden som hanteras och 
den ökade tillströmningen av nya ärenden 
som skett. Allt fler individer som aktualiseras 
på enheten för ekonomiskt bistånd har behov 
av ett sådant utökat stöd som avdelningens 
koordinatorer tillhandahåller, vilka emellertid 
inte räcker till åt alla sökande. Kommunen har 
en socioekonomisk struktur som bidrar till att 
många individer behöver stöd av samhället 
för att kunna komma ut i egen försörjning. 
Inom den grupp som uppbär försörjningsstöd 
utgör andelen individer med komplex 
problematik ca 70 %.  Inom gruppen ryms en 
stor andel nyanlända där svårigheter att 

tillgodogöra sig traditionell undervisning via 
SFI är vanligt förekommande. 
Utbildningsnivån är låg och tydligt är också en 
ofta diffus, mer komplex, problematik som 
försvårar möjligheter till studier eller arbete. 
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt 
ställer högre krav på individer att själva 
hantera sitt arbetssökande. Det ställs också 
högre krav på kunskapsnivån i svenska och 
det gör att fler individer har behov av olika 
former av stöd och alternativa 
undervisningsmetoder för att komma vidare 
ut i egen försörjning. Trycket på stödjande 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder och 
alternativa undervisningsformer inom SFI ökar 
således. 
 

För att möta de utmaningar som beskrivs 
ovan har flera utvecklingsarbeten påbörjats 
under året där socialförvaltningens olika 
verksamheter tar emot praktikanter, 
subventionerade tjänster samt extratjänster 
för att möjliggöra och underlätta för denna 
målgrupp att komma in på arbetsmarknaden. 
Flertal av dessa insatser har lett till vikariat 
och andra anställningar. Det finns ett behov 
av att fler aktörer kan ta emot individer på 
sådana tjänster/platser. Ytterligare insatser är 
också nödvändigt för att möta det behov som 
personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden har. Exempel på insats är 
fler former av undervisning inom SFI där 
grupper med låg utbildningsnivå och 
analfabeter får möjlighet att ta till sig 
undervisningen eller praktisk inlärning genom 
samtal. 
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Indikator Uppföljnings-

ansvar 

Utgångsvärde Senaste 

värde 

Flen 2018 Flen 2021 

Flen Riket Flen  

Företagsklimat – totalt, Nöjd Kund-

Index (NKI). Företagarnas 

bedömning av kommunens service, 

index skala 1-100. 

Kommunstyrelse 67 

(2015) 

69 67 (2017) Ska öka till 

minst rikets 

genomsnitt  

 

75 

 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 

år, andel (%) 

Kommunstyrelse 70,4 

(2015) 

78,9 71,2 (2017) 72,0 

 

Ska öka till minst 

genom-snittet i 

Sörmland  

Vuxna biståndsmottagare med 

mycket långvarigt ekonomiskt 

bistånd (minst 27 månader under 

en period av tre år med uppehåll 

högst 2 månader i rad), andel % av 

vuxna biståndsmottagare 

Socialnämnd 19,5 

(2015) 

15,1 16,8 (2016) Minska mot 

senaste 

mätning 

I nivå med 

riksgenomsnittet 

Elever på SFI som klarat högsta kurs 

på studievägen av nybörjare två år 

tidigare, andel (%) 

Socialnämnd 53 

(2015) 

51 27 (2017) 60 65 

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, 

kr/invånare 

Socialnämnd 1515 

(2015) 

1019 2040 (2017) Minska mot 

senaste 

mätning 

I nivå med 

riksgenomsnittet 

 

Strategiska områden: 

Fler till egen försörjning. 
Att få möjlighet att komma ut i arbetslivet 
genom praktik eller subventionerad 
anställning ökar möjligheten att gå vidare till 
anställning utan subvention. För att 
möjliggöra detta har socialnämnden genom 
arbetsmarknadssamordnare under 2018 
arbetat med att försöka bygga upp kontakter 
inom det lokala näringslivet för att genomföra 
sådana insatser. Under 2018 har 
socialnämnde provat inom SFI att arbeta 
särskilt med individer som har varit länge i 
Sverige men som har återvänt till SFI då de 
fortfarande inte har någon kunskap i svenska 
och därmed också fortfarande står utanför 
arbetsmarknaden. För dessa individer krävs 
annan typ av undervisning än den som 
traditionellt erbjuds. SFI har också under året 
utökats genom att erbjuda fler platser för 
studier, distansundervisning och lärarbesök på 
arbetsplats eller praktik. 

  
Kommunen har tillsammans med 
Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att 
samverka kring målgrupperna unga och unga 
nyanlända. Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete (DUA) syftar till att 
främja statlig och kommunal samverkan med 
mål om att få unga och nyanlända i arbete. 
Målgruppen har utvidgats från att endast 
omfatta unga till att nu även omfatta 
nyanlända oberoende av ålder, men med 
fokus på unga som har svårigheter att erhålla 
ett arbete. Under 2018 har man i DUA 
föreslagit att kommunen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen arbetar fram ett antal 
“spår” där utbildning i form av yrkesutbildning 
och praktik ska vara byggstenar som leder till 
arbete. Vilka spår som arrangeras ska grundas 
på det lokala arbetsmarknadens struktur och 
dess behov av kompetens. I Flen har man 
konstaterat ett kompetensbehov som kan 
tillgodoses genom att yrkesutbilda individer i 
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DUA:s målgrupp inom områdena vård och 
omsorg, teknik, jordbruk, kök och chaufförer. 
Inom ramen detta har kommunen under året 
skapat en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om att inledningsvis 
starta ett jobbspår inom vård och omsorg 
med syfte att utbilda vårdbiträden till främst 
kommunens egna verksamheter inom 
äldreomsorgen. Vuxenutbildningen har sökt 
och beviljats statsbidrag tillsammans med 
Katrineholm för att bygga upp lokala 
lärcentrum. Lärcentrum erbjuder en plats och 
visst stöd via specialpedagog för elever som 
studerar inom vuxenutbildningen. Syftet är att 
möjliggöra för fler att fullfölja påbörjade 
studier. Lärcentrum har varit igång under 
senare delen av hösten och kommunen 
avvaktar nu beslut om statsbidrag för att 
kunna fortsätta bedriva den gynnsamma 
verksamheten i samma utsträckning som 
initialt. Inom ramen för Kompassen (en 
mottagningsenhet för nyanlända) har 
nyanlända erbjudits information och stöd i 
frågor som rör myndighetskontakter, boende 
etc. Kompassen hanterar också 
språkvänsarbetet i Flens kommun. En översyn 
av behov och uppdrag har under året inletts 
för att säkerställa att verksamhetens 
inriktning motsvarar behovet. ESF-projektet 
Integrationsbygget i Sörmland (Ibis) har 
avslutats och framgångsrika delar kommer att 
förmedlas till enheten för arbete och 
integration för eventuellt vidare arbete 
genom koordinatorer. Ibis har arbetat med 
målgruppen nyanlända i etablering för att 
påskynda processen att komma ut i egen 
försörjning. Fokus har varit gruppaktiviteter 
kring hälsa och arbete. Kommunerna har även 
enligt skollagen ett aktivitetsansvar för 
ungdomar som är folkbokförda i kommunen 
och som har fullgjort sin skolplikt, men som 
inte har fyllt 20 år och inte heller genomfört 
eller har fullföljt utbildning på nationellt 
program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
eller motsvarande utbildning. Arbete har 
under 2018 varit inriktat på att utveckla 
samverkan kringuppdraget med 
gymnasieskolan. Syftet är att förebygga 
avbrutna studier för att minska antalet unga i 
arbetslöshet och bidragsberoende. 

Näringsliv och arbetsmarknad. 
Den nya näringslivsstrategin följs upp och 
intensifieras genom inrättande av ett 
Näringslivsråd som påbörjat sitt arbete under 
2018. I Näringslivsrådet deltar både politiker, 
tjänstemän och representanter från 
branscherna i kommunens näringsliv. 
Kommunens handlingsplan har setts över och 
är nu under inarbetande i Näringslivsrådet. 
Företagsbesöken av kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchef och näringslivschef 
sker varannan vecka och har blivit mycket 
uppskattade av kommunens företag. Besök är 
inbokade fram till våren 2019. 
 
En kommun för alla. 
Socialnämnden har det övergripande 
samordningsansvaret inom området och 
arbetar kontinuerligt med 
kompetensutveckling och insatser inom 
området integrationsfrågor för att kunna 
möta individer i behov av stöd, behandling 
och vård. Samverkan sker med övriga 
verksamheter såväl internt som externt i 
kommunen för att öka integrerings-
förutsättningarna för nyanlända. Som 
exempel kan nämnas föräldrastödsinsatser i 
grupp, språkpraktik samt grundläggande 
arbete för att stötta brukare till ett 
självständigt liv integrerat i samhället. Det 
arbete som har bedrivits under 2018 har fallit 
väl ut och insatserna är fortsatt efterfrågade, 
varpå det kommer att fortgå även under 
2019. 

 
Arbetet med det strategiska området ”En 
kommun för alla” har under 2018 även 
inneburit samverkan med andra myndigheter 
och kommunala intressenter, samt lokala 
utvecklingsprojekt. Socialförvaltningen även 
deltagit i kommunala projekt såsom 
Hälsoveckan i Flen med fokus på integration, 
en språkvänsmässa, samt tillsammans med 
Flens Bostads AB deltagit i projektet 
"Tillsammans för Salsta".  Socialförvaltningen 
kommer att analysera de samverkansforum 
som tidigare har bedrivits och ta fram en 
handlingsplan för hur samverkansstrukturen 
ska kunna återupptas under 2019 i syfte att 
fortsätta att driva detta viktiga arbete framåt. 
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Utvecklande, lärande och 
hälsobefrämjande miljöer för alla 
barn och ungdomar 

Summering måluppfyllnad  
Det strategiska målet kan inte sägas vara 
uppnått utifrån uppföljning av de konkreta 
målen. Flertalet indikatorer visar dock på en 
förbättring mot det angivna utgångsvärdet 
vilket pekar på att det arbete som utförs är 
steg i rätt riktning.  

 

Konkreta mål med indikatorer: 

Alla elever ska nå kunskapskraven. 
 
Indikatorer: 

 Nationella prov åk 3, kommunala skolor. 
Elever som klarat alla delprov för 
ämnesprov. 

 Nationella prov åk 6, kommunala skolor. 
Elever som deltagit i alla delprov som fått 
lägst betyget E för ämnesprovet. 

 Elever i åk 9 som uppnått kunskaps-kraven 
i alla ämnen, kommunala skolor. 

 Gymnasieelever på högskole-
förberedande program som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola. 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
kommunala skolor. 

Målet att alla elever ska nå kunskapskraven 
nåddes inte under 2018 även om de flesta 
indikatorerna hade förbättrats mot 
föregående mätning. En viktig förklaring till 
det är förändrade förutsättningar i Flens 
kommun gällande grundskolan. Under de 
senaste fem åren har andelen elever med 
utländskt bakgrund ökat kraftigt i kommunens 
skolor och allt större andel elever har varit i 
Sverige bara en kort period. Flen har generellt 
låg utbildningsnivå jämfört med andra 
kommuner, vilket enligt forskning försämrar 
elevernas förutsättningar att nå 
kunskapsmålen. Där har skolan ett 
kompensatoriskt uppdrag för att utjämna 
skillnaderna. De faktorerna som mest 
påverkar elevens skolframgång har därmed 
försämrats i Flen under senaste fem åren.  

Andelen högutbildade (eftergymnasial 
utbildning) föräldrar som har barn i 
kommunala skolor i Flen har sjunkit under 
åren samtidigt som trenden i riket går åt 
andra hållet. 93 % av de nyanlända eleverna i 
grundskolan går i de kommunala 
skolorna.  Varannan elev har utländsk 
bakgrund i Flens kommunala grundskolor, 
vilket placerar Flen tredje högst av landets 
290 kommuner.  Men när man jämför 
resultatet i de kommunala skolorna i Flens 
kommun mellan åren utifrån elevernas 
förutsättningar ser barn-, utbildnings- och 
kulturförvaltningen dock en positiv utveckling 
även i relation till andra kommuner. 
Slutsatsen är att de olika insatserna har legat 
rätt och arbetet ska fortgå utifrån beslutade 
strategier och riktlinjer. Fokus bör dock ligga 
på skolans kompensatoriska uppdrag. 
 
Alla barn och elever ska känna sig trygga i 
förskolor, skolor och fritidshem. 
 
Indikatorer: 

 Elever i åk 9 som känner sig trygga i 
skolan. 

 Elever som känner sig trygga på fritids-
hem. 

Målet att alla barn och elever ska känna sig 
trygga i förskolor, skolor och fritidshem 
nåddes inte under 2018.  
 

När det gäller trygghet visar undersökningar 
av Flens kommunala verksamheter att elever 
känner sig mer trygga i skolan ju yngre de 
är.  På fritidshem och fritidsklubbar känner sig 
barnen mer trygga än i skolan. 
 
Tabellen visar andelen elever som på påståendet “Jag känner 
mig trygg på fritids/i skolan” svarar stämmer helt och hållet.  

Fritidshem Skola årskurs 5 Skola årskurs 9 

75 % 56 % 47 % 

 

Arbetet fortsätter under 2019. I barn-, 
utbildnings och kulturnämndens nämndplan 
för 2019-2022 finns ett uppdrag till barn-, 
utbildnings- och kulturförvaltningen att ta 
fram en översyn av antimobbningsarbetet i 
Flens kommuns skolor och återkomma med 
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en kartläggning samt förslag på insatser för 
att ytterligare motverka mobbning. Översynen 
ska samordnas med det pågående arbetet 
med “Trygghet och studiero i förskolor, skolor  
och fritidshem/fritidsklubbar - övergripande 
riktlinjer för att göra handlingsplaner”. I 

samma nämndplan finns även ett uppdrag till 
barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen att 
ta fram en enkät för 5-åringar gällande 
trygghet. 
 
 

Indikator Uppföljnings-

ansvar 

Utgångsvärde Senaste värde Flen 2018 Flen 2021 

Flen Riket Flen  

Nationella prov åk 3, kommunala 

skolor. Andel (%) elever som klarat 

alla delprov för ämnesprovet i: 

 Matematik (MA) 

 Svenska och svenska som andra 
språk (SV) 

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

MA:49 

SV: 67  

(2016) 

MA:66 

SV: 76 

MA: 55 (2018) 

SV: 62 (2018) 

Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

 

MA: 100 

SV: 100 

Nationella prov åk 6, kommunala 

skolor. Andel (%) elever som deltagit i 

alla delprov som fått lägst betyget E för 

ämnesprovet i: 

 Engelska (EN) 

 Matematik (MA) 

 Svenska (SV) 

 Svenska som andra språk (SVA) 
 

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

EN: 85 

 

MA:70 

SV: 88 

SVA: 52 

(LÅ 15/16) 

EN: 94 

 

MA:91 

SV: 95 

SVA: 67 

EN: 92 (LÅ 
17/18) 
 
MA: 82  
(LÅ 17/18) 

SV: 100  
(LÅ 17/18) 

SVA: 58 
(LÅ 17/18) 

Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

 

EN: 100 

MA: 100 

SV: 100 

SVA: 100 

Elever i åk 9 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen, 

kommunala skolor, andel (%) 

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

61 (2016)  76 60 (2018) 100 100 

Gymnasieelever på högskole-

förberedande program som uppnått 

grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år, 

kommunala skolor, andel (%) 

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

78 (2016) 76 82 (2018) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

 

Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

 

Gymnasieelever med examen inom 3 

år, kommunala skolor, andel (%)  

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

42 (2016) 54 29 (2018) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

Elever som känner sig trygga i skolan, 

åk 9. Andel ”stämmer helt och hållet” 

(%) 

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

46 (2015) 51 47 (VT 2018) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen 

100 

Elever som känner sig trygga på 

fritidshem, andel (%). Första mätning 

höst 2017. 

Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

- - 75 (2018) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen 

100 
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Strategiska områden: 

Flen kommun skapar en sammanhållen, 
likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning. 
 
Sammanslagningen av skolorna i Flens tätort 
är genomförd och bildar nu Bildningscentrum 
Stenhammar med skolenheterna Stenhammar 
F-3, Stenhammar 4-6 samt Stenhammar 7-9. I 
samband med samgåendet pågår ett arbete 
“Från Särbo till Sambo” för att utveckla en 
gemensam ledningsstruktur. 

I dokumentet Strategier för utvecklingen av 
Flens kommunala förskolor, skolor och 
fritidshem 2017-2019 (strategidokumentet) 
finns “Synligt lärande” som en central insats. 
Arbetet med “Synligt lärande” fortgår och 
utvärderades av en extern expert. Barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden har tagit fram 
en plan för hur det fortsatta arbetet ska 
utformas. En annan insats är framtagandet av 
övergripande riktlinjer för att göra 
handlingsplaner för trygghet och studiero som 
antogs av barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden i augusti. En tredje insats 
var genomförandet av en lärmässa som var 
under oktober 2018. Målgruppen för insatsen 
var personal i förskola och skola och syftet var 
att förskolor och skolor får möjlighet att lära 
av varandra. Dagen innehöll föreläsning och 
seminarier där kommunens egna pedagoger 
visar upp intressanta projekt eller 
utvecklingsarbete för varandra. Mässan hade 
även en utställningsdel där skolans och 
förskolans stödfunktioner och 
samarbetspartner visade upp sin verksamhet. 
I  en enkät som gjordes  efter lärmässan 
svarar 97 % att lärmässan kommer att leda till 
att pedagogerna utvecklar sitt arbete i 
barngruppen/klassrummet. Den 
interkulturella skolan är ett perspektiv som 
lyfts fram i strategidokumentet. Detta har 
Flens kommun arbetat med i ett samarbete 
med Skolverket under 2018 och samarbetet 
kommer att fortsätta under 2019. 

Utveckling och revidering av det systematisk 
kvalitetsarbetet pågick under våren 2018. I 
maj 2018 antog barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden revideringen “Systematiskt 

kvalitetsarbete BUK - vägledning och struktur, 
huvudman”. Arbetet enligt detta dokument 
implementerades under hösten 2018. 

Det treåriga kommunövergripande projektet 
tillsammans med föreningen Friends, att 
motverka mobbing och kränkande 
behandling, är avslutat. De kommunala 
grundskolorna använder nu material och 
kunskaper från projektet i sin dagliga 
verksamhet. Låg- och mellanstadiet i 
Stenhammarskolan har valt att fortsätta 
samarbetet med Friends. 
 

Attraktiva och trygga boende- och 
livsmiljöer 

Summering måluppfyllnad  
Målet kan delvis sägas vara uppfyllt. 
Medborgarnas upplevda trygghet har ökat 
något samtidigt som flertal åtgärder pågår för 
att ytterligare öka tryggheten. Kulturfrågorna 
har lyfts för att boende och besökare ska 
märka av Flens kulturprofil. Arbete finns dock 
kvar att göra inom särskilt boende och 
hemtjänst där väntetiden från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende har ökat. 
Den brukarundersökning som gjorts inom 
hemtjänsten visar ett sämre resultat mot 
tidigare vilket gör att åtgärder kommer att 
vidtas för att exempelvis öka trygghetskänslan 
hos brukarna. 

Konkreta mål med indikatorer: 

Flens kommun skapar förutsättningar för nya 
och attraktiva bostäder. 
 
Indikator: 

 Nya lägenheter (bostäder) i småhus 
och flerbostadshus, inklusive 
nytillskott genom ombyggnation/år. 

Målet för indikatorn har inte nåtts. Det finns 
vissa svårigheter i att mäta indikatorn med de 
system som finns i dagsläget vilket gör att 
uppföljningen kan vara något osäker. Ett nytt 
stödsystem som eventuellt kan komma att 
införas under 2019 skulle kunna åtgärda 
denna problematik. Samhällsbyggnads-
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förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
detaljplaner för att skapa förutsättningar för 
nybyggnation i alla delar av kommunen men 
har för övrigt små möjligheter att påverka 
antal sökta bygglov. Andra arbetssätt och flera 
samarbetspartners ses som framgångs-
faktorer för att öka tillkommandet av nya 
bostäder i kommunen och det pågår ett aktivt 
samarbete tillsammans med flera av 
kommunens bolag för att på för att på bästa 
sätt nyttja de gemensamma resurserna i form 
av mark för byggnation. 
 
Flen ska vara en trygg kommun att bo och 
leva i. 
 
Indikatorer: 

 Medborgarnas bedömning av tryggheten i 

kommunen. 

Målet bedöms vara delvis uppnått. Senaste 
kända värde på indikatorn avseende 2017, 
visar en liten ökning mot utgångsvärdet, så i 
det avseendet indikeras måluppfyllelse. 
Polisens trygghetsmätning visar också att de 
flesta medborgare upplever sig trygga i 
kommunen. Trygghet är emellertid ett 
komplext begrepp där kommunen inte kan 
påverka alla delar, vilket gör det svårt att på 
ett säkert sätt avgöra om Flen är en trygg 
kommun. Det görs ett antal åtgärder och 
Flens Bostads AB arbetar till exempel med 
trygghetsskapande åtgärder för sina 
hyresgäster. Samverkan med polisen följs 
kontinuerligt upp. Kommunstyrelsen arbetar 
också med att utveckla orsaksanalyser och 
lägesbilder. Inför 2019 fortsätter arbetet med 
att förbättra lägesbild och analys för att 
tillsammans med Polisen, invånare, 
föreningsliv och näringsliv ytterligare 
förbättra invånarnas känsla av trygghet. 
 
Människor i behov av vård, omsorg och stöd i 
livets olika skeden ska mötas av trygga 
verksamheter med god kvalitet där individen 
står i centrum. 
 
Indikatorer: 

 Väntetid i antal dagar från ansöknings-
datum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende äldreomsorg. 

 Brukarbedömning hemtjänst hel-
hetssyn. 

Målet har delvis nåtts genom socialnämndens 
arbete utifrån Socialstyrelsens metoder för att 
säkerställa att människor får likvärdiga och 
säkra insatser. Värdet på indikatorn visar dock 
på en negativ trend. Snittet påverkas i stor 
utsträckning av enskilda ärenden där 
inflyttning av olika individuella skäl fördröjts i 
flera månader.  

 
Andelen äldre ökar i Flen, och därmed behov 
av olika omvårdande insatser såsom 
hemtjänst, korttidsvistelse och särskilt 
boende. Då antalet brukare med beviljat 
bistånd till särskilt boende inte står i paritet 
till antal särskilda boendeplatser i kommunen, 
förväntas det ökade trycket på såväl 
korttidsvistelse, hemtjänst och särskilda 
boendeplatser fortgå under 2019. För att 
verkställighet av så väl korttidsvistelse som 
särskilt boende ska kunna ske inom skälig 
tidsperiod kan kommunen tvingas köpa 
platser av externa utförare, med ett negativt 
ekonomiskt utfall i verksamheterna. Analysen 
är således att detta är den enda vägen som 
socialförvaltningen i dagsläget kan gå för att 
minska väntetiden från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende. 
För att undvika externa placeringar på sikt 
finns ett behov att färdigställa fler särskilda 
boenden i kommunen. 

 
Ett ökat krav på samverkan mellan myndighet 
och externa såväl som interna parter är också 
en förutsättning för måluppfyllelse. 

 
Under 2018 har socialnämnden fått sämre 
resultat gällande indikatorn 
“Brukarbedömning hemtjänst helhetssyn” än 
tidigare år och uppfyller inte målet. Några av 
de delvärden som försämrats är brukarnas 
upplevelse av att handläggarbesluten inte är 
anpassade efter den äldres behov och att 
brukarna känner att de inte kan påverka vilka 
tider de kan få hjälp samt att de inte blir 
informerade om tillfälliga förändringar. De 
delvärden som är högre än riket är att 
brukarna upplever att de får ett bra 
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bemötande från personalen och att 
personalen tar hänsyn till de äldres önskemål. 
En översyn av hemtjänstorganisationen 
kommer att prioriteras under 2019 för att 
effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. 
En brukarundersökning inom 
funktionsnedsättningsområdet har 
genomförts under hösten 2018.  Svaren på 
brukarundersökningen visar på 
förbättringsbehov inom just trygga 
verksamheter.  Framledes behöver 
socialförvaltningen verka för att öka 
trygghetskänslan såsom regelbundna 
uppföljningar av genomförandeplaner, säkra 
kontakter utanför kontorstid samt genom 
framtagande av ett hållbart 
kvalitetsledningssystem. Syftet är att 
säkerställa att avvikelser och tillbud 
rapporteras mer strukturerat av personalen 
för att på så sätt kunna följa upp och 
vidareutveckla verksamheterna. 
 
 

Alla som bor och besöker Flens kommun ska 
märka av den tydliga kulturprofilen. 
 
Indikatorer: 

 Nöjd medborgarindex – kultur. 

Målet att alla som bor och besöker Flens 
kommun ska märka av den tydliga 
kulturprofilen är svårmätt. Dock visar 
indikatorn på en positiv riktning då senaste 
värdet har ökat från 46 till 49. 
 

Under första året med kulturplan som 
riktmärke har mycket hänt inom de 
formulerade fokusområdena; främja kultur av 
och med barn och unga, att synliggöra 
kulturen, ökad dialog och samverkan samt att 
tillgängliggöra mötesplatser.  Mer finns att 
läsa under det strategiska området Flen-en 
plats för kultur. 
 
 
 

Indikator Uppföljnings-

ansvar 

Utgångsvärde Senaste värde Flen 2018 Flen 2021 

Flen Riket Flen  

Nya lägenheter (bostäder) i småhus 

och flerbostadshus, inklusive 

nytillskott genom ombyggnation/år 

Samhällsbyggnads

-nämnd 

45 

(2016) 

 - 9 (2018) 45 60 

Medborgarnas bedömning av 

tryggheten i kommunen, index 

skala 1-100 

Kommunstyrelse 48 

(2016) 

56 49 (2017) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen  

Minst i nivå 

med övriga 

riket 

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt 

boende äldreomsorg, medelvärde  

Socialnämnd 67 

(2016) 

57 98 (2018) Minska mot 

senaste 

mätning 

I nivå med 

riksgenom-

snittet 

Brukarbedömning hemtjänst 

helhetssyn, andel (%) mycket nöjda 

eller ganska nöjda  

Socialnämnd 94 

(2016) 

91 85 (2018) Öka/bibehålla Öka/bibehålla 

Nöjd medborgarindex-kultur Barn-, 

utbildnings- och 

kulturnämnd 

46 

(2016) 

62 49(2017) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätningen 

62 
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Strategiska områden: 

Det ska vara bra att åldras i Flen.  

Beställarprojektet “Framtidens äldreboende i 
Flen” har drivits av socialförvaltningen från 1 
mars 2018 utifrån kommunfullmäktiges beslut 
om att låta bygga 120 särskilda boendeplatser 
för äldre i två etapper fram till 2030. 
Projektarbetet har inriktat sig på ett alternativ 
i första etappen som omfattade 70 platser 
som var planerade att ligga på Heden i 
Malmköping. Under våren 2018 togs även ett 
direktiv fram som innehåller mål, prioriterade 
insatser, tidsplan samt budget för resurser, 
samordningsinsatser och information. I 
september 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunstyrelsen att med projektdirektivet 
som underlag inom ramen för kommunens 
lokalförsörjningsprocess ta fram en 
samordnad beskrivning och ekonomisk kalkyl 
avseende totala kostnader för etapp 1. Under 
2019 kommer en översyn att göras och 
uppdatera tidigare prognoser och behov från 
tidigare beslut. 

Flens kommun genomför även projektet, Fler 
friska år i Flen, för att främja hälsosamt 
åldrande för äldre i samverkan med 
Landstinget i Sörmland, lokala vårdcentraler 
och lokalt civilsamhälle. Arbetet har skett i 
bred samverkan och tagits emot mycket 
positivt bland enskilda medborgare och 
organisationer. Projektet är finansierat fram 
till mars 2019 och delar av det kommer 
därefter att implementeras i befintliga 
verksamheter.  

1 januari infördes en ny betalningsansvarslag 
(lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso och sjukvård). I Sörmland har 
Region Sörmland och kommuner nått en 
överenskommelse om “Trygg och effektiv 
utskrivning från slutenvården”. Syftet med 
samverkansavtalet är att åstadkomma en god 
vård på rätt nivå, där ledtiderna är så korta 
som möjligt vid utskrivning från slutenvård till 
fortsatt öppen hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Den nya betalningsansvarslagen 
innebär att alla patienter som är 

“kommunklara” ska tas emot av kommunen 
inom tre dagar i snitt mot tidigare fem dagar. 
Detta har inneburit att kommunen fått arbeta 
ännu mer effektivt med utskrivningar än 
tidigare då patienter skrivs ut även till helger. 
En viktig insats för att garantera trygg 
hemgång för patienter som kommer från 

slutenvård är kommunens hemtagningsteam. 

Strategisk markförsörjning och 
markplanering. 
Översiktsplanen, Sörmlands hjärta – med 
plats för alla, har antagits av 
kommunfullmäktige under hösten. Arbetet 
med detaljplaner för att skapa nya tomter i 
attraktiva lägen i Flens kommun pågår sedan 
en tid tillbaka. Under året har arbetet med att 
möjliggöra för nya bostäder i Sparreholm på 
Hyltinge strand återupptagits och 
förprojektering pågår för att fastställa 
kostnader för framtida utbyggnad av 
området. Samtidigt pågår arbetet med flera 
detaljplaner som på sikt kommer skapa 
möjligheter för nya bostäder på flera håll i 
Flens stad. 
 
Nyproduktion av bostäder. 
Flens Bostads AB (FBAB) har, i sitt ägardirektiv 
och i Bostadsförsörjningsplanen, uppdraget 
att planera och förbereda för byggnation av 
20-40 lägenheter per år under planperioden. 
Detta arbete pågår i form av ändringar av 
detaljplaner, upphandlingar av entreprenörer 
med mera.  

Under 2018 har inga nya lägenheter 
färdigställts men planering och förberedelser 
för nyproduktion har genomförts. 
Målsättningen är att under 2019 färdigställa 
16 nybyggda lägenheter i kvarteret Städet i 
Flen. Entreprenaden är under upphandling, en 
starkströmskabel som behövde flyttas har 
fördröjt upphandlingen, men 
förfrågningsunderlaget har nu gått ut.  

Under 2019 kommer ombyggnad av 
ytterligare cirka fem lägenheter ske, som idag 
är avställda för att de saknar bad eller dusch.  

Planeringen för ytterligare nybyggnation 2020 
och framåt pågår genom framtagande av 
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ytterligare detaljplaner, bl a i kv Pokalen och 
kv Stämpeln. FBAB har också förvärvat 
granntomten Pokalen 6, vilket skapar 
möjligheter till ca 30-40 lägenheter. 

Flen – en plats för kultur 
Kulturen har tagit plats under 2018. De extra 
medel som avsattes 2018 till kulturen har 
gjort skillnad då mycket verksamhet har 
möjliggjorts utifrån Kulturplanens fyra 
fokusområden; främja kultur av och med barn 
och unga, att synliggöra kulturen, ökad dialog 
och samverkan samt att tillgängliggöra 
mötesplatser.  
 
Främja kultur av och med barn och unga 

Kulturenheten har kompletterat med fler 
aktiviteter under året som är riktade mot barn 
och unga och framför allt breddat utbudet 
under loven i samverkan med 
fritidsgårdar/klubbar.  
Samverkan med regionala aktörer har tex 
möjliggjort att alla förskolebarn deltagit i ett 
konstprojekt och en konstfestival “Kurioso”. 
Genom “Sörmlandsmodellen2” sprids teater- 
och musikupplevelser samt skolbio 
kontinuerligt till kommunens barn.  

 
Under våren har läsårets skapande-skola-
projekt avslutats och nått samtliga elever 
inom grundskolan. Under hösten 2018 har 5 
projekt påbörjats inom skapande skola som 
kommer att möta samtliga barn inom 
kommunens skolor upp till 14 års ålder.  Som 
en av få kommuner i Sverige har Flens 
kommun fått medel för att driva ett skapande 
förskola-projekt med samtliga barn 4-5 år i 
samarbete med Flens VärldsOrkester.  

Synliggöra kulturen i Flens kommun 

Att synliggöra kulturen har under 2018 
inneburit att öka det mediala utrymmet. I 
syfte att lyfta det positiva och att stärka 
“varumärket Flen” distribuerades foldern “En 
mångfald av upplevelser”. En broschyr 
framtagen i samverkan mellan kulturen och 
fritiden där invånare och turister kan både 

                                                           
2
 Scenkonst Sörmlands arbete som garanterar alla barn och 

unga i Sörmland, mellan 5-15 år att uppleva professionell 
scenkonst en gång per termin. 

upptäcka och återupptäcka tillgängliga och 
många gånger kostnadsfria upplevelser i 
kommunen.  
 
Konstgalleriet, som drivs av Kulturenheten på 
bruketområdet i Hälleforsnäs, fortsätter att 
visa angelägen konst och genomföra 
kringaktiviteter såsom visningar, kultursamtal 
och pedagogisk verksamhet. Det nyinrättade 
galleri- och visningsrummet på Flens 
huvudbibliotek kom igång under 2018. Denna 
möjlighet att visa upp olika uttryck är 
efterfrågad och 2019 är i princip fullbokad.  

Ökad dialog och samverkan 

En positiv förvaltningsövergripande planering 
och samverkan har skett kring projekten: Fest 
i Flen, Ungdomsyran, Hälsoveckan och Fler 
friska år under året. För barn och unga är 
fritidsgårdar, kulturskola, bibliotek naturliga 
samarbetspartners i arbetet med att erbjuda 
alternativa aktiviteter, påvisa möjligheter och 
bygga relationer för ökad delaktighet. 
 
Under 2018 genomfördes ett projekt om 
kommunens Kulturella Kreativa Näringar 
(KKN), i samverkan med avdelningen 
Näringsliv och turism. Projektet gav bättre 
kunskaper om kulturaktörers villkor och 
önskningar vilket är till nytta för fortsatta 
aktiviteter.  
 
Ett kommunövergripande projekt som syftar 
till att se över möjligheten att återinföra 1 %-
regeln startades upp innan årsskiftet. Regeln 
är ett frivilligt åtagande som innebär att 1 % 
av budgeterade medel vid ny-, om-, och 
tillbyggnationer av kommunägda projekt 
avsätts för konstnärlig utsmyckning.   

Tillgängliggöra mötesplatser och möten för 
och med kultur  

Fler möten har skapats under året. Bland 
annat midsommararrangemang i Flen, en 
omfattande litteraturfestival på flera olika 
platser i kommunen med många 
samverkansparter. Aktiviteter för både barn, 
unga och vuxna. Under året har ett antal ej 
kommunala platser/lokaler för kultur 
inventerats. Denna lista ska spridas och 
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tillgängliggöras i samförstånd för att skapa 
möjligheter för att fler evenemang ska kunna 
genomföras runt om i kommunen. En 
Riksteaterförening har åter bildats i 
kommunen för att erbjuda en större bredd av 
scenkonst. 
 
I februari invigdes nya bibliotekslokaler i 
Malmköping, som är mer centralt placerade, 
för att öka tillgängligheten. Besöksstatistiken 
har ökat i Malmköpings bibliotek.  
 
Trygghet 
Kommunstyrelsen arbetar med att samordna 
det trygghetsskapande arbetet med 
näringslivsfrågor och ortsutvecklingsarbetet. 

 
Arbetet med att ta fram ett nytt 
medborgarlöfte har utgått från ett underlag 
bestående av: 
 Polisens trygghetsmätning i form av en 

skriftlig enkät som skickades ut till 1500 
personer bosatta i Flens kommun. Enligt 
trygghetsmätningen har upplevelsen av 
trygghet ökat i kommunen men det finns 
ett par områden där människor uttrycker 
en oro.  

 
 En polisledd medborgardialog i Flens 

centrala delar i samverkan med 
kommunen och volontärer. De flesta 
medborgare uttryckte att de upplever 
Flens kommun som en trygg plats. En 
återkommande synpunkt och önskan är att 
ha en mer närvarande polis i både centrala 
Flen och ute i orterna. 

 
 Trygghetsvandringar tillsammans med 

civilsamhället på tre olika orter. 
 
 Interna medarbetardialoger med 

kommunens olika förvaltningar och 
kommunala bolag för att ta fram en 
gemensam lägesbild. 

 
Detta underlag har sedan orsaksanalyserats 
av polisen tillsammans med representanter 
från kommunens förvaltningar och 
representanter från den privata sektorn för 

att identifiera vilka områden som behöver 
prioriteras.  

 
Kommunens trygghetsvandringar har 
utvecklats med en tillsatt planeringsgrupp för 
att bättre se behov och följa upp åtgärder. 
Konceptet Trygg vuxen har utvecklats genom 
att förbättra kommunikationen, både internt i 
kommunen och med polisen. Projekt 
Fryshuset har förstärkts med en projektgrupp. 
Syftet med projektet är att förbättra 
ungdomars möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och öka deras inflytande i 
samhällsfrågor. Några av ungdomarna har 
deltagit i medborgardialoger kring trygghet i, 
och utveckling av Flens tätort.  
 
Projektet Tillsammans för Salsta startades 
under 2018. Projektet drivs av Flens Bostads 
AB i samarbete med bland annat Flens moské, 
Hyresgästföreningen, Kompassen och 
Förskolan Bryggan. Salsta har under många år 
haft problem med skadegörelse och 
nedskräpning. Syftet är att få en förbättrad 
situation på Salstaområdet där man som 
hyresgäst ska känna sig stolt över och trygg i 
sin boendemiljö. 

 
I enlighet med handlingsplanen i 
ortsutveckling inom Flen stad har åtgärder 
påbörjats längs med Gårdsjön som syftar till 
att öka trivseln och öka tryggheten i området.  

 
Inom området krisberedskap och civilt försvar 
har kommunens nämnder och bolag tagit 
fram en helhetsbild under året gällande 
verksamheternas nuvarande beredskap och 
utvecklingsbehov i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Samtidigt har åtgärder 
genomförts, exempelvis genom utbildning och 
övning för att stärka kommunens 
krisorganisation. Förmågan att hantera 
allvarliga händelser bedöms ha höjts under 
året. Kommunen närmar sig de uppsatta 
målen i Plan för Flens kommuns 
krisberedskapsarbete 2017-2019 och länets 
målbild 2020 för krisberedskap. Fortfarande 
återstår intensivt arbete och investeringar 
kommer krävas för att nå målen och uppsatta 
krav inom utsatt tid. 
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Den översyn av säkerhetsorganisationen som 
presenterades under 2018 har resulterat i 
rutiner och ska implementeras under 2019. 
Från 2019 har kommunen ett 
säkerhetsutskott som kommer att följa 
arbetet. 

 
Socialnämnden fick i uppdrag att i samarbete 
med barn-, utbildnings- och kulturnämnd 
utforma arbetssätt och genomföra stöd och 
utbildning till vårdnadshavare. Socialnämnden 
och barn- utbildnings- och kulturnämnden har 
tillsammans med Nyköpings kommun och 
Länsstyrelsen gjort en inventering av 
föräldraskapsstödet i Sörmland. I augusti 2018 
beslutade regeringen om en ny nationell 
strategi för föräldraskapsstöd och utifrån 
denna hade samverkansparterna en temadag 
i december 2018 i syfte att påbörja arbetet 
med att implementera nya arbetssätt för stöd 
och utbildning av vårdnadshavare som behövs 
införas på lokalnivå. Under 2018 har 
socialförvaltningen fokuserat på att utbilda 
gruppledare i det föräldrastödjande 
programmet Community Parent Education 
Program (COPE), samt att genomföra dessa 
utbildningar för föräldrar i grupp. Insatserna 
kräver inte biståndsbeslut utan är ett 
generellt riktat stöd och en service som 
socialnämnden erbjuder kommunens 
invånare, vilket har tagits fram efter stor 
efterfrågan. 
 

När det gäller samverkan mellan 
förvaltningarna har fokus främst legat på att 
effektivisera redan befintliga samverkansforum 
samt att planera för inrättandet av en 
familjecentral under 2019. Målsättningen med 
en gemensam familjecentral är att driva och 
erbjuda föräldrastödjande insatser såväl på ett 
individuellt- som på ett generellt riktat plan. 
Under år 2018 genomförde en länsgemensam 
grupp inom psykiatri även en serie riktade 
undersökningar för att få en lägesbild för 
Sörmland inom fyra utvecklingsområden. Flen 
fördjupade sig i föräldraskapsstöd vilket har 
redovisats i den gemensamma 
presidieberedningen för socialnämnden och 
barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 
Då någon rapportering inte har gjorts till 
kommunfullmäktige kan det särskilda 

uppdraget inte anses slutfört. Arbetet är likväl 
påbörjat och kommer mot bakgrund av positiva 
resultat att fortsättas under 2019 

 
Jämlik hälsa. 
Utifrån det generella uppdraget om folkhälsa 
har den folkhälsorapport som togs fram våren 
2017 uppdaterats med mer aktuella siffror för 
att användas för planering och beslut. 
Modellen som kommunen arbetar utifrån är 
att i samband med budgetarbetet fokusera på 
de folkhälsofaktorer som har störst effekt på 
den generella folkhälsan. I Flen är det främst 
befolkningens utbildningsnivå och möjligheter 
till egen försörjning. Även i beredning av 
ärenden till kommunstyrelsen ska 
folkhälsoperspektivet beaktas. 

Några exempel på ärenden där 
folkhälsoperspektivet har varit viktiga under 
2018 är ärendet om våld i nära relationer där 
kommunstyrelsen har fått ett uppdrag att ta 
fram ett koncernövergripande dokument. 
Kommunstyrelsen har även fått ett uppdrag 
att se över tillgängligheten till kommunala 
lokaler och allmänna platser. 
Kommunfullmäktige beslutade också under 
2018 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram ett idrottspolitiskt program med 
fokus på rörelse hela livet. 

 
Ett annat område är alkohol, narkotika, 
doping och tobak. Arbetet med att ta fram en 
koncerngemensam handlingsplan för ANDT är 
genomfört och kommer att behandlas 
politiskt under våren 2019. 

 
Det har under 2018 pågått två projekt 
kopplade till sociala investeringar. Projektet 
Fler friska år i Flen avslutades under året. De 
goda erfarenheter som gjort i projektet ska nu 
arbetas in i ordinarie drift. Projekt Fryshuset 
har under året förstärkts med en bättre 
kommunal förankring. Projektet fortlöper 
även 2019. 
 
Utveckling genom delaktighet. 
Kommunledningsförvaltningen har stärkt sin 
strategiska roll och arbetar tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden i en gemensam 
modell som kallas "Bygd och ort i balans", 
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framtagen med stöd av resultatet från 
medborgarenkäten. Syftet är bland annat att 
inkludera hela befolkningen, även de som är 
bosatta mellan kommunens tätorter, på 
landsbygden. 

I början av året gjordes en medborgarenkät 
för att samla in synpunkter kring 
ortsutvecklingsarbetet. Syftet var att skapa en 
bild av hur det framtida utvecklingsarbetet 
skulle utformas för att stärka det lokala 
engagemanget och deltagandet. 

Enkäten visade bland annat att 62 % var nöjda 
eller mycket nöjda med vad 
ortsutvecklingsarbetet åstadkommit på orten, 
samt att 70 % var nöjda eller mycket nöjda 
med arbetssättet som använts under 
ortsutvecklingsarbetet. Många uttryckte också 
att de är nöjda med, och ser möjligheter med, 
att det finns ett bygderåd på deras ort och vill 
jobba vidare med det. Samtidigt framkommer 
synpunkter som uttrycker vikten av att satsa 
mer på landsbygden och att inte försämra 
servicen. 

Det som kvarstår i samtliga handlingsplaner 
har sammanställts i en aktivitetslista för 
respektive ort. 

En utveckling av kommunens 
trygghetsvandringar har skett genom att 
tillsätta en planeringsgrupp för bättre 
kartläggning av förutsättningar och behov 
samt uppföljning av åtgärder. Tre 
trygghetsvandringar har skett under hösten i 
Hälleforsnäs, Flen och Sparreholm. 
Aktivitetslistor och rapporter från tidigare 
trygghetsvandringar har följts upp med 
respektive ort under hösten och de nya 
rapporterna är klara. 

En samverkansgrupp för Flens stad håller på 
att bildas som kan utgöra en del av det 
kommunövergripande nätverket 
"Bygdenätverket i Sörmlands hjärta" (tidigare 
Nätverket av bygderåd). Där har bland annat 
en ny arbetsgrupp skapats kring gemensam 
skyltning för orterna i kommunen och en 
annan grupp med fokus på gemensam 
marknadsföring av kommunens orter. 

Utöver detta bedrivs för närvarande tre 
externa serviceprojekt i Flens kommun som 
kuggar i ortsutvecklingen: Service i samverkan 
(Hela Sverige ska leva), Service i 
Södermanland (Länsstyrelsen) och Service & 
Liv på landet (Leader Södermanland). 

Vi värnar om vår miljö och 
utvecklar vårt kulturlandskap och 
våra orter med omtanke och med 
sikte på framtiden 

Summering måluppfyllnad  
Det strategiska målet är inte uppfyllt. Av de 
lokala miljömålen har endast 41 % nåtts vilket 
indikerar på att mycket arbete är kvar. 
 

Konkreta mål med indikatorer: 

Flens kommun ska verka för att fastställda 
lokala miljömål uppnås. 

20 av 49 lokala miljömål bedöms vara 
uppfyllda vid årets slut och målet kan därmed 
inte sägas vara uppnått. 
Miljömålsprogrammet sträckte sig fram till 
2018 och kommer att förlängas ytterligare ett 
år. Arbete har pågått enligt plan men det 
krävs ytterligare stora satsningar inom 
exempelvis el- och fjärrvärmeförbrukning, 
fossila transporter, arbete med förorenade 
områden samt infrastruktur för att samtliga 
mål ska kunna uppnås. Aktiviteter som pågått 
under året är: 

 Cerifiering på alla förskolor enligt Grön 
Flagg. 

 Gemensamma inköpsrutiner samt 
utveckling av menyer har resulterat i att 
ekologiska inköp av livsmedel för 2018 blev 
41 % och överensstämmer med målet för 
2018 som var 40 % 

 Kommunen har deltagit i Länsstyrelsens 
kartläggning av gaddstekellokaler i länet. 
Uppföljningen av kartläggningen bidrar till 
att ge ytterligare information om var till 
exempel slåtterängar kan anläggas för att 
bidra mest till en ökad biologisk mångfald. 

 Arbete med sortering av matavfall samt 
matsvinn har pågått under året. 
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Strategiska områden: 

Hållbar utveckling. 
Energi och klimatplan för Flens kommun är 
fastställd av kommunfullmäktige. Planen 
innehåller kortsiktiga och långsiktiga mål och 
aktiviteter för perioden 2019-2023.  

Flens kommun medverkar i projektet 
“Fossilfria och effektiva transporter i östra 
Mellansverige”. Till projektet har det arbetats 
fram en lokal handlingsplan.  En förstudie om 
samordnade varutransporter har genomförts 
under året. Slutsatsen i förstudien var att Flen 
inte startar ett projekt med att införa 
samordnade transporter på egen hand 
eftersom det inte är effektivt. Möjligheten att 
samordna transporter och inköp så gott det 
går inom befintlig organisation ska beaktas.  

Flen kommun har ansökt och beviljats 
investeringsmedel för att bygga en 
biogasmack för att ytterligare förbättra 
möjligheten för näringsliv boende och 
besökare att kunna tanka fossilfria alternativ. 

Vi driver vår egen utveckling och 
påverkar utvecklingen i regionen 

Summering måluppfyllnad  
Målet är svårmätt man kan möjligen sägas 
vara delvis uppfyllt. Flens påverkan har 
medfört bedömningen att Flen har relativt bra 
kommunikationer avseende kollektivtrafik. 
Dock finns det en del att göra gällande det 
kommunala vägnätet. Gällande bredband och 
samverkan pågår arbete. Kommunen 
samverkar med flera aktörer för att driva 
utvecklingen i Flen men även för att påverka 
utvecklingen i regionen. 

 

Konkreta mål med indikatorer: 

Flens kommun ska ha bra kommunikationer. 
 
Indikator: 

 Medborgarnas bedömning av 
kommunikationerna i kommunen. 

Sammantaget blir bedömningen att målet 
delvis är nått. Värdet på medborgarnas 
bedömning av kommunikationerna har ökat 

från 50 2016 till 54 2017, det finns dock inget 
värde för 2018. Vid bedömningen om Flens 
kommun har bra kommunikationer kan en 
jämförelse med övriga kommuner med en 
tydlig koppling mot framför allt Stockholms 
län göras. Här framgår det att Flens kommun 
med knappt 17 000 inv. har 12 turer/dag mot 
Stockholm, medan Nyköping som har 55 000 
inv. har 19 turer/dag och slutligen Eskilstuna 
med 105 000 inv. har 23 turer/dag. Utifrån en 
sådan jämförelse skulle en bedömning vara 
att Flens kommun har relativt bra 
kommunikationer.  

2018 har varit ett år utan större förändringar 
av kommunikationerna med tåg och buss, där 
etapp 1 av utbyggnaden av Mälardalstrafiken 
har införts. Etapp 2 införs 2020-2021 som 
kommer innebära vissa ytterligare avgångar 
för Flen. Det har skett förbättring vad gäller 
möjligheterna att kunna ta senare tåg hem 
ifrån Stockholm under fredag och 
lördagskvällar.  

För att uppnå en god nivå på gator och GC-
vägar som uppfyller medborgarnas krav krävs 
omfattande insatser för att rusta det 
kommunala vägnätet. För att kunna 
genomföra detta krävs stora ekonomiska 
resurser för att uppnå en god standard i 
enlighet med Trafikverkets publikation VGU 
(vägar och gators utformning).  
 
Det ska finnas god tillgång till bredband med 
hög kapacitet i kommunens alla delar. 
 
Indikatorer: 

 Tillgång till bredband med minst 100 
Mbit/s hastighet. 
 

Målnivån för 2018 nåddes inte riktigt då 
senaste data visar 61 % 2017. Med avseende 
på befolkning som har möjlighet att ansluta 
sig är siffran 72 % 2017, och för arbetsställen 
var siffran 45 % 2017. Kommunen har nått 
målnivån avseende täckning, både mot 
företag och privatpersoner. Det är dock inte 
samma sak som att de verkligen är anslutna, 
vilket 2018 års målformulering gäller. 
I Flen kommuns orter är Telia öppen fiber den 
dominerande aktören, men det finns även 
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andra aktörer. Målbilden att 100 % i 
landsbygden ska få möjlighet till en anslutning 
samt att byggnationen ska vara klar.  
 

Det målet ser ut att uppfyllas under år 2020 
enligt IP-onlys beräkningar. 
 
 

Indikator Uppföljnings-

ansvar 

Utgångsvärde Senaste värde Flen 2018 Flen 2021 

Flen Riket Flen  

Medborgarnas bedömning av 

kommunikationerna i kommunen, 

index skala 1-100 

Kommunstyrelse 50 

(2016) 

60 54 (2017) Ska öka i 

förhållande 

till senaste 

mätning 

65 

Tillgång på bredband med minst 100 

Mbit/s hastighet, andel (%) 

A. Befolkning 
B. Arbetsställen 

Kommunstyrelse A. 60 
B. 33 
(2016) 

A. 73 
B. 63 

A.    61 

B.    36  

(2017) 

A.   70 

B.    37 

A. 100 
B.     100 

 

Strategiska områden: 

Kollektivtrafik och infrastruktursatsningar. 
Arbets- och skolpendling utgör grunden för de 
stora flertalet resor inom kollektivtrafiken. Så 
är det också i Flens kommun. Under 2018 har 
utökning av trafik skett mellan Hälleforsnäs 
och Malmköping och det kan ses en god 
tillströmning av resenärer. Även stadstrafiken 
har fått fler hållplatser och där finns också ett 
fortsatt ökat intresse. En god infrastruktur 
inom det kommunala vägnätet utgör också en 
viktig del i kanske framför allt 
arbetspendlingen. Det kommunala vägnätet 
är i dagsläget i behov av både omläggning och 
utbyte av beläggningar. I dagsläget finns det 
dock inte tillräckliga resurser till att åtgärda 
detta till önskvärd standard. 

  
Eftersom Flens kommun har skolverksamhet i 
flera av kommunens orter skapar det ett 
behov av persontransporter som kan vara 
svåra att tillgodose eftersom flera busslinjer 
har målpunkter i större städer (regionbussar), 
och där inte alltid prioriteringar faller ut till 
Flens kommuns fördel. En djupare analys 
behöver därför göras framöver för att bättre 
kunna möjliggöra ännu bättre skol- och 
arbetspendlingsresor. 

  
Tågtrafiken har under året haft både tekniska 
problem och andra trafikstörningar på Västra 
stambanan, men det är också flera stora 
reparations- och ombyggnadsarbeten som  

 
 
påverkar tågtrafiken under större delen av 
året. En positiv utveckling är att under juni-
oktober kommer färdigställandet av 
ytterligare en perrong på Flens station att ske. 
Detta för att göra plats för de nya 
regionaltågen som börjar trafikera 2020/2021. 
 
Bredband 

Utbyggnaden tar längre tid än beräknat. En av 
orsakerna är att Trafikverket har haft väldigt 
långa handläggningstider, vissa tillstånd har 
tagit upp mot ett år att få för IP-only. Det 
saknas fortfarande vissa markavtal. IP-only 
har även ändrat arbetssätt och bygger område 
för område istället för att bygga allt parallellt. 
Kommunen kontaktar de markägare som 
ännu inte vill tillåta fiberutbyggnad på deras 
mark och erbjuder stöd och hjälp i frågan. 
Problemen med Trafikverket och tillstånd 
gäller hela Sverige och där har SKL hjälpt till 
med dialog mot myndigheten och regeringen 
har utlovat snabbare handläggning för att få 
fart i bredbandsutbyggnaden. Utöver det har 
kommunen svårt att påverka 
utbyggnadstakten i landsbygden när det är en 
marknadsaktör som står för utbyggnaden. 
 
Samverkan 
Förstudien om gemensam räddningstjänst 
med Katrineholm och Vingåker har avslutats 
2018. Slutsatsen blev att kommunen inte 
kommer samverka inom detta område just 
nu. Istället har det fattas ett beslut om att 
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fortsatt samverkansriktning angående 
systemledning för Flens räddningstjänst ska 
vara Eskilstuna och Strängnäs, samt Räddsam 
Mälardalen. 

  
Vad gäller samverkan inom E-arkiv har 
kommunen tillsammans med flera andra 
kommuner i Sörmland beslutat att ansöka om 
medlemskap i Sydarkivera, ett 
kommunförbund som driver ett större E-arkiv. 
Flen har tagit en aktiv roll i utvecklingen i 
Sörmland genom ett avtal med Sydarkivera. 

 
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om 
att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd med Vingåker och 
Gnesta från 2019. Beslutet innebar även att 
kommunerna ska inrätta ett gemensamt 
kontor lokaliserat i Flen och under hösten har 
avtal för samverkan och ett gemensamt 
reglemente för nämnden tagits fram. Det 
gemensamma kontoret startade vid årsskiftet 
och innebär gemensamma administrativa 
rutiner, arbetsformer och IT-stöd.  

 
Sex kommuner i Sörmland har ingått avtal om 
ett gemensamt dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet är placerat i Flen. 
Samverkan innebär att Flen tillsammans med 
övriga kommuner som ingår i avtalet arbetar 
för att ta fram gemensamma rutiner och 
genomföra gemensamma utbildningar. 

 
Under året har ett regionalt arbete 
genomförts för att inrätta en gemensam 
socialjour. Jouren ska utgå från Eskilstuna och 
beräknas vara igång 1 mars 2019 

  
Kommunens näringslivsråd är igång där 
kommunen möter näringslivsrepresentanter 
för att gemensamt utveckla kommunens 
näringslivsarbete. 

Effektiv och tillgänglig kommunal 
organisation kännetecknad av ett 
bra bemötande 

Summering måluppfyllnad  

Målet kan inte sägas vara uppnått. 
Bedömningen av en tillgänglig organisation 

kännetecknad av ett bra bemötande visar på 
att kommunens arbete är på väg i rätt 
riktning. Bedömningen är även att Flen är en 
relativ attraktiv arbetsgivare. Dock är 
verksamheterna inte kostnadseffektiva vilket 
gör att den totala bedömningen dras ned då 
flera förvaltningar visar på ett underskott mot 
uppsatt budget. 

Konkreta mål med indikatorer: 

Verksamheterna i Flens kommun ska 
kännetecknas av god tillgänglighet, 
respektfullhet och bra bemötande. 
 
Indikatorer: 

 Andel som tar kontakt med kommunen 
via telefon som får ett direkt svar på en 
enkel fråga. 

 Andel medborgare som upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med kommunen. 

 
Bedömningen är att detta mål delvis har 
uppfyllt. Målvärdena för indikatorerna nåddes 
inte riktigt samtidigt som det finns  ett flertal 
exempel där det finns en snabb respons 
exempelvis via e-post. Värdet på indikatorn 
gällande bemötandefrågor har ökat vilket är 
ett steg i positiv riktning.  Arbete pågår inom 
alla förvaltningar kring kommunens 
värdegrund och  bemötandefrågor. Fasta 
telefontider finns på vissa förvaltningar och 
arbete pågår även med att digitalisera 
processer och arbetssätt så att e-tjänster ska 
kunna  erbjudas. Genom ett arbete med att 
tillse att alla medarbetare använder tillgänglig 
teknik och rutiner kan värdet gällande 
telefonkontakt  och e-posthantering enkelt 
förbättras. 
 
Flens kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Indikator: 

 Hållbart medarbetarengagemang. 

 
Kommunens mål att vara en attraktiv 
arbetsgivare kan delvis anses vara uppnått 
även om inte indikatorn för HME har mätts. 
Medarbetarundersökningar som gjorts under 
året genom Populum mäter månadsvis 
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entusiasm, tydlighet, effektivitet, belastning, 
gemenskap och värde. 

  
Skalan mäter tydlighet, att kommunens 
medarbetare vet vad som förväntas av dem 
och vad de ska prioritera, värde, mäter hur 
kommunens medarbetare upplever om deras 
prioriteringar är rätt för invånare och kollegor, 
effektivitet, mäter hur kommunens 
medarbetare upplever att de har de verktyg 
och förutsättningar som behövs för att göra 
ett bra jobb, belastning, mäter hur 
kommunens medarbetare upplever att det 
finns tillräckligt med tid för att göra sina 
uppgifter, gemenskap, mäter hur kommunens 
medarbetare känner gemenskap på jobbet 
och entusiasm, som mäter hur bra 
kommunens medarbetare trivs på jobbet. 
  
Som mål under 2019 är index 71 för hela 
kommunen. Populums medarbetarvärden låg 
i december 2018 på 69 vilket ligger i linje med 
planerna och värden över 67 bedöms som 
bra. Höga indexpoäng från 60-100 indikerar 
att kommunen har medarbetare som trivs på 
sitt jobb vilket i sig är en indikator på att 
kommunen är en attraktiv arbetsgivare.  

 
Satsningen “Heltid som norm” har fortlöpt 
under året med två delprojekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamheterna i Flens kommun ska vara 
kostnadseffektiva. 
 
Indikatorer: 

 Nettokostnad kommunens verksamhet 
totalt, kr/invånare. 

 
Målet uppnåddes inte 2018. Socialnämndens 
underskott är så stort att det påverkar 
nettokostnaden negativt.  För att få en budget 
i balans har en översyn har gjorts och ett antal 
åtgärder påbörjats som kommer att ge effekt 
under 2019 men det tar längre än ett år för 
att uppnå en budget i balans och minska 
ökningen av nettokostnaden. 

 
Det finns dock ett antal verksamheter som 
kan anses vara kostnadseffektiva, inom 
exempelvis skolans område. Flens kommunala  
 
grundskolor haft en stark resultatutveckling 
under senaste fyra åren när man tar hänsyn 
till elevernas förutsättningar, så kallade 
modellberäknade värden. På fyra år har Flen 
höjt sig till minst en “medelkommun” och när 
det gäller elever som är behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet ligger Flen 
numera bland de 25 % kommuner med högsta 
resultat och bäst i länet, vilket indikerar god 
effektivitet. För fyra år sedan låg alla 
modellberäknade resultatmått bland de 25 % 
av kommuner med lägst resultat.  
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Indikator Uppföljnings-

ansvar 

Utgångsvärde Senaste värde Flen 2018 Flen 2021 

Flen Riket Flen  

Andel (%) som tar kontakt 

med kommunen via telefon 

som får ett direkt svar på en 

enkel fråga 

Kommunstyrelse 56 (2016) 52 50 (2018) 56 60 

Andel (%) medborgare som 

upplever ett gott bemötande 

vid kontakt med kommunen 

Kommunstyrelse 72 (2016) 78 74 (2018) 78 100 

Hållbart 

medarbetarengagemang 

(HME), mäts i medarbetar-

undersökningen. Not: 

pågående framtagning av 

mätning. Första värde tas 

fram under 2017. 

Kommunstyrelse Nytt mått - Medarbetarinde

x enligt 

Populum: 69 

(2018) 

Nytt mått Bättre än 

genomsnittet 

för jämförbara 

kommuner som 

redovisar HME 

para-metrar 

genom SKL 

Nettokostnad kommunens 

verksamhet totalt, 

kr/invånare. Not: Jämförs 

med Flens kommungrupp 

enligt KOLADA 

(lågpendlingskommun nära 

större stad, ovägt medel)  

Kommunstyrelse 53 782  

(2015) 

53 438 

(kommu

ngruppe

n) 

58 586 (2017) 

(Kommungrupp

en: 57202) 

Inte öka mer än 

snittet för 

kommun-

gruppen  

Inte öka mer än 

snittet för 

kommun-

gruppen  

Strategiska områden: 

 
Digitalisering. 
Under året har kommunen implementerat nya 
verksamhetssystem som också har stöd för e-
förvaltning, d.v.s. digitala processer utifrån 
och in i kommunen. Vissa delar har resulterat i 
avsevärt bättre stöd för verksamheten med e-
tjänster för medborgarna. 
 
Det har arbetats mycket med att koppla ihop 
system med varandra för att möta behov som 
verksamheterna har. Det är av stor vikt att de 
system som kommunen anskaffar har 
möjlighet att prata med andra system för att 
kunna utbyta data och på så sätt möjliggöra 
en ökad digitalisering. 

  
Kommunen har också etablerat en e-
tjänsteplattform som gör det möjligt att 
hantera alla olika typer av ansökningar som 

idag sker helt manuellt. Ett pilotprojekt pågår 
på samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
utvärdera hur e-tjänsterna kan fungera som 
ett stöd i förvaltningarnas ärendeprocesser 
mot medborgare och företagare. 

  
Vidare pågår också ett arbete med att 
kravställa och upphandla ett nytt 
ärendehanteringssystem som ska motsvara 
verksamhetens behov av stöd i den politiska 
beslutsprocessen. 
 
Sveriges viktigaste jobb. 
Kommunstyrelsen beslutade i november att 
förlänga uppdraget och en plan för strategisk 
kompetensförsörjning är under utarbetande 
och kommer att behandlas i 
kommunstyrelsens personalutskott under 
2019. 
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Rätt till heltid-deltid som möjlighet. 
Första delprojektet i Heltid som norm är nu 
uppstartat genom utbildning och vidare 
informationsinsatser av scheman, bemanning, 
ekonomi, uppföljning osv. Verksamheter som 
har varit delaktiga under året är inom särskilt 
boende och förskolor. Nästa steg är att starta 
upp fler delprojekt inom kommunen, 
förslagsvis resterande del av området 
äldreomsorg och området för 
funktionsnedsättning inom 
socialförvaltningen samt måltidsservice inom 
barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. 

  
Projektet Bemanningscentrum behöver 
startas upp och drivas inom projektet Heltid 
som norm för att bemanna Flens kommuns 
samtliga visstidsanställningar inom 
Kommunals avtalsområde. Projektgruppen 
arbetar för att ta fram budgetmodeller, 
arbetstidsavtal och bemanningsmodeller för 
att stödja projektet. Beslut om detta kommer 
att tas av styrgruppen under våren 2019. 

 
Hållbar ekonomi med långsiktiga 
effektiviseringar. 
Flens kommun liksom andra kommuner står 
inför stora utmaningar på längre sikt. Först 
och främst beroende på en åldrande 
befolkningen, men även på ett utökat behov 
av kommunal service. Det kommer även vara 
svårt att hitta arbetskraft då andelen i 
arbetsför ålder, 18-64 år inte kommer att 
kunna möta det ökade behovet av kommunal 
service. Flens kommun har idag höga 
kostnader för konsulter till följd av att det är 
svårt att rekrytera viss kompetens inom 
framförallt socialnämndens verksamheter. 
Kostnader för externa placeringar inom 
individ- och familjeomsorgen samt inom 
avdelningen för äldreomsorg är även de höga 
till följd av brist på lämpliga boenden. 
Hemtjänsten har ett ökat antal ärenden och 
hög andel korta besök och det senare medför 
att kringtiden ökar. Inom socialnämndens 
ansvarsområden har ett omfattande arbete 
med flera åtgärder för att få en ekonomi i 
balans påbörjats under året och det arbetet 
kommer att fortsätta under 2019. 
 

Tidiga insatser och sociala investeringar. 
Under året har två sociala investeringsprojekt 
pågått, Flera friska år i Flen samt Fryshuset. 

  
Fryshuset och Flens kommun har gjort en 
utvärdering av projektet. En projektgrupp har 
bildats för det operativa arbetet med 
representanter från kommunen och 
Fryshuset. Huvudinriktning i kommande 
arbete är att väcka intresse hos ungdomar att 
vara med i aktiviteter och särskilt delta i 
Mpower (en utbildning hos Fryshuset). Under 
hösten genomfördes en rekrytering av lokala 
ambassadörer i kommunen. Det resulterade i 
att 3 unga timanställdes för projektet. En av 
dessa unga har sedan tidigare slutfört 
Mpowerutbildningen. Som en första uppgift 
planerade de en kick-off som genomfördes 
den 15 december, med olika aktiviteter 
framtagna av de unga. Syftet med kick-offen 
var att uppmärksamma fler unga på projektet 
samt att få input från unga i hur deras 
kunskapsbehov ser ut, detta för att kunna 
anpassa demokratiprogrammet som ska 
genomföras under 2019. Samarbetet med 
Fryshuset är planerat att pågå till och med 
2020. 

  
I projektet Fler friska år i Flen samverkar 
kommunen med landstinget kring äldres 
folkhälsa och prevention genom aktiviteter. 
Projektet har under året genomfört en serie 
seniorsoffor, en slags motsvarighet till 
näringslivets morgonssoffa, ett tematiserat 
möte mellan föreläsare och en mötesplats för 
seniorer. Under hösten var projektet en del i 
en studiecirkel kring ekonomi och under 
september startades ytterligare en 
styrketräningsgrupp för äldre.   
 
Kundcenter. 
Arbetet med att förbättra servicen gentemot 
medborgare fortsätter, dels genom införande 
av e-tjänster inom myndighetsutövningen och 
dels genom En Väg In där kommunen sett ett 
ökat intresse från företagens sida.  Arbetet 
med kundcenter har utretts av 
kommunledningsförvaltningen under hösten 
2018. Arbetet intensifieras kvartal ett 2019 
där inrättandet av ett internt servicecenter är 



  29 

 
 

UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL, OMRÅDEN OCH UPPDRAG 
 
 

ett första steg i arbetet med bättre 
tillgänglighet och service. Under 2019 
påbörjas också arbetet med inrättandet av ett 
externt kundcenter - ett samarbete mellan 
kommunen och Flens kommunfastigheter AB. 

Uppföljning av övriga uppdrag i 
strategisk plan  
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att 
samordna en kampanj mot nedskräpning i 
Flens kommun.  
Flens skolor och förskolor har under våren 
deltagit i en skräpplockarkampanj inom 
ramen för Håll Sverige rent. Flens kommun 
planerar att medverka även nästa år. Ett 
uppdrag i avfallsplanen är att ta fram en 
handlingsplan mot nedskräpning och tas fram 
tillsammans med Sörmlands Vatten, Flen och 
Katrineholm. Arbetet kommer att göras under 
2019. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag 
att ta fram kostnadsförslag och tidplan för 
en gång- och cykelväg med alternativa 
sträckningar mellan Flen-Mellösa. 
En gång- och cykelväg till Mellösa kommer 
oaktat tänkt sträckning att behöva anläggas 
på eller i direkt anslutning till väg där 
Trafikverket är väghållare. Detta innebär att 
kommunen inte har möjlighet att själva bygga 
vissa sträckor utan dessa måste in i 
Trafikverkets vägplan. 

En utredning inklusive kostnadsförslag och 
tidplan för uppdraget är inget som 
samhällsbyggnadsnämnden själva har 
kompetens eller resurser att genomföra. För 
att få fram ett kostnadsförslag måste en 
konsult upphandlas och en förprojektering 
inledas. Beroende på omfattningen av 
förprojekteringen uppskattas kostnaderna för 
detta till mellan 250 000 och 500 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag 
att undersöka möjligheten att samarbeta 
med andra kommuner inom miljöbalkens 
område. 
Miljöavdelningen har under miljöchefsträffar 
för Södermanlands kommunala miljöchefer, 
lyft frågan kring möjligheter för samverkan. 

Framförallt har diskussion förts angående 
samverkan kring kompetens och vissa riktade 
tillsynsinsatser. Det har resulterat i en 
gemensam samverkanslista över de 
tillsynsområden som kommunernas 
miljöavdelningar kan samverka kring i nuläget. 

Miljöavdelningen har under slutet av 2018 
inlett diskussioner med Vingåkers kommun 
för att se på vilket sätt samverkan kan ske. 
Det arbetet kommer att fortsätta under 2019 
med målet att på sikt minska på sårbarheten 
och behålla en hög kunskapsnivå, samtidigt 
som det ska bidra till en utvecklande och 
attraktiv arbetsgivare.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag 
att utreda lämpliga platser och ekonomiska 
förutsättningar för att skapa nya stora 
lekplatser i Flens kommun där 
tillgänglighetsaspekter har beaktats. 
Kommunens lekplatser har inventerats under 
våren och tekniska avdelningen har sedan 1 
april tagit över skötseln av lekplatserna i Flens 
tätort. Efter inventeringen konstateras att 
antalet lekplatser och dess placeringar i Flens 
tätort är rimligt i förhållande till stadens 
storlek. Även i kommunens övriga orter är 
antalet lekplatser väl avvägt i förhållande till 
befolkning och utsträckning. Däremot 
behöver flera av lekplatserna rustas upp och 
byggas ut. Detta kan med fördel göras genom 
att den befintliga lekutrustningen 
kompletteras med tillgänglighetsanpassad 
lekutrustning.  Det finns en plan för en ny 
tillgänglighetsanpassad lekplats i Skebokvarn 
där tillgänglighetsanpassad lekutrustning från 
Sveaparken kan återanvändas för att tillskapa 
ytterligare tillgängliga lekmiljöer. 
 
I Hälleforsnäs planeras i samråd med 
fritidsavdelningen en upprustning och 
utbyggnad av lekplatsen i anslutning till Norra 
Torggatan som föreslås kompletteras med en 
näridrottsplats på den närbelägna grusytan. 
En upprustning och utveckling av lekplatsen 
på Kullavägen i Bettna finns också i 
planeringen. Den kan med fördel 
kompletteras genom att angränsande gräsyta 
förses med fotbollsmål och staket som 
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förhindrar att bollar kommer ut i gaturummet 
eller in på privat mark. 

 
Att skapa en ny och tillgänglighetsanpassad 
lekplats kostar inklusive markarbeten och 
belysning från 1,5 miljoner kronor och 
uppåt.  Kostnaden beror på geotekniska 
förutsättningar på platsen, tillgång till el för 
framdragning av belysning, val av utrustning 
och behov av tillgänglighetsanpassningar av 
angränsande områden. En lekplats kräver 
tillsyn två till tre gånger i veckan och inklusive 
ytskötsel kommer driftskostnaden upp i cirka 
180 000 kronor per lekplats exklusive utbyte 
av fallskyddssand, baksand och reparationer.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag 
att i samverkan med barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden verkställa att fler lekmiljöer 
med mera skapas. 
Genom omlokalisering av skateanläggning och 
utveckling av parken mellan BCPW och 
Unilever (GB) kommer ett attraktivt 
rörelsestråk att tillskapas dels inom Flens 
Kommunfastigheter AB:s fastighet och dels i 
direkt anslutning till den nya samlade 
skolmiljön i Flen. 

 
I dialog med barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden, Flens Bostad AB och Flens 
Kommunfastigheter AB planeras också 
utvecklingen av de redan befintliga 
lekmiljöerna. Kommande stadsomvandlingar 
sker också i dialog med berörda parter där 
barnperspektivet får en stor roll. 
 
Socialnämnden får i uppdrag att prioritera 
arbetet med att färdigställa utredningen 
kring införandet av LOV i Flens kommun och 
återrapporteras senast tredje kvartalet 2018. 
Uppdraget att färdigställa utredningen kring 
införandet av LOV i Flens kommun är slutfört 
hos socialnämnden och återrapporterat till 
kommunfullmäktige. Genom utredningen 
framkom att en mängd politiska beslut 
behöver fattas för att kunna fördjupa 
analysen av hur ett valfrihetssystem för 
hemtjänsten skulle kunna utformas. 
Kommunfullmäktige har därför beslutat att 
uppdra åt kommunstyrelsen att överta 

uppdraget från strategisk plan 2018-2021 att 
utreda förutsättningarna för att införa LOV i 
Flens kommun och återrapportera till 
kommunfullmäktige under tredje kvartalet. 
 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden fick i 
uppdrag att utreda hur det nationella målet 
om simkunnighet ska nås. 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har 
redogjort för sitt uppdrag under året och 
föreslår kommunfullmäktige att få uppdraget 
att inventera vilka elever som inte uppnått 
läroplanens mål för simundervisningen samt 
att få i uppdrag att med kartläggningen som 
grund vidta och prioritera åtgärder för att alla 
elever ska uppnå läroplanens mål för 
simundervisningen samt. Kommunfullmäktige 
har ännu inte beslutat i ärendet. 

 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden fick i 
uppdrag att utreda möjligheten att Flens 
kommun ska öka andelen närproducerat 
livsmedel för skola och omsorg genom 
samarbete med lokala 
livsmedelsproducenter. 
Ett nytt livsmedelsavtal är upphandlat som 
började gälla från 1 november 2018. I avtalet 
ingår att kommunernas olika verksamheter 
ska kunna besöka lokala producenter ur ett 
pedagogiskt syfte samt rätten att köpa 3 % av 
kommunens totala volym av dem. 
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FINANSIELL ANALYS 

Resultatet 
Årets resultat före extraordinära poster för 
Flens kommun uppgår till +10,6 mnkr (+23,3 
mnkr 2017). Justeras resultatet med 
jämförelsestörande poster är resultatet +8,8 
mnkr. Jämförelsestörande poster avser 1,8 
mnkr reavinster vid försäljning av mark. 
 

 
Totala intäkter för 2018 är 1 341 mnkr jämfört 
med 1 364 mnkr för 2017, en minskning med 
23 mnkr (1,7 %). Kommunen har fått ökade 
bidrag från bland annat Skolverket och 
Socialstyrelsen. Dock har intäkter från 
Migrationsverket minskat kraftigt vilket 
medför att de totala intäkterna är lägre mot 
föregående år. Ökningen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag och utjämning 
motsvarar 39 mnkr.  
 

 
 
 

 
Totala kostnader för 2018 är 1 318 mnkr 
jämfört med 1 315 mnkr för 2017 vilket är 
näst intill oförändrat mellan åren 
 

 
 

Balanskravet 
Det lagstadgade balanskravet innebär att 
årets intäkter ska täcka årets kostnader. Vid 
avstämning ska realisationsvinster vid 
försäljning av tillgångar räknas ifrån årets 
resultat. Uppstår underskott ska det täckas 
inom tre år. Kommunen har inget underskott 
kvar att täcka sedan tidigare års bokslut. 
Kommunens resultat uppgår till 10,6 mnkr för 
2018. I det resultatet ingår reavinster med 3,3 
mnkr för försäljning av tomter samt 
försäljning av ett kommunalt bolag. Resultatet 
enligt balanskravet blir därmed 7,3 mnkr.  
  

50% (49%) 28% (26%) 

2% 
(2%) 20% (23%) 

Kommunens intäkter 2018 
 

Skatteintäkter

Generella
statsbidrag och
utjämning

Taxor och avgifter

Övriga intäkter

56% (54%) 

4% (4%) 

18% (19%) 

9% (9%) 

5% (5%) 7% (9%) 

Kommunens kostnader 2018 

Personalkostnader

Pensionskostnader

Köp av
huvudverksamhet

Lokal- och
markhyror

Lämnade bidrag

Övriga kostnader
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Belopp i mnkr 2016 2017 2018 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

85,0 23,3 10,6 

Reducering av samtliga 
realisationsvinster 

-0,8 -1,6 -3,3 

Justering för realisations-
vinster enligt undantags-
möjlighet 

0,0 0,0 0,0 

Justering för realisations-
förluster enligt undantags-
möjlighet 

0,0 0,0 0,0 

Orealiserade förluster i 
värdepapper 

0,0 0,0 0,0 

Justering för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper 

0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

84,2 21,7 7,3 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 

Reservering av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 84,2 21,7 7,3 

Synnerliga skäl* (+/-) -28,1 0,0 0,0 

Resultatpåverkande insatser 
från tidigare 
öronmärkningar 

2,0 1,3 0,0 

Årets resultat (efter 
justeringar av synnerliga 
skäl och tidigare 
öronmärkningar) 

56,1 23,0 7,3 

*Synnerliga skäl 2016 innehåller en återbetalning från den 
pensionsförsäkring som tecknades 2015. 

Budgetavvikelse 
Kommunens totala budgetavvikelse mot 
uppsatt budget är negativ med 9,6 mnkr. Den 
totala budgetavvikelsen för nämnderna 2018 
uppgår till -53 mnkr (5,3 % av nämndernas 
totala budget för året) vilket är en klar 
försämring mot föregående år. I 
delårsrapporten visade nämndernas prognos 
på ett underskott vid årets slut med 55 mnkr. 
Avvikelsen vid årets slut visar på en något 
förbättrad marginell utveckling. 
 
Ytterligare detaljer beträffande nämndernas 
årsresultat finns i avsnittet Nämndernas 
ekonomi och verksamhet och i tabellen 
Driftredovisning. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv 
avvikelse på 43 mnkr (4 % av 
finansförvaltningens budget för 2018). 
Förklaring till resultatet beror på avsatta 
medel i kommunens reserver inte har 
förbrukats vilket har varit ett medvetet val då 

nämndernas beräknade underskott blev känt 
tidigt under året.  
 
Budgetavvikelse 2017 2018 

 mnkr % av 
budget 

mnkr % av 
budget 

Kommunfullmäktige 0,4 14,1 0,4 14,5 

Kommunstyrelse 4,8 5,0 6,8 6,9 

Revision 0,1 7,8 0,0 0,0 

Överförmyndare 0,9 30,1 -1,0 31,3 

Valnämnd/Jävs-nämnd 0,0 0,0 0,2 37,0 

Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnd 

8,4 2,1 -3,1 0,8 

Samhällsbyggnads-
nämnd 

-3,9 5,6 -1,3 1,9 

Socialnämnd -33,3 8,2 -54,8 12,7 

Summa nämnder -22,6 2,3 -52,8 5,3 

Finansförvaltning 29,2 2,0 43,3 4,2 

Summa 6,7  -9,6  

Skattenetto 
De senaste fem åren har kommunens 
skatteintäkter, generalla bidrag och utjämning 
ökat med 24 % till 1 065 mnkr för 2018. Den 
största ökningen var mellan 2015 och 2016 då 
kommunen fick ta del av ett generellt 
statsbidrag, statens välfärdsmiljarder, med 
cirka 67 mnkr.  
 
Belopp i mnkr 2013 2014 2016 2017 2018 

Kommunalskatt 606 628 649 672 687 

LSS-utjämning 4 7 9 10 12 

Generella 
statsbidrag och 
övrig utjämning 

 
248 

 
261 

 
350 

 
341 

 
366 

Skattenetto 858 896 1 009 1 023 1 065 

Förändring 4,0 % 4,4 % 12,6% 1,4 % 4,1 % 

 
I februari 2019 presenterade Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) en prognos 
över kommande års skatteintäkter. Denna 
visar på högre skatteintäkter för 2019 mot vad 
som visats i tidigare prognoser. Dock visar den 
på lägre intäkter än vad som budgeterats. 
Kommunens skatteintäkter är svåra att 
prognostisera då kostnadsutvecklingen framåt 
är svårbedömd. 
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Nettokostnadernas och skatteintäkternas utveckling 

 
 
Nettokostnaderna har ökat och ligger på 
ungefär samma nivå som skatteintäkter och 
utjämningen. Under året infördes en restriktiv 
hållning kring inköp då flertalet nämnder 
beräknades göra ett underskott vid årets slut. 
I annat fall hade nettokostnaderna troligen 
varit ännu högre.  
 
Nettokostnadernas andel av totala 
skatteintäkter och utjämningen ger en god 
uppfattning om hur kommunen klarar sin 
löpande verksamhet. Om nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter och utjämningen 
överstiger 100 % behöver kommunen låna 
pengar eller ta av det egna kapitalet för att 
klara den löpande driften. Den långsiktiga 
ekonomiska situationen blir ohållbar då inget 
ekonomiskt utrymme kvarstår för 
investeringar, framtida åtaganden och 
oförutsedda händelser. Det behövs därför ett 
stort arbete för att minska kommunens 
nettokostnader på sikt.  
 
Diagrammet nedan visar nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter och utjämning 
exklusive jämförelsestörande och 
extraordinära poster. 
 

 

Investeringar 
Under 2018 uppgår nettokostnaden för 
investeringar till 65 mnkr (44 mnkr 2017). Den 
budgeterade nettokostnaden för 
investeringar är 103 mnkr (86 mnkr 2017).  
I förhållande till investeringstakten är 
budgeten för hög då endast cirka 63 % har 
förbrukats. Det finns fortfarande ett gap 
mellan budgeterade och redovisade 
nettoinvesteringar även om det har minskat. 
Skillnaden mellan budgeterade och 
redovisade investeringsutgifter avser i vissa 
fall investeringsprojekt som inte hunnit 
färdigställas under det år projektet 
budgeterats. Detta kan delvis bero på att 
projekt inte startar som planerat eller att 
projekten tar längre tid än beräknat. Det kan 
även i vissa fall vara svårbedömt vid 
budgetläggning hur mycket investeringen ska 
kosta.  
 
Överföring av kvarvarande anslag sker till 
nästkommande år enligt den så kallade 2-
årsregeln. För de projekt som pågått längre än 
två år finns möjlighet att begära överflytt av 
kvarvarande budgetmedel till nästkommande 
år.   

 
 

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter 
och utjämning har mellan 2017 och 2018 ökat 
med närmare två procent till 6,1 %. Den 
budgeterade investeringsnivån för 2018 som 
var betydligt högre, 9,6 % av skatteintäkter 
och utjämning. Investeringskostnaderna har 
ökat årligen de senaste åren vilket till viss del 
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kan förklaras med de satsningar inom IT-
området som pågår i kommunen. Då 
investeringsvolymen ökar följer också ökade 
kostnader för avskrivningar framöver. 
 

 
 
Nettoinvesteringarnas nivå 2018 är 20 mnkr 
(47 %) högre än föregående år. 
Avskrivningarna är högre än 2017 med 4 mnkr 
(17 %). Anledningen till att avskrivningarna 
inte har ökat i samma omfattning som 
investeringarna beror på att de färdigställts 
under senare del av året. 
 
Bland större investeringar under året kan 
nämnas IT-investeringar 16 mnkr och 
utbyggnad av bredband 3 mnkr. Vidare har 
ombyggnation av Landsvägsgatan såväl som 
Drottninggatan och Storgatan genererat 11 
mnkr i kostnader. Av 
investeringsredovisningen framgår en mer 
detaljerad redovisning av årets investeringar 
på nämndnivå. 
 
Prognosen inför 2019 är att 
investeringsbehovet kommer att vara fortsatt 
högt de närmsta åren framåt.  

Finansnetto 
Finansnettot uppgick vid utgången av 2018 till 
12,8 mnkr (4,9 mnkr 2017). Under året har 
Kommuninvest betalat ut överskott till sina 
medlemmar och Flen fick ta del av 3,3 mnkr. 
En utdelning har även skett från Flens 
Industrihus AB med 4,5 mnkr i samband med 
försäljning av bolaget.   
 

Kommunen har ingen extern upplåning utan 
nedan redovisad räntekostnad härrör till stor 
del från pensionsavsättning.  
 
Finansnetto 
Belopp i mnkr 2014 2015 2016 2017 2018 

Ränteintäkter  6,4 1,7 0,1 0,2 0,2 

Räntekostnader -1,9 -1,5 -0,6 -1,9 -2,4 

Utdeln på 
aktier o andelar 

0,0 0,0 1,0 1,5 7,8 

Reavinst 
finansiella 
tillgångar 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Borgensavgift 0,9 2,3 4,6 5,1 5,9 

Finansnetto 5,4  2,5 5,1 4,9 12,8 

Pensioner 
Enligt lag ska kommunerna tillämpa den så 
kallade blandmodellen för redovisning av 
pensionsskulden. Det innebär att 
pensionsförpliktelser, intjänade före 1998 inte 
ingår i balansräkningen utan redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser som 
intjänats efter 1998 redovisas som en 
avsättning i balansräkningen.  
 
I praktiken innebär blandmodellen att de 
faktiska kostnaderna för ansvarsförbindelsens 
förpliktelser skjuts på framtiden trots att 
intjänandet av pensionsrätterna skett fram till 
1998. 
 
Kommunen har sedan 2016 valt att erbjuda 
12 anställda särskild avtalspension vilket 
redovisas som en avsättning i balans-
räkningen. Kostnaden belastar resultatet det 
året överenskommelsen sker och redovisas i 
tabellen nedan under övriga kostnader.  
 

Pensionskostnader inklusive löneskatt 
Belopp i mnkr 2014 2015 2016 2017 2018 

Avgiftsbestämd del 24,0 21,1 30,7 31,3 30,9 

Pensionsutbetalningar 22,4 22,4 14,1 14,6 12,3 

Avsättning på intjänat 
fr o m 1998 

4,2 4,0 3,6 9,7 3,2 

Effekt 
diskonteringsränta 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader  1,5 1,5 4,0 8,8 

Summa 50,7 49,0 49,9 59,6 55,2 

Upplysning om pensionsförpliktelser och 
pensionsmedel 

Pensionsåtaganden, utom den avgifts-
bestämda delen, har som framgår av 
sammanställningen förvaltats genom så 
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kallade återlån och används därmed i den 
löpande verksamheten. 
 
Kommunens samlade pensionsförpliktelser 
Pensionsmedelsförvaltning ./. = minus 
Belopp i mnkr 2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättningar för 
pensioner och 
liknade förpliktelser 

85 89 95 108 112 

Ansvarsförbindelser, 
pensioner som inte 
upptagits bland 
avsättningar 

408 386 85 77 97 

Finansiella placeringar 
(bokfört värde) 

0 0 0 0 0 

Total förpliktelser ./. 
finansiella 
placeringar (bokfört 
värde) 

408 386 85 77 97 

Finansiella placeringar 
(marknasvärde) 

0 0 0 0 0 

Finansiella placeringar 
(marknasvärde) ./. 
Finansiella placeringar 
(bokfört värde) 

0 0 0 0 0 

Summa 
realisationsvinster/ 
realisationsförluster 

0 0 0 0 0 

Realiserad och 
orealiserad 
avkastning/vinst/ 
förlust på finansiella 
placeringar i relation 
till genomsnittlig 
finansiell placering 
(marknadsvärde) 

0 0 0 0 0 

Totalt 493 475 180 185 209 

 
Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick 
ansvarsförbindelsen till 386,5 mnkr. Efter 
inbetalning till KPA för den försäkringslösning 
som gjordes i december 2015 har 
ansvarsförbindelsen total minskat.  Mellan 
2017 och 2018 är den dock högre vilket beror 
på en tidigare schablonmässig reducering har 
tagits bort. 

Soliditeten 
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga betalningsberedskap. Den visar hur 
stor del av tillgångarna som finansierats med 
eget kapital. Soliditeten bör långsiktigt öka 
eller åtminstone vara oförändrad. Ju högre 
soliditet desto bättre finansiellt 
handlinsutrymme. En hög soliditet innebär en 
låg andel låneskulder.  
 

Soliditeten är beräknad genom att eget 
kapital är dividerad med balansomslutning 
(summan av tillgångarna). 
 
Nedanstående diagram är inklusive extra-
ordinära kostnader. 
 

 
 
Soliditeten uppgår till 36,4 % vid utgången av 
2017 jämfört med 35,2 % året innan. 
Soliditeten minskade kraftigt mellan 2014 och 
2015 till följd av den försäkring av 
kommunens pensionsskuld för pensioner 
intjänade före 1998 som betalades i 
december 2015. Under 2016 ökade 
soliditeten något till följd av det positiva 
resultatet.  
 

En del av kommunens pensionsåtagande 
redovisats som ansvarsförbindelse och finns 
inte med bland skulder eller avsättningar 
enligt rekommendationerna från Rådet för 
kommunal redovisning. Räknas 
ansvarsförbindelsen in var soliditeten 31,7 % 
vid utgången av 2018. 

Likviditet 
Likviditeten visar betalningsförmågan på kort 
sikt. Kommunens likviditet utgörs av 
omsättningstillgångar i förhållande till 
kortfristiga skulder. Likviditeten bör ligga på 
minst 100 %. Vid årsskiftet är kommunens 
likviditet 91 % (116 % 2017).  
 

De faktorer som påverkar förändring av 
likviditeten positivt är ökning av likvida medel 
samt kortfristiga fordringar.  
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Kommunens kraftiga svängning i likvida 
medel, saldo på bankkonto, under åren 2014 
till 2016 är till följd av bolagens omsättning av 
koncerninterna lån till externa lån. Flens 
kommun valde att göra en inbetalning på 320 
miljoner till KPA i december 2015. Betalningen 
avsåg en partiell inlösen av pensionsskuld 
vilken låg som ansvarsförbindelse för 
pensioner intjänade före 1998.  
 

För att säkerställa betalningsberedskapen har 
kommunen en checkräkningskredit på 30 
mnkr. Vid bokslutstillfället 2018 var 1,1 mnkr 
av checkräkningskrediten utnyttjad inom 
koncernen. 
 

Nedanstående diagram visar likvidia medel (bank) per 
den sista december 

 

Låneskulden 
Flens kommun har sedan utgången av 2015 
inga lån.  

Prognoser 
Prognoser är viktiga i den ekonomiska 
styrningen. En bra tillförlitlig prognos ger 
möjligheter att korrigera verksamheten efter 
tilldelade resurser. Under året har två större 
uppföljningar gjorts, delårsrapport 1 per sista 
april och delårsrapport 2 per den sista 
augusti. 
 
Tabellen jämför prognos av avvikelse mellan 
budgetuppföljning, delår och bokslut, mnkr 
 
 
Belopp i mnkr 

Budget-
erat 

resultat 

Prognos  
avvikelse 
vid Delår1 

Prognos  
avvikelse 
vid Delår2 

Bokslut 

Totala nämnder -1003,2 -31,1 -55,0 -52,8 

Finansförvaltning 1023,4 7,1 26,8 43,3 

Prognostiserad 
resultat avvikelse 
mot budgeterat 
resultat 

 
 
 

20,2 

 
 
 

-23,9 

 
 
 

-28,2 

 
 
 

-9,6 

 

Tabellen visar att nämndernas sammantagna 
prognos vid delår 2 inte skiljde sig markant 
mot faktiskt utfall vid bokslut. 
Finansförvaltningens prognos däremot visar 
på större skillnad. Då nämnderna 
prognostiserade stor negativ avvikelse vid 
delår 2 har de medel som fanns budgeterade 
på finansförvaltningen för oförutsedda behov 
inte delats ut.  

Risk och kontroll 
Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer 
av risker. Vanliga risker är ränterisker, 
placeringsrisker, valutarisker, borgensrisker, 
företagsrisker, risker för kostnads- och 
intäktsförändringar samt interna risker. 

Ränterisk 

Kommunen hade ingen låneskuld vid 
utgången av 2018. 

Placeringsrisk 

Kommunen hade inga placeringar vid 
utgången av 2018. 

Borgensrisk 

Det totala borgensåtagandet för kommunen 
uppgår till 1 321,9 mnkr (1 160,7 mnkr 2017), 
vilket motsvarar cirka 79 100 kronor per 
invånare (69 535 kronor 2017). Borgens-
åtagandet har ökat från 2013 då de 
kommunala bolagen har omvandlats de 
koncerninterna lånen till externa lån med 
kommunal borgen.  Bolagens möjligheter att 
få bra extern inlåning utan kommunal borgen 
är ytterst begränsad. 
 
Kommunen är sedan 1995 medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
Medlemskapet innebär också att kommunen 
tecknat en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för samtliga åtaganden som 
Kommuninvest i Sverige AB ingått eller 
kommer att ingå i. Kommunfullmäktige 
beslutade i oktober 2015 att förlänga 
kommunens borgensåtagande ytterligare en 
tioårsperiod. 
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NÄMNDERNAS EKONOMI 
OCH VERKSAMHET 

Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden 

2018 
Intäkter 

 
Mnkr 

2018 
Kostnader 

2018 
Netto 

2018  
Budget 
Netto 

2018  
Avvik
else 

2017 
Netto 

117,1 -515,1 -398,0 -394,9  -3,1 -376,5 

 
Nämnden visar på ett mindre underskott mot 
uppsatt budget. I delår 2 prognostiserades en 
budget i balans men utifrån ändrade 
förutsättningar med 7 miljoner i lägre intäkter 
från Migrationsverket blev avvikelsen cirka -3 
miljoner kronor.  Nämnden har de senaste 
fyra åren haft en ekonomi i balans genom en 
god budgetföljsamhet med marginella 
avvikelser i förhållande till den totala 
budgetramen. Detta har skett genom 
långsiktigt och strukturerat arbete för att öka 
den ekonomiska kompetensen i den 
verksamhetsnära ledningen. 
 
Den kommunala förskolan och grundskolan 
har en ekonomi i balans under 2018.  
 
De två förskolorna i Hälleforsnäs har 
omorganiserats via sammanslagning, till 
Tallbackens förskola. När det gäller 
”pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid” 
har kostnaderna ökat till följd av ökat behov 
av omsorgstimmar. En utredning av 
verksamheten har gjorts där riktlinjerna har 
justerats för att anpassas till grunduppdraget. 
 
Invigningen av den nya skolan vid 
Bildningscentrum Stenhammar genomfördes 
vid skolstart 21 augusti 2018, vilken blev en 
lyckad start på elevernas läsår med bland 
annat musik och dans. Den nya 
organisationen har skapat 
samordningsmöjligheter inom samtliga stadier 
både vad gäller lärarorganisation och 
administration.  
 
Under 2018 har Skolverket beviljat flertalet 
nya riktade bidrag till Flens kommunala 
grundskolor. Detta i form av statsbidrag för 

ex. ökad jämlikhet uppgående till totalt cirka 
3,3 miljoner kronor som kan användas under 
2018. Dessutom har Flens kommunala 
grundskolor beviljats statsbidrag för en 
likvärdig skola uppgående till 3,6 miljoner 
kronor, vilka kunde användas under hösten 
2018. Detta är stora satsningar som med kort 
varsel ska omsättas i verksamheterna. Planen 
för likvärdig skola innebär att den kommunala 
grundskoleverksamheten inklusive elevhälsan 
har möjlighet att utökas med totalt 12 
tjänster. Detta utgör därmed en del av 
ambitionen om att införa flerlärarsystem för 
att stärka upp i undervisningen i de 
kommunala grundskolorna. På flertalet av de 
kommunala grundskolorna har detta kunnat 
genomföras enligt plan. 
 
Gymnasieskolan totalt uppvisar en negativ 
avvikelse mot budget på -8 % under 2018. 
Inom den kommunala gymnasieskolan har en 
översyn av personalorganisationen gjorts i 
syfte att säkerställa en effektiv organisation, 
men gymnasieskolan har under 2018 haft ett 
för litet elevunderlag för att klara sig rent 
ekonomiskt. Kostnader för köpta platser från 
andra huvudmän med tillhörande ökade 
kostnader för elevresor blev -2,5 miljoner mer 
än budgeterat.  
 
Grundsärskolan och gymnasiesärskola 
uppvisar tillsammans en negativ avvikelse mot 
budget på -14 % motsvarande -1,4 miljoner 
kronor. Detta återspeglas i elevstatistiken och 
prognosen om att det skulle tillkomma 
ytterligare elever i grundsärskolan till hösten 
2018 har infriats. En separat utredning om 
särskolan har genomförts och på nämndens 
sammanträde i augusti beslutades om att 
starta upp verksamhet för egen särskola.  

 
Måltidsservice har som följd av sommarens 
torka stödköpt svenskt kött vilket har 
resulterat i fördyrade livsmedelskostnader. 
Enligt politiskt beslut för 2018 omfördelades 
0,1 miljon kronor av outnyttjade medel från 
familjecentralen till detta ändamål. Denna 
kompensation finns inte med i budgeten för 
2019.  



  38 

 
 

NÄMNDERNAS EKONOMI OCH VERKSAMHET 
 
 

Under året har barn-, utbildnings- och 
kulturförvaltningen bytt 
elevregistreringssystem, från “ProCapita” till 
“IST administration”. Förseningar i 
implementeringen har medfört viss osäkerhet 
vad gäller registrering av elevunderlaget, både 
inom kommunala och fristående 
verksamheter. Elevregistreringssystemet är en 
av grundstenarna i hanteringen av nämndens 
ekonomi.  
 
Framtiden 
På grund av det rådande läget med brist på 
behöriga lärare och förskollärare i Sverige 
finns en fortsatt oro för att inte lyckas 
rekrytera behörig personal till vakanta 
tjänster under 2019, trots att medel för dessa 
personalgrupper finns inom förvaltningen. 
Förvaltningen kommer prioritera ett 
långsiktigt arbete med sin 
kompetensförsörjning. 

 
Till hösten 2019 har Regeringen utökat ämnet 
idrott och hälsa med 100 timmar för elever i 
grundskolan. Detta kommer innebära mer 
undervisningstimmar för lärarna och eventuell 
kommer det krävas viss omorganisation av 
personal på skolenheterna. Därtill kommer 
även Flens kommuns timplan att behöva 
revideras under 2019.  

 
Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på 
lärarlegitimation och behörighet för att få 
undervisa och ansvara för undervisning i 
fritidshemmet. Detta för att kvaliteten inom 
fritidshemmen ska stärkas. 

 
Det råder stor osäkerhet kring statens 
viljeriktning för kulturverksamhet under 2019. 
Bidragen för kvalitetsutveckling inom 
Kulturskolans verksamhet kan komma att 
upphöra, vilket får till följd att vissa av de idag 
genomförda aktiviteterna inte kommer kunna 
genomföras i samma utsträckning eller inte 
alls. 

 
Som en följd av sommarens extrema värme 
och torka har livsmedelsföretagen indikerat 
på att en kundkorg med svenskproducerad 
mat under 2019 kan öka i pris. Det finns 

därmed en risk att Måltidsservice kostnader 
för livsmedel kommer att överskrida 
budgeten. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2018 

Intäkter 
 

Mnkr 

2018 
Kostnader 

2018 
Netto 

2018 
Budget 
Netto 

2018 
Avvik
else 

2017 
Netto 

21,7 -94,6 -72,9 -71,6 -1,3 -73,5 

Nämnden visar på en negativ avvikelse mot 
budget med 1,3 miljoner kronor.  
 
De största avvikelserna återfinns inom 
avdelningarna fritid, räddningstjänst och 
tekniska. Fritid visar på en positiv avvikelse 
med 1,8 miljoner kronor vilket beror på flera 
faktorer. Uthyrningsgraden har varit högre än 
förväntat men avdelningen har även tagit del 
av ett statsbidrag för gratis simundervisning 
för förskolebarn vilket har bidragit till 
överskottet. 
 
Räddningstjänst visar på ett underskott om 
1,6 miljoner kronor vilket delvis beror på en 
hög personalomsättning med tillhörande 
utbildningskostnader. Gällande antal 
utryckningar är utvecklingen relativt likvärdig 
mot tidigare år. Tekniska avdelningen visar på 
ett underskott om 1,5 miljoner kronor där 
kostnader för entreprenörer, drivmedel och 
reparation av maskiner överskred budgeten. 
Antal snöfall/väderomslag var under våren 
2018 jämförelsevis många i förhållande till 
föregående år. Under året har arbete gällande 
snöröjning utförts av egen personal istället för 
entreprenörer. Detta har inneburit att 
maskinparken har behövts kompletterats 
samt en omställning i verksamheten för att 
möta de nya förutsättningarna. Även skötsel 
av lekplatser i Flens tätort har övertagits av 
egen personal. 
 
Förvaltningen har tagit del av ett statsbidrag 
avseende gratis lovverksamhet för barn och 
ungdom i åldrarna 6-16. Aktiviteterna har 
samordnats och koordinerats av 
Sörmlandsidrotten.  Under året har närmare 
40 ungdomar deltagit som ledare under året.  
Totalt för alla lov beräknas 25 % av 
kommunens samtliga barn och unga i de 
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aktuella åldrarna ha deltagit. Sammanlagt 247 
olika aktiviteter har genomförts varav 170 på 
sommarlovet.  

 
Framtiden 
Svårigheten att rekrytera framförallt 
högutbildad personal gör att 
rekryteringskostnaderna blir högre. I flera fall 
kan det även vara svårt att mötas lönemässigt 
i rekryteringar vilket gör att även den 
långsiktiga personalkostnaden per anställd 
kan bli högre. För att lyckas måste man ibland 
byta strategi och samverka med andra 
kommuner som har den önskade, mer 
erfarna, personalen eller satsa på att ändå ta 
in högt betalda erfarna medarbetare. 
Övertagande av skötsel av lekparker även i 
övriga orter kommer att pågå framöver för att 
samordna arbetet med grönyteskötsel med 
angränsande ytor. 

Socialnämnden 
2018 

Intäkter 
 

Mnkr 

2018 
Kostnader 

2018 
Netto 

2018 
Budget 
Netto 

2018 
Avvik
else 

2017 
Netto 

182,3 -668,1 -485,7 -430,9 -54,8 -440,5 

Nämnden har ett underskott i sina 
verksamheter på närmare 55 mnkr för 
verksamhetsåret 2018. Underskottet 2018 
återfinns i alla avdelningar, men största 
underskotten finns på framförallt två 
avdelningar, individ och familj och 
äldreomsorgen. 
 
Avdelningen för individ och familj gjorde 
under 2018 totalt ett underskott på 24 mnkr. 
Av dessa utgjorde 16 mnkr kostnader för 
inhyrd personal vilket är en fördyring med 12 
mnkr. Inom den myndighetsutövande 
verksamheten finns ett krav på 
socionomutbildning, vilket är en 
svårrekryterad yrkesgrupp. Omplaceringar 
har därför inte varit möjliga. Införandet av 
verksamhetssystemet Combine har även 
krävt att verksamheten har stärkts upp med 
konsulter då arbetsbelastningen blev 
avsevärt högre än förväntat.  

 
Kostnaden för externa placeringar är en 
annan anledning till underskottet, här ska 

hänsyn tas till att verksamheten under året 
har färre placerade med ersättning från 
Migrationsverket. Trots att de externa 
placeringarna har minskat under året så 
kostar de kvarvarande mer i genomsnitt. 
Exempelvis har många SIS- (Statens 
institutionsstyrelse) placeringar påverkat 
kostnaderna, här kan en placering kosta upp 
till 6 500 kr/dygn. 
 
Underskottet inom äldreomsorgen består 
först och främst av externa placeringar inom 
LSS (lagen om stöd och service) då beslut inte 
kunnat verkställas inom kommunen. Även 
hemtjänsten har gjort ett underskott detta då 
de har haft ett ökat antal utförda timmar. 
Dock har kringtiden inte förbättrats utan följt 
de ökade antal utförda timmarna, vilket 
ytterligare har påverkat det negativa 
ekonomiska utfallet. Kringtid är tid då 
personal inte är hos brukaren. Nattpatrull har 
haft utökad personalstyrka som inte inryms 
inom ram. 

  
Verksamhetsområdet särskilt boende 
uppvisar också en negativ budgetavvikelse. 
En del kan förklaras av en högre vårdtyngd 
som krävt en högre bemanning, Det har också 
varit ett högt tryck på särskilda boendeplatser 
med en kö på cirka 20 brukare som väntat på 
verkställighet. Det har genererat ett högt 
tryck på korttidsplatser då en stor del väntat 
på en plats till SÄBO, som i sin tur resulterat i 
att förvaltningen köpt externa platser. 
Avdelningen egen försörjning gick minus 9,5 
mnkr vilket beror på fortsatt höga kostnader 
inom ekonomiskt bistånd. Flens kommun har 
tagit emot ett stort antal nyanlända under de 
senaste åren, särskilt från och med hösten 
2015. Detta gör att den socioekonomiska 
utvecklingen i kommunen går mot hög 
arbetslöshet trots högkonjunktur samt låg 
inkomstnivå som en följd av låg 
utbildningsnivå, liten eller ingen 
arbetslivserfarenhet samt låg kunskap i 
svenska hos nyanlända. Den låga 
utbildningsnivå som flera av dessa individer 
har med sig från sina hemländer medför även 
svårigheter för dem att klara av att lära sig 
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svenska genom traditionell undervisning 
inom svenska för invandrare (SFI). 
 
Framtiden 
Socialnämndens förutsättningar kan komma 
att påverkas inom områden såsom 
svårigheten med att behålla samt rekrytera 
personer med rätt och lagstiftad kompetens 
samt fortsatta behov av externa placeringar 
på grund av gällande lagstiftning och 
bostadsbrist. Nya lagar om kommunens 
ansvar kring stöd, behandlings- och 
vårdinsatser kan komma att kräva förändrade 
resurser. 

 
Förändringar som också kan komma att 
påverka framtida ekonomiska utfall är andra 
huvudmäns ändrade förutsättningar, då 
kommunen har det yttersta ansvaret för att 
tillgodose kommunmedborgares behov. Som 
andra huvudmän kan nämnas 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Kommunen har en förhållandevis stor 
målgrupp som står långt från 
arbetsmarknaden med stora sociala behov 
som påverkar möjlighet att komma till egen 
försörjning och eget boende. 
 
Samverkan inom förvaltningen behöver 
utvecklas ytterligare för en förbättrad 
resursanvändning. Som exempel kan nämnas 
inrättande av gemensam mottagningsenhet 
för att underlätta för medborgare i kontakten 
med myndighet, “en väg in”, en 
bemanningsenhet för vikarietillsättning samt 
hantering av “Rätt till heltid - deltid som 
möjlighet” inom förvaltningen. 
Socialnämnden arbetar för att inkludera 
övriga kommunala verksamheter i 
bemanningsenheten.  
Extern samverkan har inletts under 2018 kring 
länsgemensam socialjour, vilket innebär att 
socialtjänstverksamhet utöver ordinarie 
kontorstid kommer att hanteras av en jour i 
Eskilstuna. Extern samverkan sker också 
genom gemensam inköpscentral, 
familjecentral, projekt Fryshuset samt TRIS för 
att nämna några exempel. Förvaltningen ser 
stora vinster framledes av en ökad och 
förbättrad samverkan kring gemensamma 

frågor, såväl länsövergripande mellan 
kommuner som med statliga myndigheter. 
Det är nära nog ett krav att sådan samverkan 
prioriteras för att nämnden ska kunna möta 
de ökade krav som ställs på dess 
verksamheter och samtidigt ha en ekonomi i 
balans. 
 
Ett viktigt utvecklingsarbete under kommande 
år är att öka såväl den interna som externa 
samverkan i mer omfattande och komplexa 
ärenden för att öka den sammantagna 
kompetensen runt klienten/brukaren, samt 
att bättre och tidigare följa upp beviljade 
insatsers effekt för snabbare anpassning av 
insatser. Tidiga förebyggande satsningar 
behöver göras på den unga målgruppen vars 
psykiska ohälsa och utanförskap har ökat 
liksom satsningar för att få individer att 
komma till utbildning och på sikt egen 
försörjning.  
 
Socialnämndens största utmaning och arbete 
under kommande år är att gå från anslags-
/behovsstyrd budget till ekonomistyrning med 
resursstyrd budget. Förvaltningen har, utifrån 
analys påbörjad under senhösten 2018, 
förordat en organisationsanpassning för att 
effektivisera verksamheten och nå en budget i 
balans. Inledningsvis har ett beslut om 
anställningsstopp fattats och MBL-
förhandlingar har inletts gällande befarad 
övertalighet. 

Kommunfullmäktige 
2018 

Intäkter 
 

Mnkr 

2018 
Kostnader 

2018 
Netto 

2018 
Budget 
Netto 

2018 
Avvik
else 

2017 
Netto 

0,0 -2,2 -2,2 -2,5 0,4 -2,4 

Kommunfullmäktiges utfall vid årets slut visar 
på en positiv avvikelse mot budget med 0,4 
mnkr. Den reserv som fanns avsatt i budget 
har inte behövt användas under året.  
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Kommunstyrelsen 
2018 

Intäkter 
 

Mnkr 

2018  
Kostnader 

2018  
Netto 

2018  
Budget 
Netto 

2018  
Avvik
else 

2017 
Netto 

8,4 -100,4 -92,0 -98,8 6,8 -92,0 

Kommunstyrelsen visar på ett överskott om 
6,8 mnkr mot budget. En stor del överskottet 
kan hänföras till skolprojektet där statsbidrag 
från Skolverket har möjliggjort att flertalet 
insatser kan finansieras av statliga medel 
istället. Även avdelningarna ekonomi samt 
utredning & strategi visar på större överskott 
vilket förklaras med vakanser i verksamheten 
men även lägre övriga kostnader än beräknat 
vilket delvis beror på den allmänna 
restriktiviteten som infördes efter delår 2.  

En ny dataskyddsförordning har trätt i kraft 
med ett gemensamt dataskyddsombud 
lokaliserad i Flen för oss själva, Vingåker, 
Strängnäs, Gnesta, Oxelösund, och 
Katrineholm. Krisorganisationen har 
utvecklats under året och kris och 
säkerhetsberedskapen ska öka framöver i 
kommunen 
 
Framtiden 
Den långa processen med regeringsbildandet 
efter valet 2018 har försvårat planeringen för 
kommunens verksamheter framåt då det har 
funnits en stor osäkerhet kring vilka 
prioriteringar som regeringen valt att satsa på 
kommunerna. 

Revision 
2018 

Intäkter 
 

Mnkr 

2018  
Kostnader 

2018 
Netto 

2018  
Budget 
Netto 

2018 
Avvik
else 

2017 
Netto 

0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 -0,7 

Revisionens utfall vid årets slut ligger i paritet 
med budget. 

Valnämnden/Jävsnämnden 
2018 

Intäkter 
 

Mnkr 

2018 
Kostnader 

2018 
Netto 

2018  
Budget 
Netto 

2018 
Avvik
else 

2017 
Netto 

0,3 -0,7 -0,3 -0,5 0,2 -0,1 

Valnämnden/Jävsnämndens utfall vid årets 
slut visar på ett mindre överskott mot budget 

vilket beror på högre bidrag i samband med 
höstens val än vad som beräknats.   

Överförmyndare 
2018  

Intäkter 
 

Mnkr 

2018 
Kostnader 

2018 
Netto 

2018  
Budget 
Netto 

2018  
Avvik
else 

2017 
Netto 

0,8 -4,9 -4,1 -3,1 1,0 -2,2 

Överförmyndaren visar på ett underskott om 
cirka 3 miljoner kronor. Tidigare år har 
kostnader för gode män till 
ensamkommande, asylsökande barn kunnat 
återsökas från staten vilket inte kan göras på 
samma sätt på grund av en förändrad 
lagstiftning. Detta gör att överförmyndarens 
utfall påverkas negativt. Flera barn, som 
skrivits upp i ålder efter beslut av 
Migrationsverket, har flyttats in till 
Migrationsverkets anläggningsboenden i Flen 
under tiden deras överklagan prövas av högre 
instans. Överförmyndaren i Flen får då bära 
kostnaden för dessa personers gode män tills 
dess beslut om åldersuppskrivning har vunnit 
laga kraft. 
 

Överförmyndaren har köpt in system under 
året, bland annat e-Wärna, i syfte att 
framledes bidra till en effektivare, mer 
rättssäker och kostnadseffektiv granskning av 
ställföreträdares redovisningar. Kostnader för 
systemet har blivit mycket dyrare än 
beräknats.  

Framtiden 
Sedan 1 januari 2019 har Flen, Gnesta och 
Vingåker en gemensam överförmyndar-
nämnd. Projektet för att få till stånd en 
gemensam nämnd/ett gemensamt 
överförmyndarkontor drogs igång i oktober 
2018. Projektets kostnader fördelas enligt en 
fastställd fördelningsnyckel, baserad på 
antalet aktiva ärenden vid årsskiftet. 

KOMMUNKONCERNEN 

Flens kommunkoncern består av fem helägda 
dotterbolag förutom kommunen, Flens 
Bostads AB (FBAB), Flens Kommunfastigheter 
AB (FKAB), Flen Vatten och Avfall AB (FVAAB), 
Framtidsbruket AB samt Unikabruket AB.  
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Flens Industrihus AB som tidigare var i 
kommunens ägo såldes under året till Pasa 
Invest/New Oak AB. 
 
Utöver de helägda bolagen har kommunen ett 
fåtal aktier i ett antal organisationer. Dessa 
ingår inte i den sammanställda redovisningen 
beroende på att kommunen inte har något 
väsentligt inflytande i dem. 
 
I den sammanställda resultat- och 
balansräkningen och finansieringsanalysen 
ingår förutom kommunen de sex helägda 
dotterbolagen. Interna mellanhavanden inom 
koncernen, till exempel interna fordringar och 
aktieinnehav, har eliminerats så långt som 
möjligt. Vid upprättande av 
koncernredovisningen har kommunens 
redovisningsprinciper varit vägledande. 
 
För verksamhetsåret 2018 redovisar 
kommunkoncernen ett resultat på -11,5 mnkr 
(17,4 mnkr för år 2017) efter eliminering av 
interna mellanhavanden och före 
extraordinära poster. 
 
Soliditeten är beräknad genom att eget 
kapital dividerats med balansomslutning 
(summan av tillgångarna). 

Flens Bostads AB 
  

Anställda 2018 (2017) 26 (27) 

Balansomslutning 2018-12-
31 (2017-12-31) 

427,6 mnkr (427,5 mnkr) 

Resultat 2018 (2017) 2,0 mnkr (1,3 mnkr) 

Soliditet 2018-12-31 (2017-
12-31) 

20,0 procent (19,5 procent) 

 
Visionen för bolaget är, "Flens Bostads AB, 
som ägare och förvaltare med en självständig 
ekonomi, ska vara ett flexibelt och 
framtidsinriktat företag som kan 
rekommenderas till andra såväl hyresgäster, 
brukare, anställda och ägaren." FBAB har fått 
ett nytt ägardirektiv 2017 som antogs på 
årsstämman i juni 2018. Enligt detta och 
bolagsordningen ska bolaget på affärs- och 
miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, 
bygga, förvärva och avyttra bostäder även för 

personer med särskilda behov. Bolagets 
verksamhet ska vara en förebild och präglas 
av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 
kommunen samt aktivt driva klimat- och 
miljöfrågor i sin verksamhet. 

 
FBAB har ett avkastningskrav som anger att 
”det långsiktiga direktavkastningskravet på 
verksamhetens fastighetskapital ska vara 6,5 
% utifrån en normaliserad underhållsnivå på 
110 kr/kvm samt att verksamhetens soliditet 
långsiktigt ska vara 20 %.” Avkastningen ska 
återinvesteras i bolagets fastigheter och kan 
användas till underhåll, investeringar och 
nybyggnation”.  

 
Bolaget har idag 1 743 bostadslägenheter i 
olika storlekar, standard och prisnivåer. 
Vakansgraden för lägenheter fortsätter att 
ligga på en låg nivå, 4,0 procent jämfört med 
2,3 procent 2017. 

 
Den städgrupp som bildades 2017 är ett led i 
FBABs integrationsarbete och bostadssociala 
åtgärder. De anställda omfattas till stor del av 
arbetsmarknadsstöd och kommer från många 
olika länder. Städning i egen regi bedöms ge 
en högre kvalitet och en större kundnöjdhet 
än städning på entreprenad. Det kan också bli 
aktuellt med ytterligare åtaganden som t ex 
grönyteskötsel och hantverkstjänster. 
Investeringar i fastighetsbeståndet uppgår 
2018 till 12,9 mnkr (8,2 mnkr 2017) och består 
till största delen av byte av tak, fönsterbyte, 
nya fasader samt installation av fläktstyrd 
ventilation. 

Flens Kommunfastigheter AB 
  

Anställda 2018 (2017) 40 (35) 

Balansomslutning 2018-12-
31 (2017-12-31) 

829,6 mnkr (681,9 mnkr) 

Resultat 2018 (2017) -11,7  mnkr (1,6 mnkr) 

Soliditet 2018-12-31 (2017-
12-31) 

3,1 procent (0,4 procent) 

 
Flens Kommunfastigheter AB (FKAB) bildades 
2010 och tog då över en betydande del av 
kommunens verksamhetsfastigheter. Under 
2015 förvärvades kommunens 
omsorgsfastigheter. FKAB äger alla förskolor 
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och skolbyggnader, omsorgsfastigheter, 
Godsmagasinet i Flen, Flens stadshus, Flens 
stationshus, före detta Järnvägshotellet, 
Malmköpings stadshus, sport- och 
idrottsanläggningar med flera.  

 
Bolaget, som ägs till 100 procent av Flens 
kommun, har som huvudsaklig uppgift att 
tillgodose Flens kommuns verksamheter med 
effektivt utformade och ändamålsenliga 
lokaler i egna fastigheter eller genom inhyrda 
lokaler. Bolaget ska anpassa 
fastighetsbeståndet till kommunens 
långsiktiga lokalbehov. Bolaget erbjuder 
dessutom fastighetsrelaterade tilläggstjänster 
som lokalvård, vaktmästeri med mera samt 
har uppdrag av kommunen att förvalta och 
administrera de kommunala 
verksamhetslokalerna. Fastigheterna ska 
förvaltas med långsiktig miljöhänsyn och sund 
ekonomi och utformas i samråd med 
kommunens verksamheter. 

 
Vid årsskiftet uppgick fastigheternas totala yta 
till 89 847 kvadratmeter varav 7 874 
kvadratmeter var outhyrt, vilket motsvarar en 
vakansgrad på 8,8  %. Sedan 1 januari 2018 
sker all fastighetsdrift och -skötsel i egen regi. 

 
Totalt har projekt till en total volym om 215 
mnkr färdigställts. Den nya skolbyggnaden för 
F-6 skolan på Stenhammar blev färdigställd 
och togs i bruk till höstterminsstarten 2018 
och den nya sporthallen  i februari 2019. 
Under 2018 har en ny omklädningsbyggnad 
vid idrottsanläggningen Hammarvallen 
färdigställts och tagits i bruk. Även en 
fotbollsplan med konstgräs har anlagts.  

 
En ny byggnad för en Familjecentral i Flen, 
som ska drivas i samverkan med Region 
Sörmland är under uppförande och beräknas 
tas i bruk under sommaren 2019. 

 
Bolaget erhöll under året ett kapitaltillskott 
om 35 mnkr genom nyemission. 
Kapitalbehovet är drivet av stora investeringar 
i nya skolan och sporthallen samt kostnader 
för tomställda lokaler, omställningskostnader 
samt eventuella nedskrivningsbehov av dessa. 

Det anmärkningsvärt stora underskottet i 
bolaget beror bland annat på att omställda 
fastigheter har genererat ett hyresbortfall på 
7,5 mnkr på en total yta av 11 878 
kvadratmeter, varav 2 790 kvadratmeter har 
rivits.   

 
Bolaget har sedan 1 januari 2019 en ny 
verkställande direktör. 
 
Flens Kommunfastigheter fick i uppdrag i 
strategisk plan att påbörja 
planeringsprocessen för en ombyggnation av 
stadshuset i Flen. Bolaget har analyserat olika 
ombyggnadsalternativ med möjlighet att 
effektivisera lokalnyttjandet som en viktig 
punkt. Det material som finns framtaget är att 
betrakta som ett grundmaterial för nästa steg 
att i analysera kommunens framtida behov av 
kontorsarbetsplatser. Det kan också finnas 
andra lokaler, förutom stadshuset, som är 
lämpliga som kontor för kommunala 
förvaltningar. 

Flen Vatten och Avfall AB 
  

Anställda 2018 (2017) 0 (0) 

Balansomslutning 2018-12-
31 (2017-12-31) 

273,7 mnkr (260,8 mnkr) 

Resultat 2018 (2017) 0,0 mnkr (0,0 mnkr) 

Soliditet 2018-12-31 (2017-
12-31) 

3 procent (4 procent) 

Flen Vatten och Avfall AB (FVAAB) är ett 
kommunalt bolag helägt av Flens kommun. 
FVAAB äger 33 procent av driftbolaget 
Sörmland Vatten och Avfall AB som äger och 
är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna i Flens kommun. Syftet 
är att genom driftbolaget säkerställa och 
utveckla kommunens dricksvattenförsörjning 
och avlopps-, avfallshantering samt 
renhållning, så att användarnas behov 
tillgodoses. Driften ska ske på sådant sätt att 
bolaget bidrar till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Bolaget ansvarar även för 
kommunens åtaganden enligt miljöbalken 
avseende hushållsavfall och liknande. 
Verksamheten är helt avgiftsfinansierad och 
avgifterna baseras på självkostnadsprincipen.  
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Samarbetsprojektet med Flens kommun, 
Landsvägsgatan i Malmköping, avbröts i förtid 
i december 2018 på grund av överskridande 
av så väl tidsåtgång som kostnader. Nytt 
vatten från Katrineholm började flöda i Flens 
vattenledningar under december månad. 
Projektet Flens nya vattenförsörjning gick 
därmed i mål enligt tidsplan. 

 
Bolaget redovisar ett nollresultat, efter att en 
avsättning till investeringsfond gjorts. I övrigt 
framgår bolagets ekonomiska ställning av 
bolagets lämnade årsredovisning för 2018. 

Framtidsbruket AB 
  

Anställda 2018 (2017) 0 (1) 

Balansomslutning 2018-12-
31 (2017-12-31) 

14,9 mnkr (11,6 mnkr) 

Resultat 2018 (2017) -12,9 mnkr (-7,1 mnkr) 

Soliditet 2018-12-31 (2017-
12-31) 

82,3 procent (44,3 procent) 

2015 tog Flens kommun över ägandet av de 
fastigheter som tidigare ägdes av Stiftelsen 
Hälleforsnäs Bruksfastigheter via ett nybildat 
dotterbolag. Målsättningen för bolaget är att 
skapa förutsättningar för fortsatt utveckling 
av Hälleforsnäs bruksområde och därmed 
hela Hälleforsnäs med inriktning att öka 
besöksnäringen genom handel, småindustri 
och kulturaktiviteter. Ett långsiktigt mål är 
att  att sälja bruksområdet. 
Säkerhetsåtgärder på fasader har utförts och 
en omfattande takrenovering har genomförts 
på delar av byggnaderna. Under året 
har Gjuterigården kompletterats med 
toaletter och duschar.  Övre våningen i 
“Mejerihuset” har iordningställts med 
restaurangkök och övriga faciliteter för 
konferenser, kulturaktiviteter och liknande 
verksamheter. Aktiviteter pågår, i samarbete 
med Unikabruket AB för att hitta nya 
hyresgäster till bruksområdet att nya 
verksamheter ska etableras. 
 
Bolaget har under räkenskapsåret erhållit ett 
aktieägartillskott om 20 mnkr för att kunna 
genomföra nödvändiga säkerhets- och 
skyddsåtgärder samt investeringar för 
erforderliga hyresgästanpassningar. 

Unikabruket AB 
  

Anställda 2018 (2017) 0 (0) 

Balansomslutning 2018-12-
31 (2017-12-31) 

33,6 mnkr (33,6 mnkr) 

Resultat 2018 (2017) 0,4 mnkr (0,2 mnkr) 

Soliditet 2017-12-31 (2016-
12-31) 

10 procent (8,8 procent) 

Unikabruket AB har till föremål för sin 
verksamhet att förvalta lokalobjekt med helt 
eller delvis kommunalt engagemang avseende 
uthyrning till näringsliv och därmed förenlig 
verksamhet. 
 
Verksamheten i bolaget har fungerat enligt 
plan och samordnats med Framtidsbruket AB 
som äger övriga delar av bruksområdet i 
Hälleforsnäs. Bolagets hyresavtal med Lager 
157 har omförhandlats och ett nytt avtal, där 
värme, drift och underhåll ingår, gäller från 
2019-01-01. Under 2018 har inga 
investeringar i fastigheten gjorts. 

Kommunala verksamheter som 
bedrivs av annan juridisk person 
än kommunen 

SKL Kommentus AB 

SKL Kommentus AB är ett upphandlings-
serviceföretag för kommuner, landsting, 
regioner och deras bolag. Koncernen har tre 
dotterbolag; SKL Kommentus Media, SKL 
Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept. 
Huvudsakliga produkter är tillhandahållande 
av ramavtal, konsulting och utbildning inom 
upphandling samt mediaverksamhet. SKL 
Kommentus ägs huvudsakligen av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och en 
minoritetspost ägs av 256 av landets 
kommuner. 

 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är ett 
kommunalförbund med landstinget och de 
nio kommunerna i Sörmland som 
medlemmar. Den regionala kollektiv-
trafikmyndigheten har det samlade ansvaret 
för kollektivtrafiken i länet. Myndigheten äger 
Länstrafiken Sörmland AB som har i uppdrag 
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att samordna upphandling och genomförande 
av trafik. Från och med 2019-01-01 överlåter 
Sörmlands kollektivtrafik sin verksamhet till 
Region Sörmland. 
 

Sörmlandsturism AB (STUA) 

Sörmlandsturism AB är operativt ansvarigt för 
det regionala turismuppdraget i enlighet med 
strategin för utveckling av besöksnäringen i 
Sörmland. Uppdraget ges av Regionförbundet 
Sörmland. 
STUA är ett aktiebolag som ägs av privata 
företag, länets kommuner och landsting, 
privatpersoner och bolagets medarbetare. 

Energikontoret i Mälardalen AB 

Energikontoret i Mälardalen AB är ett 
regionalt energikontor med verksamhet i fyra 
län, Södermanland, Västmanland, Uppsala 
samt Region Gotland. Energikontoret i 
Mälardalens huvudsakliga uppgift är att som 
kompetensresurs för kommunerna arbeta för 
en hållbar energiutveckling i Mälardalen 
genom att bidra till ökad medvetenhet om 
agerande för energi- och klimatfrågor. 
 

Samordningsförbundet RAR 

RAR står för Rehabilitera och Aktivera med 
gemensamma Resurser. Samordnings-
förbundet RAR i Sörmland ska främja sam-
verkan mellan myndigheter och 
organisationer i länet som är verksamma 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering.   
 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Flens kommun är sedan 1995 medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommuninvest ekonomisk förening är en 
frivillig medlemsorganisation för Sveriges 
kommuner och landsting. Syftet är att ordna 
så fördelaktiga finansieringslösningar som 
möjligt för medlemmarnas investeringar. 
Medlemmarna i den ekonomiska föreningen 
har tecknat borgen för Kommuninvests 
samtliga åtaganden. Affärerna genomförs i 
det helägda aktiebolaget Kommuninvest i 
Sverige AB. 
 

PERSONALREDOVISNING 

Personalpolitik 

Personalpolitiken i Flens kommun ska vara 
utformad på ett sätt som stödjer medarbetare 
i kommunen i fråga om vilka förväntningar 
som ska infrias, vilka mål som ska uppnås och 
hur man når dit. Policy för personalpolitik i 
Flens kommun, som beslutades i juni 2016 
och reviderades i november 2018. Den har 
tagits fram med bred delaktighet från 
kommunens medarbetare och anger den 
riktning som kommunens chefer och 
medarbetare gemensamt ska sträva mot. 

 Personalkostnader  
Personalkostnaden 2018 motsvarar 57 
procent av kommunens totala externa 
driftkostnader (55 procent 2017) och är 
därmed den enskilt största kommunala 
utgiftsposten.  
 
Belopp i mnkr 2014 2015 2016 2017 2018 

Personalkostnader 610,1 636,3 682,3 741,3 753,5 

Ändring från året 
innan 

0,7 % 4,3 % 7,2 % 8,7 % 1,7 % 

Sjuklönekostnader 10,1 10,9 12,4 14,0 14,9 

 

Personalkostnader per nämnd 

(mnkr) 

2016 2017 2018 

Kommunstyrelse 30,9 36,4 37,0 

Socialnämnd 371,6 397,9 403,8 

Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnd 

234,4 258,9 262,1 

Samhällsnämnd 37,7 40,9 44,4 

Övriga 7,7 7,2 6,2 

Summa personalkostnader 682,3 741,3 753,5 

Not: En organisationsförändring gjordes inför 2015 varpå inga 
tidigare mätdata kan visas. 
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Antal anställda 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Totalt 

 
1291 

 
1338 

 
1859 

 
1814 

 
1892 

därav tillsvidare 
anställda 

 
1162 

 
1173 

 
1213 

 
1258 

 
1277 

Tillsvidare 
anställda kvinnor 

 
961 

 
964 

 
996 

 
1019 

 
1026 

Tillsvidare 
anställda män 

 
201 

 
209 

 
217 

 
239 

 
251 

Tidsbegränsat 
anställda 

 
557 

 
442 

 
646 

 
268 

 
688 

Tidsbegränsat 
anställda kvinnor 

 
425 

 
342 

 
480 

 
187 

 
483 

Tidsbegränsat 
anställda män 

 
132 

 
100 

 
166 

 
81 

 
205 

Antal årsarbetare 
(avrundat) 

 
1248 

 
1274 

 
1305 

 
1363 

 
1331 

Årsarbetare 
kvinnor 

 
1013 

 
1033 

 
1044 

 
1076 

 
1051 

Årsarbetare män 235 241 261 287 280 

Timavlönade  581 516 368 479 

Timavlönade 
kvinnor 

 
 

 
445 

 
394 

 
275 

 
333 

Timavlönade män  136 122 93 146 

Not: De övre uppgifterna är vid ett mättillfälle 31 december. 
Timavlönade redovisas för första gången 2015. 

 
Flens kommun hade vid årsskiftet 96 
medarbetare med arbetsmarknadsåtgärder 
inklusive trygghetsanställningar. 
 
Antal årsarbetare per nämnd 2016 2017 2018 

Kommunstyrelse 53 59 59 

Socialnämnd 661 671 681 

Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnd 

568 563 524 

Samhällsnämnd 62 70 67 

Not: En organisationsförändring gjordes inför 2015 varpå inga 
tidigare mätdata kan visas. 

  
Åldersfördelning 
Genomsnittlig 
ålder 

2014 2015 2016 2017 2018 

Snittålder 49,6 49,6 48,9 48,4 47,8 

Snittålder kvinnor 49,5 49,5 48,9 48,3 48,0 

Snittålder män 50,1 50,1 49,0 48,7 47,0 

Not: Uppgifter om snittålder baseras på månadsavlönade, 
tillsvidare 

Pensionsavgångar 
Tabellen visar ett teoretiskt värde över 
förväntade pensionsavgångar. Redovisningen 
bygger på ett antagande om att anställda 
väljer att gå i ålderspension vid 65 års ålder 
även om den faktiska pensionsåldern oftast 
inträder någon gång mellan 61 och 67 års 

ålder. Siffrorna visar den generationsväxling 
som förväntas inom en 5 respektive 10-års 
period. 
 
 
Antal förväntade 
pensionsavgångar 

Inom 
5 år 

% av 
tillsvidare 
anställda 

Inom 
10 år 

% av 
tillsvidare 
anställda 

Totalt 175 13,2% 360 28,2% 

Not: Mätdatum 2018-12-31. Tillsvidare, månadsavlönade 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöutbildningar i kommunen har 
bestått av en grundutbildning för chefer och 
skyddsombud samt en fördjupningsutbildning 
om att bemöta Hot och Våld. 
 
Totalt anmälda arbetsskador och tillbud 
 

 
 
Totalt rapporterades 114 arbetsskador och 
577 stycken tillbud till HR- avdelningen. Antal 
tillbudsanmälningar har ökat och en anledning 
kan vara att personalen anmäler tillbuden i 
högre utsträckning mot tidigare. 
Socialförvaltningen har 89 stycken anmälda 
arbetsskador. Barn-, utbildnings- och 
kulturförvaltningen har 23 stycken. Övriga 
förvaltningar har 2 anmälda arbetsskador. 
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Under 2018 inkom 55 rapporter angående hot 
och våld varav 19 stycken är anmälda som 
arbetsskador. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i procent av totalt arbetad tid 
Tal i procent 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt 6,2 6,9 7,7 7,0 7,4 

Kvinnor 6,7 7,6 8,5 7,7 8,2 

Män 4,2 4,1 4,6 4,3 4,7 

≤29 år 3,6 4,0 5,2 4,7 6,3 

30-49 år 6,0 5,9 7,0 7,0 7,0 

≥50 år 6,9 8,3 8,8 7,6 8,0 

Andel av sjukfrånvaron 
≥60 dagar 

38,6 43,1 47,0 43,6 39,0 

Andel av sjukfrånvaron 
≥60 dagar kvinnor 

36,6 43,7 49,1 44,7 40,1 

Andel av sjukfrånvaron 
≥60 dagar män 

50,9 38,1 31,9 36,0 31,7 

 
 

 
 
Den totala sjukfrånvaron har ökad med 0,5 
procentenheter under det senaste året. Under 
2017 var den 6,9 % jämfört med 7,4 % 2018.  

 
Andel sjukfrånvaro över 59 dagar dvs. 
långtidssjukfrånvaron har minskat från 43,6% 
till 39,0% jämfört med föregående år. 

Företagshälsovård 
Flens kommun har haft Previa som leverantör 
av företagshälsovård under 2018. 
Förebyggande och främjande insatser 
motsvarar 55 procent av totalen och 
rehabilitering 45 procent. 
 

 
 

Friskvård 
Under 2015 infördes friskvårdsersättning på 
max 800 kr/medarbetare och år. From 2017 
höjdes beloppet till max 1200 kr/medarbetare 
och år. Totalt har 32,82 % av kommunens 
medarbetare utnyttjat möjligheten till 
ersättning under 2018.  

Jämställdhet/mångfald 
Likabehandlings- och mångfaldsplanen är 
under revidering, planen kommer att ta 
hänsyn till den nya 
diskrimineringslagstiftningen som trädde i 
kraft 1 januari 2017. Av kommunens 
tillsvidareanställda arbetar 72,6% heltid. 
Sysselsättningsgraden i kommunen totalt är 
92,8%. Kvinnor har 92,2% och män 95,3%. 
Kommunen har idag totalt 66 chefer varav 20 
är män. 
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RÄKENSKAPER 

EKONOMISK REDOVISNING 

Resultaträkning 
 

 Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i mnkr  2018 2017  2018 2017 

 

Verksamhetens intäkter 

 

Not 1 

 

278,9 

 

332,1 

  

448,0 

 

491,0 

Jämförelsestörande intäkter Not 2 1,8 1,5  0,0 1,5 

Verksamhetens kostnader Not 3 -1 317,9 -1 315,0  -1 438,7 -1 418,5 

Jämförelsestörande kostnader Not 4 0,0 0,0  0,0 0,0 

Avskrivningar Not 5 -27,3 -23,3  -75,4 -58,8 

Verksamhetens nettokostnader  - 1 064,5 -1 004,6  -1 066,1 -984,8 

       

Skatteintäkter Not 6 684,5 672,1  684,5 672,1 

Generella bidrag och utjämning Not 7 377,7 351,0  377,7 351,0 

Finansiella intäkter Not 8 15,2 6,8  9,4 1,7 

Finansiella kostnader Not 9 -2,4 -1,9  -22,5 -22,6 

Resultat före extraordinära poster  10,6 23,3  -17,0 17,4 

       

Skatt  0,0 0,0  5,5 2,3 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0  0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0  0,0 0,0 

Årets resultat Not 10 10,6 23,3  -11,5 19,7 

       

 



 
49 BALANSRÄKNING 

Balansräkning 
 
                                        Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i mnkr  2018 2017  2018 2017 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 21,7 2,1  21,7 2,1 

Materiella anläggningstillgångar  242,2 224,7  1 699,9 1 557,8 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar Not 12 132,8 128,4  1 488,3 1 281,2 

   Pågående arbeten Not 13 35,5 26,1  125,8 193,9 

   Maskiner, fordon, inventarier Not 14 72,5 68,8  84,4 81,3 

   Övriga materiella anläggningar Not 14 1,4 1,4  1,4 1,4 

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 108,8 63,7  88,8 16,3 

Summa anläggningstillgångar  372,8 290,5  1 810,5 1 576,2 

Omsättningstillgångar       

Förråd m.m. Not 16 0,0 0,0  0,8 0,8 

Exploateringsmark Not 17 8,1 13,4  8,1 13,4 

Fordringar Not 18 120,2 189,2  140,0 204,2 

Kassa och bank Not 19 160,3 167,6  196,3 168,7 

Summa omsättningstillgångar  288,6 370,3  345,5 387,2 

SUMMA TILLGÅNGAR  661,5 660,8  2 156,0 1 963,4 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital       

   Ingående eget kapital  230,1 236,8  300,6 314,2 

   Direkt mot eget kapital  0,0 -30,0  68,5 -33,3 

   Årets resultat  10,6 23,3  -11,5 19,7 

Summa eget kapital Not 20 240,7 230,1  357,6 300,6 

Avsättningar       

   Avsättningar för pensioner och    
liknande förpliktelser 

Not 21 112,3 107,5  113,2 107,5 

   Övriga avsättningar Not 22 39,3 44,7  40,4 76,5 

Summa avsättningar  151,6 152,2  153,6 184,1 

Skulder       

   Långfristiga skulder Not 23 1,6 1,6  1 274,3 1 136,9 

   Kortfristiga skulder Not 24 267,6 276,8  370,3 341,8 

Summa skulder  269,2 278,4  1 644,6 1 478,7 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

  

661,5 

           

660,8 

  

2 156,0 

 

1 963,4 

 
Ansvarsförbindelser 

      

Pensionsförpliktelser som inte har tagit 
upp bland skulderna eller avsättningar 

Not 25 96,9 77,0  96,9 77,0 

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser Not 26 1 322,0 1 158,1   58,9 
Leasing och hyresåtagande Not 27 29,0 25,2    
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Finansieringsanalys 
 
                                        Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i mnkr  2018 2017  2018 2017 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

      

Årets resultat  10,6 23,3  -11,5 17,4 
Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 28 27,5 53,0  54,2 89,1 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 
 

 
38,1 

 
76,3 

  
42,7 

 
106,4 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 18 69,0 -40,9  64,0 -26,5 
Ökning/minskning förråd och varulager  0,0 0,0  0,0 0,0 
Ökning/minskning övriga omsättningstillgångar Not 17 5,3 -4,9  5,3 -4,9 
Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 24 -9,2 25,5  28,5 75,8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  103,2 55,9  140,5 150,9 
 
INVESTRERINGSVERKSAMHETEN 
Investering i immateriella anläggningstillgångar  
Försäljning immateriella anläggningstillgångar 

 
 
 
 

 
 

-21,9 
0,0 

 
 
 

    
 

-21,9 
0,0 

 

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 12,14 -33,1 -50,7  -299,3 -177,6 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 12,14 0,0 0,0  0,0 0,0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 15 -55,0 -0,0  1,6 2,4 
Förändring pågående arbeten Not 13 -9,5 -11,4  67,7 -53,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -119,5 -62,1  -251,9 -228,8 
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

      

Nyupptagna lån Not 23 0,0 0,0  137,4 76,2 
Återbetalning av lån Not 23 0,0 0,0  0,0 0,0 
Amortering av skuld Not 23 0,0 0,0  0,0 0,0 
Ökning / minskning långfristiga skulder Not 23 0,0 0,2  0,0 0,2 
Ökning / minskning långfristiga fordringar Not 15 8,9 0,8  1,6 0,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  8,9 1,0  139,0 76,4 
 
Årets kassaflöde 

 
 

 
-7,3 

 
-5,1 

  
27,6 

 
-1,6 

 
Likvida medel vid årets början 

 
Not 19 

 
167,6 

 
172,8 

  
168,7 

 
170,3 

Likvida medel vid årets slut Not 19 160,3 167,6  196,3 168,7 
Förändring av likvida medel  -7,3 -5,1  27,6 -1,6 
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Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Försäljningsintäkter 15,4 15,3 15,4 15,4 

Taxor och avgifter 22,7 25,7 73,2 70,1 

Hyror och arrenden 17,6 12,9 120,3 114,2 

Bidrag 215,4 271,2 215,4 271,2 

Avgifter för social 
omsorg 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av 
verksamhet och 
konsulttjänster 

6,5 6,9 22,3 17,4 

Övriga intäkter 1,3 0,2 1,4 2,4 

Summa  278,9 332,1 448,0 491,0 

 
Not 2 Jämförelsestörande intäkter 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

 
0,6 

 
0,1 

 
0,6 

 
0,1 

Återbetalning AFA 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsintäkter 1,2 1,4 1,4 1,4 

Summa 1,8 1,5 2,0 1,5 

 
Not 3 Verksamhetens kostnader 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Personalkostnader 753,5 737,9 788,6 768,0 

Pensionskostnader 55,2 59,6 55,6 60,5 

Inköp av 
anläggnings- och 
underhållsmaterial 

3,5 3,8 3,5 3,8 

Entreprenader och 
köp av verksamhet 

235,2 241,1 235,2 241,1 

Lokal- och 
markhyror, 
fastighetsservice 
mm 

118,1 116,0 143,3 135,2 

Lämnade bidrag 67,3 61,7 67,3 61,7 

Materialkostnader 31,6 31,1 31,6 31,1 

Övriga kostnader 53,4 63,6 113,5 117,0 

Summa  1 317,8 1 315,0 1 438,6 1 418,5 

 
Not 4 Jämförelsestörande kostnader 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Exploateringskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Realisationsförl./utrangering 0,0   0,0 0,0 0,0 

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Not 5 Avskrivningar 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Avskrivning immateriella 
anläggningstillgångar 

2,3 0,4 2,3 0,4 

Avskrivningar byggnader 
och anläggningar 

6,8 6,3 52,8 41,0 

Avskrivningar maskiner 
och inventarier 

18,1 16,5 20,3 17,4 

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 27,3 23,3 75,4 58,8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Not 6 Skatteintäkter 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Kommunalskatt, 
preliminär inbetalning 

687,2 674,6 687,2 674,6 

Slutavräkning, 
preliminär innev. år 

-2,7 -3,4 -2,7 -3,4 

Slutavräkning 
förgående år 

0,0 0,9 0,0 0,9 

Summa 684,5 672,1 684,5 672,1 

 
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning  
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Inkomstutjämningsbidrag  255,1 241,1 255,1 241,1 

Kommunal fastighetsavg 36,0 30,7 36,0 30,7 

Bidrag för LSS-utjämning 11,7 9,8 11,7 9,8 

Kostnadsutjämningsbidrag 33,0 29,4 33,0 29,4 

Regleringsbidrag/avgift 2,7 -0,2 2,7 -0,2 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Generella bidrag från 
staten 

39,3 40,2 39,3 40,2 

Summa  377,7 351,0 377,7 351,0 

Tillfälligt stöd från staten, 
byggbonus 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 

Summa 
jämförelsestörande 
statsbidrag och utjämning 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 

Kommunen har erhållit ett bidrag från staten, s.k. 
”Välfärdsmiljarder” 2018 39,3 mnkr och 2017 40,2 mnkr. 

 
Not 8 Finansiella intäkter 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Ränteintäkter på utlåning till 
kommunalt koncernföretag 

 
5,9 

 
5,1 

 
0,0 

  
    0,0 

Övriga finansiella intäkter 9,3 1,7 9,4 1,7 

Summa  15,2 6,8 9,4 1,7 

 
Not 9 Finansiella kostnader 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Räntekostnad pensioner 2,3 1,7 2,3 1,7 

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,2 20,2 21,0 

Summa 2,4 1,9 22,5 22,6 

 
Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

10,6 23,3   

Reducering av samtliga 
reavinster 

3,3 -1,6   

     

Balanskravsresultat 7,3 21,7   

Synnerliga skäl:     

Resultatpåverkan från tidigare 
öronmärkningar 

0,0 1,3   

Årets resultat enligt 
balanskravsresultat och 
synnerliga skäl 

 
 

7,3 

 
 

23,0 

  

 
 
 
  



 
52 NOTER  

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Ingående anskaffningsvärde 2,5 0,0 2,5 0,0 

Ingående avskrivningar -0,4 0,0 -0,4 0,0 

Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingående bokfört värde 2,1 0,0 2,1 0,0 

Årets nyanskaffning 21,9 2,5 21,9 2,5 

Årets avskrivning -2,3 -0,4 -2,3 -0,4 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 24,5 2,5 24,5 2,5 

Utgående avskrivningar -2,7 -0,4 -2,7 -0,4 

Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 21,7 2,1 21,7 2,1 

 
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Allmän markreserv     

Ingående 
anskaffningsvärde 

21,9 21,9 21,9 21,9 

Ingående avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingående bokfört värde 21,9 21,9 21,9 21,9 

Årets nyanskaffning 0,2 
 

0,0 0,2 0,0 

Årets avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
ack. avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

22,2 21,9 22,2 21,9 

Utgående avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 22,2 21,9 22,2 21,9 

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående 
anskaffningsvärde 

1,7 1,5 550,1 456,5 

Ingående avskrivningar -1,2 -1,2 -48,3 -37,1 

Ingående 
upp/nedskrivningar 

0,0 0,0 2,0 0,0 

Ingående bokfört värde 0,4 0,3 503,8 419,4 

Årets nyanskaffning 0,0 0,2 215,0 95,0 

Årets avskrivning -0,1 -0,1 -12,6 -11,3 

Årets uppskrivning 0,0 0,0 0,0 2,0 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 -9,5 0,0 

Årets utrangering av 
ack. avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

1,7 1,7 755,6 551,5 

Utgående avskrivningar -1,3 -1,3 -60,9 -48,3 

Utgående 
upp/nedskrivningar 

0,0 0,0 2,0 2,0 

Utgående bokfört värde 0,4 0,4 696,6 505,2 

Fastigheter för 
affärsverksamhet 

   

Ingående 
anskaffningsvärde 

0,9 0,9 38,4 1,4 

Ingående avskrivningar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Ingående bokfört värde 0,2 0,3 37,8 0,8 

Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,3 37,5 

Årets avskrivning -0,0 -0,0 -1,8 -0,0 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 -0,5 

Årets utrangering av 
ack. avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

0,9 0,9 38,7 38,4 

Utgående avskrivningar -0,6 -0,6 -2,4 -0,6 

Utgående 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 0,2 0,2 36,4 37,8 

     
Publika fastigheter(gator, väga, parker)   

Ingående 
anskaffningsvärde 

183,9 176,0 183,9 176,0 

Ingående avskrivningar -83,7 -77,5 -83,7 -77,5 

Ingående bokfört värde 100,3 98,5 100,3 98,5 

Årets nyanskaffning 11,5 8,0 11,5 8,0 

Årets avskrivning -6,7 -6,2 -6,7 -6,2 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
ack. avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

195,4 183,9 195,4 183,9 

Utgående avskrivningar -90,3 -83,7 -90,3 -83,7 

Utgående 
nedskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 105,1 100,3 105,1 100,3 

     
Fastigheter för annan 
verksamhet 

    

Ingående 
anskaffningsvärde 

7,0 6,6 966,3 958,5 

Ingående avskrivningar -1,5 -1,4 -338,5 -316,5 

Ingående 
nedskrivningar 

0,0 0,0 -11,9 -11,7 

Ingående bokfört värde 5,5 5,2 616,0 630,3 

Årets nyanskaffning 0,0 0,4 49,0 7,1 

Årets avskrivning -0,1 -0,1 -22,6 -22,4 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

-0,7 0,0 -9,6 -0,3 

Årets utrangering av 
ack. avskrivningar 

0,2 0,0 0,2 0,2 

Årets utrangering av 
nedskrivningar 

0,0 0,0 1,0 0,0 

Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 1,1 

Utgående 
anskaffningsvärde 

6,3 7,0 1 005,7 966,3 

Utgående avskrivningar -1,3 -1,5 -360,8 -338,6 

Utgående 
nedskrivningar 

0,0 0,0 -12,9 -11,7 
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Utgående bokfört värde 5,0 5,5 632,0 616,0 

Utgående bokför värde Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

Summa 132,8 128,4 1 502,1 1 281,2 

 
Not 13 Pågående arbeten 
Belopp i mnkr 2018 2017    2018    2017 

Ingående anskaffnings-
värde 

26,1 14,7 193,9 140,3 

Årets nyanskaffning 68,4 14,4 154,5 176,8 

Under året aktiverat -55,3 -3,0 -122,2 -123,1 

Utgående bokfört 
värde 

35,5 26,1 126,2 193,9 

 
Not 14 Maskiner och inventarier 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Maskiner     

Ingående anskaffningsvärde 5,8 4,5 5,8 4,5 

Ingående avskrivningar -2,5 -2,0 -2,5 -2,0 

Ingående bokfört värde 3,3 2,5 3,3 2,5 

Årets nyanskaffning 3,8 1,3 3,8 1,3 

Årets avskrivning -0,7 -0,5 -0,7 -0,5 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

9,6 5,8 9,6 5,8 

Utgående avskrivningar -3,3 -2,5 -3,3 -2,5 

Utgående bokfört värde 6,3 3,3 6,3 3,3 

     

Inventarier     

Ingående anskaffningsvärde 117,3 103,4 147,9 129,2 

Ingående avskrivningar -59,7 -45,1 -77,8 -62,1 

Ingående bokfört värde 57,7 58,3 70,1 67,2 

Årets nyanskaffning 13,3 13,9 15,2 19,5 

Årets avskrivning -15,7 -14,5 -18,1 -16,5 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 -0,7 0,0 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

0,0 0,0 0,5 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

130,6 117,3 162,7 147,9 

Utgående avskrivningar -75,3 -59,7 -95,3 -77,8 

Utgående bokfört värde 55,3 57,7 67,2 70,1 

     

Bilar och andra transportmedel   

Ingående anskaffningsvärde 19,2 18,1 19,2 18,1 

Ingående avskrivningar -11,4 -9,8 -11,4 -9,8 

Ingående bokfört värde 7,9 8,3 7,9 8,3 

Årets nyanskaffning 4,3 1,1 4,3 1,1 

Årets avskrivning -1,7 -1,5 -1,7 -1,5 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

23,5 19,2 23,5 19,2 

Utgående avskrivningar -13,0 -11,4 -13,0 -11,4 

Utgående bokfört värde 10,5 7,9 10,5 7,9 

     
Konst     

Ingående anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ingående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Ingående bokfört värde 1,4 1,4 1,4 1,4 

Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående 
anskaffningsvärde 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Utgående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Utgående bokfört värde 1,4 1,4 1,4 1,4 

     

Utgående bokfört värde maskiner och inventarier 

Summa 73,5 70,2  82,7 

 
Not 15 Finansiella anläggningstillgångar 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Aktier och andelar     

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 

Flens Bostads AB 6,0 6,0 0,0 0,0 

Flens Industrihus AB 0,0 1,0 0,0 0,0 

Flens Kommunfastigheter 
AB 

38,0 3,0 0,0 0,0 

Flen Vatten och Avfall AB 1,0 1,0 0,0 0,0 

Framtidsbruket AB 45,7 25,7 0,0 0,0 

Unikabruket AB 3,5 3,5 0,0 0,0 

Summa 94,2 40,2 0,0 0,0 

Aktier och andelar i övriga företag 

Förlagslån Kommuninvest 2,5 2,5 2,5 2,5 

Kommunförbundet 
Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

Kommuninvest ekonomisk 
förening 

 
10,1 

 
10,1 

 
10,1 

 
10,1 

Bostadsrätter, andelar och 
övriga aktier 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,8 

 
0,7 

Summa 14,0 14,0 14,7 14,7 

Summa aktier och andelar 108,2 54,2 14,7 14,7 

 
Långfristiga fordringar   

Flens Kommunfastigheter 
AB 

0,6 1,4 0,0 0,0 

Flens Industrihus AB 0,0 8,1 0,0 0,0 

Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 1,6 

Summa långfristiga 
fordringar 

0,6 9,5 0,0 1,6 

 
Summa finansiella anläggningstillgångar   

Summa 108,8 63,7 14,7 16,3 

 
Not 16 Förråd och lager 
Belopp i mnkr    2018 2017 2018 2017 

Förråd och lager 0,0 0,0 0,8 0,8 

Summa 0,0 0,0 0,8 
 

0,8 

  
Not 17 Exploateringsmark 
Belopp i mnkr    2018 2017 2018 2017 

Flen     

Redovisat värde vid 
årets början 

8,7 3,6 8,7 3,6 

Nyanskaffning 0,0 5,5 0,0 5,5 

Försäljning -5,7 -0,4 -5,7 -0,4 

Redovisat värde vid 
årets slut 

3,0 8,7 3,0 8,7 



 
54 NOTER  

Sparreholm     

Redovisat värde vid årets 
början 

0,7 0,8 0,7 0,8 

Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Redovisat värde vid årets 
slut 

0,7 0,7 
 

0,7 0,7 

 
Hälleforsnäs     

Redovisat värde vid årets 
början 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Redovisat värde vid årets 
slut 

2,6 2,6 2,6 2,6 

 
Malmköping     

Redovisat värde vid årets 
början 

0,4 0,5 0,4 0,5 

Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Redovisat värde vid årets 
slut 

0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Vadsbro     

Redovisat värde vid årets 
början 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Redovisat värde vid årets 
slut 

0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Mellösa     

Redovisat värde vid årets 
början 

0,9 0,9 0,9 0,9 

Nyanskaffning 0,4 0,0 0,4 0,0 

Försäljning 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Redovisat värde vid årets 
slut 

1,3 0,9 1,3 0,9 

 
Bettna     
Redovisat värde vid årets början 0,1 0,0 0,1 0,0 

Nyanskaffning 0,0 0,1 0,0 0,1 

Försäljning 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Redovisat värde vid årets slut 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Summa exploateringsmark   

Summa 8,1 13,4 8,1 13,4 

 
Not 18 Fordringar 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Kundfordringar 13,2 13,7 21,6 21,0 

Fordran stat och övriga 
kommuner 

61,8 122,4 62,8 120,8 

Förutbetalda 
kostnader/upplupna 
intäkter 

 
42,3 

 
49,0 

 
46,0 

 

 
47,2 

Övriga fordringar 2,9 4,1 9,7 15,3 

Summa 120,2 189,2 140,0 204,2 

 
Not 19 Kassa och bank 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Handkassa och 
kontantkort 

0,4 0,1 0,4 0,1 

Bank 159,9 167,5 195,9 168,7 

Varav kommunens del 115,8 114,2   

Summa 160,3 167,6 196,3 168,7 

Kommunen har en checkkredit på 30 mnkr. Vid bokslutstillfället 
2018 var 0 kr utnyttjad. 
 

Not 20 Eget kapital 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Ingående balans 230,1 236,8 306,4 314,2 

Årets resultat 10,6 23,3 -11,5 19,7 

Avsättning 0,0 -30,0 0,0 -33,3 

Redovisat värde vid 
årets slut 

240,7 230,1 294,9 300,6 

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 30 mnkr av 2016 års 
balanskravsresultat till sluttäckning av deponin på fastigheten 
Talja 1:5.   

 
Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 
Belopp i mnkr      2018     2017     2018    2017 

Specifikation – Avsatt till Pensioner   

Särskild 
avtals/ålderspension 

2,1 6,3 2,1 6,3 

Förmånsbestämd/kompl 
pension 

74,1 65,3 74,1 65,3 

Ålderspension 12,9 12,7 12,9 12,7 

Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avtalspension 0,8 1,8 0,8 1,8 

Summa pensioner 89,9 86,1 89,9 86,1 

Löneskatt 22,3 21,4 22,3 21,4 

Summa 112,3 107,5 112,3 107,5 

 
Förändring av Avsättning för pensioner 

Ingående avsättning 107,5 94,5 107,5 94,5 

Nya förpliktelser under 
året varav 

    

   Nyintjänad pension 8,1 13,0 8,1 13,0 

   Ränte- och 
basbeloppsuppräkningar 

 
2,0 

 
1,4 

 
2,0 

 
1,4 

   Övrig post -1,4 -0,7 -1,4 -0,7 

Avtalspension -1,0 0,6 -1,0 0,6 

Årets utbetalningar -3,9 -4,2 -3,9 -4,2 

Förändring av löneskatt 0,9 2,9 0,9 2,9 

Summa 112,3 107,5 112,3 107,5 

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 
Redovisningsprinciper 

 
Not 22 Övriga avsättningar 
Belopp i mnkr                       2018          2017 2018 2017 

Avsatt för Citybanan   

Ingående avsättning 0,0 6,3 6,3 6,3 

Indexuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medfinansiering utbetalning 0,0 -5,6 -5,6 -5,6 

Återföring avsättning 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 

Utgående avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Citybanan är en ca 6 km lång pendelstågstunnel genom 
centrala Stockholm. Syftet är att frigöra kapacitet på befintliga 
spår söder om Stockholms central. Utbetalning har skett under 
januari månad under åren 2013 till 2017. Citybanan öppnade 
för trafik 2018. 
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Avsatt för återställande av deponi   

Ingående avsättning 44,7 15,3 44,7 15,3 

Ytterliggare avsättningar 0,0 30,0 0,0 30,0 

Ianspråktagna 
avsättningar 

-5,5 -0,6 -5,5 -0,6 

Utgående avsättningar 39,3 44,7 39,3 44,7 

Avsättningen avser återställande av deponi vid Frutorpstippen. 
Arbetet med att återställa är i dagsläget i en inledningsfas och 
deponin ska vara sluttäckt och godkänd 2024.  
Övriga avsättningar     

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,5 2,5 

Övrigt  0,0 0,0 38,2 29,3 

Summa 0,0 0,0 38,6 31,8 

 
Summa övriga avsättningar   

Summa 39,3 44,7 77,9 76,5 

 
Not 23 Långfristiga skulder 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Lån i banker och 
kreditinstitut 

0,0 0,0 1 272,7 1 135,3 

Investeringsbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 

Övriga långfristiga 
skulder 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 1,6 1,6 1 274,3 1 136,9 

     

     

Lån som förfaller 
inom: 

    

1år 0,0 0,0   

2-3 år 0,0 0,0   

3-5 år 0,0 0,0   

5< år 0,0 0,0   

     

 
Not 24 Kortfristiga skulder 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Kortfristig del av 
långfristig skuld 

0,0 0,0 102,2 37,4 

Leverantörsskulder 94,1 73,8 109,6 110,2 

Koncernkonto bolagens 
andel 

45,6 57,7 1,1 0,0 

Personalens skatter, 
avgifter och löneavdrag 

 
12,0 

 
11,9 

 
12,0 

 
11,9 

Skuldförda statsbidrag 11,9 12,3 11,9 12,3 

Övriga kortfristiga 
skulder 

-2,7 0,4 6,6 19,4 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

106,6 120,6 
 

126,8 150,5 

Summa 267,6 276,8 370,3 341,8 

 
Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Ingående balans 77,0 85,2 77,0 85,2 

Aktualisering     

Nyintjänad pension 16,7 -2,4 16,7 -2,4 

Ränteuppräkning 0,9 1,3 0,9 1,3 

Basbeloppsuppräkning     

Ändringar av 
försäkringstekniska 
grunder 

0,0 2,6 0,0 2,6 

Övrig post 4,8 -1,4 4,8 -1,4 

Årets utbetalningar -6,4 -6,7 -6,4 -6,7 

Summa 93,0 78,6 93,0 78,6 

pensionsförpliktelser 

Löneskatt 3,9 -1,6 3,9 -1,6 

Utgående balans 96,9 77,0 96,9 77,0 

 
Not 26 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 
Belopp i mnkr       2018            2017   

Borgensåtagande – kommunägda bolag   

Flens Bostads AB 234,0 234,0   

Flens Kommunfastigheter 
AB 

776,0 627,2   

Flen Vatten och Avfall AB 223,0 208,0   

Unikabruket AB 30,0 30,0   

Summa 1 263,0 1 099,2   

 
Övriga   

Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

 
55,8 

 
55,8 

  

Egna hem och småhus  0,2 0,2   

Föreningar och stiftelser 2,9 2,9   

Summa 58,9 58,9   

 
Summa borgens- och övriga 
ansvarsförbindelser 

  

Summa 1 321,9 1 158,1   

Kommuninvest i Sverige AB 
Flens kommun har i april 1996 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner 
och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelse.  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemmar vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, del i förhållande till storleken på 
medlemmars respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.  
 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Kommunen är medlem med 3 % andel i Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet som i november 2015 ingick ett 
borgensåtagande såsom för egen skuld för AB Transitios 
låneförpliktelser. Medlemmaran har vid varje tidpunkt andel i 
förbundets tillgångar och skulder med sin andel enligt 
förbundsordningen. Per 2018-12-31motsvarade kommunens 
andel av borgensåtagandet 55,8 mnkr.  
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Not 27 Leasing och hyresåtagande 
Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017 

Operationella 
leasingavtal 

4,4 3,5   

Inventarier och 
utrustning 

    

Framtida 
minimileaseavgifter 

0,3 0,3   

   Därav förfall inom 1 år 0,2 0,2   

   Därav förfall inom 1-5 
år  

0,1 0,1   

   Därav förfall senare än 
5 år 

0,0 0,0   

Fordon     

Framtida 
minimileaseavgifter 

4,1 3,1   

   Därav förfall inom 1 år 2,3 1,8   

   Därav förfall inom 1-5 
år  

1,8 1,3   

   Därav förfall senare än 
5 år 

0,0 0,0   

 
Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0   

Framtida finansiella 
kostader 

0,0 0,0   

Nuvärdet av 
minimileaseavgifter 

0,0 0,0   

 
Hyresåtagande   

Minimihyror 24,7 21,7   

   Därav förfall inom 1 år 0,3 0,5   

   Därav förfall inom 1-5    
   år            

11,5 8,5   

   Därav förfall senare än 
   5 år 

12,8 12,6   

 
Not 28 Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Belopp i mnkr Not 2018 2017 2018 2017 

Av- och 
nedskrivningar 

5 27,3 23,3 67,6 56,8 

Förändring 
pensionsavsättningar 
inkl löneskatt 

21 4,7 12,9 5,7 13,0 

Förändring i övriga 
avsättningar 

22 -5,0 23,2 -4,3 23,2 

Övriga poster  0,5 -6,4 -14,9 -3,9 

Summa  27,5 53,0 54,2 89,1 
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Driftredovisning 
 

 

Nämnd Redovisning                                       
2018 

Budget 
2018 

Avvikelse 
mot 

budget 

Redovisning 
2017 

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto-
kostnader 

  Netto-
kostnader 

       

Kommunfullmäktige 0,0 -2,2 -2,2 -2,5 0,4 -2,4 

Kommunstyrelse 8,4 -100,4 -92,0 -98,8 6,8 -92,0 

Revision 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 -0,7 

Överförmyndare 0,8 -4,9 -4,1 -3,1 -0,9 -2,2 

Valnämnd/Jävsnämnd 0,3 -0,7 0,4 -0,9 0,2 -0,1 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnd 117,1 -515,1 -398,0 -394,9 -3,1 -376,5 

Samhällsbyggnadsnämnd 21,7 -94,6 -73,0 -71,6 -1,3 -73,4 

Socialnämnd 182,3 -668,1 -485,7 -430,9 -54,8 -440,5 

Summa nämnder 330,6 -1386,9 -1056,1 -1003,2 -52,8 -988,0 

       

Övr. kommungemensamma 

kostnader under Kommunstyrelsen 

Intäkter 
2018 

Kostnader 
2018 

Netto-
kostnader 

2018 

Budget 
2018  

Avvikelse 
mot 

budget  

Netto-
kostnader 

2017 

       

Finans övergripande 9,1 0,0 9,1 0,0 9,1 2,1 

Pensioner 40,1 -56,7 -16,6 -18,3 1,7 -25,8 

Personalomkostnader (PO-pålägg) 3,9 -1,4 2,5 0,0 2,5 3,1 

Kalkylerad kapitalkostnad 30,9 0,0 30,9 31,4 -0,5 26,7 

Skatt 687,2 -2,7 684,5 688,0 -3,5 672,1 

Statliga utjämningsbidrag 377,7 0,0 377,7 381,8 -4,1 351,0 

Ränta 5,9 0,0 5,9 4,7 1,2 5,0 

Avskrivningar enligt plan 0,0 -27,3 -27,3 -26,8 -0,5 -23,3 

Oförutsedda behov 0,0 -0,1 -0,1 -37,4 -37,3 0,0 

       

Summa finansförvaltning 1154,8 -88,2 1066,6 1023,4 43,2 1 011,3 

       

Årets resultat 1485,5 -1474,8 10,6 20,2 -9,6 23,3 
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Investeringsredovisning 
 

 

 
 
 
 

 

 

Redovisning fleråriga projekt 

 

 Utfall 
Tom 2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
totalt 

Budget  
tom 2018 

 

Utbyggnad bredband 4,7 8,8 3,8 3,2 20,5 27,5  

Byte av verksamhetssystem - 1,8 9,7 8,6 20,1 9,6  

Landsvägsgatan Malmköping 8,7 0,2 1,6 5,3 15,8 31,2  

      

   

Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Netto Budget 
     

 
Kommunfullmäktige 

 
0,1 

 
0,0 

 
0,1 

 
0,2 

     
 
Kommunstyrelse 

 
20,6 

 
0,0 

 
20,6 

 
27,7 

varav…Utbyggnad bredband 3,2 0,0 3,2 10,3 
             IT-utrustning och  
             system 

16,5 0,0 16,5 11,9 

 
Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnd 

 
 

9,3 

 
 

0,0 

 
 

9,3 

 
 

10,2 
     
     
Samhällsbyggnadsnämnd 34,5 1,8 32,7 60,8 
varav…Landsvägsg Malmk 5,3 0,0 5,3 16,2 
             Fordon och maskiner 6,4 0,0 6,4 5,3 
             Ombyggn Storg/Drottningg 5,4 0,0 5,4 5,0 
 
Socialnämnd 

 
2,0 

 
0,0 

 
2,0 

 
4,3 

 
Summa investeringar 

 
66,5 

 
1,8 

 
64,7 

 
103,2 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 
 
Nedan lämnas kommentarer till de 
redovisningsprinciper kommunen använt samt 
avvikelser jämfört med lagstiftning och 
rekommendationer. 

Anläggningstillgångar 
Som investeringsutgift räknas anskaffningar 
med en varaktighet på minst tre år och med 
ett anskaffningsvärde om minst 25 000 kr.  
 
Under året har större investeringar bestående 
av komponenter aktiverats som separata 
enheter med separat avskrivningstid. De 
anläggningar som redan ligger i 
balansräkningen har ännu inte delats i 
komponenter, men det kommer att göras 
under 2019. 
 
Anläggningstillgångar upptas i balans-
räkningen till anskaffningsvärdet med avdrag 
för planenliga avskrivningar samt 
nedskrivningar.  De investeringsinkomster 
som avser anslutningsavgifter redovisas som 
skuld och upplöses i samma takt som 
investeringen skrivs av.  
 
Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier 
som antas ha en livslängd om högst tre år 
eller har ett värde som understiger 25 tkr har 
kostnadsförts direkt vid anskaffning. 

Nedlagda kostnader vid pågående projekt 
redovisas som pågående arbeten till dess att 
de tas i bruk. 

Avskrivningsprinciper 

Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för 
då de tas i bruk utifrån en bedömning av 
nyttjandetiden. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid 
inga avskrivningar. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. 
 
Avskrivningstider  

Verksamhetsfastigheter 10-50 år 

Hyresfastigheter 10-33 år 

Gator och vägar 20-33 år 

Maskiner och inventarier 5-10 år 

Fordon 3-20 år 

Datorer 3 år 

Mark skrivs ej av 

Konst skrivs ej av 

Exploateringar 
Utgifter för exploatering redovisas som 
omsättningstillgång. Mad exploatering avses 
iordningställande av mark för arbets- och 
bostadsområden som kommunen beräknar 
sälja.  
Försäljning redovisas mot resultaträkningen 
tillsammans med matchande kostnader när 
äganderätten övergår till köparen.  
 
Utgifter för tillgångar avsedda för 
stadigvarande bruk som ska kvarstå i 
kommunens ägo redovisas som anläggnings-
tillgång.  

Sammanställd redovisning (RKR 
8.2) 
I den kommunala koncernen ingår samtliga 
bolag och kommunalförbund i vilka Flens 
kommun har minst tjugo procents inflytande. 
 
Kommunkoncernens medlemmar och 
ägarandelar framgår i avsnittet 
Kommunkoncernen. 
 
Syftet med den sammanställda redovisningen 
är att ge en samlad helhetsbild av 
kommunens ekonomiska ställning oberoende 
av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. 
Den sammanställda redovisningen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden och med 
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hänsyn till specificering enligt proportionell 
konsolideringsmetod. Kommunens bokförda 
värden på aktier i de kommunala bolagen har 
eliminerats mot bolagens eget kapital. I 
koncernens eget kapital ingår efter 
eliminering, förutom kommunens eget 
kapital, endast den del av de kommunala 
bolagens eget kapital som motsvarar ägd 
andel. Tillgångar och skulder samt intäkter 
och kostnader har upptagits till så stor del 
som motsvarar ägd andel. Därefter har 
interna mellanhavanden eliminerats med ägd 
andel. 

Jämförelsestörande och 
extraordinära poster (RKR 3.1) 
Jämförelsestörande poster särredovisas när 
dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödes-
rapporten. 
 
Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och överstiger 10 
mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar 
samt kostnader och intäkter för 
tomtförsäljning i samband med 
markexploatering som jämförelsestörande. 

Skatteintäkter (RKR 4.2) 
Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner 
och landsting (SKL:s) decemberprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag har tagits upp som en 
långfristig skuld och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 
  
Huvudregeln för vad som betraktas som 
investering i Flens kommun är att inköpet har 
en nyttjandeperiod på minst tre år och ett 
anskaffningsvärde på minst 25 tkr exklusive 
moms. 

Kassa och bank 
Hela behållningen på koncernkontot i 
kommunens balansräkning redovisas 

 i Kassa och bank. Ställningen på respektive 
bolags konto redovisas som kortfristig skuld 
eller fordran. 

Pensioner (RKR 2.2, 7.1, 10.2, 
17.2) 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknande enligt 
Sveriges Kommuner och Landstings 
beräkningsmodell, RIPS17. 
 
Pensioner redovisas enligt blandmodellen 
vilket innebär att pensioner inklusive 
löneskatt intjänade till och med 31 december 
1997 behandlas som ansvarsförbindelse.  
 
Pensionsåtaganden avseende det individuella 
valet, och som intjänats under perioden, har 
kostnadsförts och redovisats som kortfristig 
skuld. Det gäller även den särskilda 
löneskatten för individuella delen. Åtaganden 
för visstids- eller särskild ålderspension samt 
intjänad pension på löneandelar över 7,5 
basbelopp har kostnadsförts under perioden 
samt redovisats som avsättning i 
balansräkningen. 
 
Även pensionsåtaganden för förtroendevalda 
politiker redovisas i resultat och 
balansräkningen. 
 
Vid årsskiftet 2015/2016 gjordes en 
inbetalning till KPA gällande en 
försäkringslösning för pensioner som tidigare 
redovisats som ansvarsförbindelse, de 
pensioner som tjänats in för 1998. 

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna 
semesterdagar vid periodens slut. 
Tillsammans med okompenserad övertid och 
därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de 
som en kortfristig skuld och belastar 
resultatet på det år de intjänas. 

Leasing- och hyresavtal (RKR 
13.2) 
Flens kommun har för närvarande bara 
operationella leasingavtal och dessa bokförs 
ej som tillgång utan som kostnad på 
resultatet. 
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ORD OCH BEGREPP 
 
Anläggningstillgång Tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, maskiner, inventarier 

med mera. 
 
Avskrivning  Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång på grund av ålder 

och förslitning. 
 
Balanskravsresultat Är årets resultat när hänsyn tagits till reavinster och täckning av tidigare 

års underskott. Detta resultat ska vara minst noll för att kommunen ska 
leva upp till ekonomi i balans. 

 
Balansräkning  Redovisar den ekonomiska ställningen, tillgångar och skulder samt eget 

kapital vid räkenskapsårets slut. 
 
Budget  Plan över framtida planerade ekonomiska och verksamhetsmässiga 

händelser under en bestämd tidsperiod. 
 
Eget kapital  Ingående eget kapital från föregående år och årets resultat eller 

skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
 
Extraordinära poster  Kostnader och intäkter av väsentliga belopp som härrör från 

verksamheter som klart saknar samband med ordinarie verksamhet och 
som inträffar oregelbundet. 

 
Finansieringsanalys Visar hur investeringarna finansierats samt hur rörelsekapitalet 

(omsättningstillgångarna minus korta skulder) förändrats.  
 
Finansiella kostnader och intäkter  

Bland annat kostnadsräntor på lån och ränteintäkter på gjorda 
placeringar.  

 
Finansnetto  Skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter. 
 
God ekonomisk hushållning  

Att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt 
med insatta resurser och att varje generation gör rätt för sig, det vill 
säga, att man inte övervältrar kostnader till kommande generationer. 

 
God redovisningssed När det är vanligt att en redovisningsfråga hanteras på samma sätt av 

flertalet redovisningsskyldiga blir redovisningssättet god sed. 
 
Internränta  Kalkylmässig ränta för det kapital som nyttjas av en viss verksamhet. 
 
Kapitalkostnad Internränta och avskrivningar som en verksamhet belastas med för de 

investeringsmedel de tagit i anspråk. 
 
  



 
62 ORD OCH BEGREPP 

Kommunalekonomisk utjämning 
Den kommunalekonomiska utjämningen indelas i fem olika delar, 
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag 
och regleringsbidrag/avgift. Syftet är att samtliga kommuner i landet 
ska kunna bedriva verksamhet med så lika förutsättningar som möjligt 
oberoende av struktur och skatteunderlag. 

 
Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen 

(31/12). 
 
Kortfristiga skulder Skulder som ska betalas inom ett år. 
 
Likviditet  Betalningsberedskap på kort sikt. 
 
Långfristiga fordringar Fordringar som ska betalas senare än ett år från balansdagen (31/12). 
 
Långfristiga skulder Den del av skulderna som inte ska betalas inom ett år. 
 
Omsättningstillgång Kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar och förråd, 

det vill säga, tillgångar man kan omsätta inom 1 år. 
 
Ramar  Beviljade nettokostnader (kostnader minus intäkter) för respektive 

nämnd att utföra verksamheten i enlighet med målen och uppdragen i 
budgeten. 

 
Resultaträkning Visar kommunens totala kostnader och totala intäkter samt årets 

resultat. 
 
Rörelsekapital  Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
 
Skatteintäkter  Kommunalskatten inklusive slutavräkningarna. 
 
Soliditet  Andelen eget kapital av det totala kapitalet, visar graden av 

tillgångarna. 
 
Utjämning  Kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämning. 
 
Årets resultat  Årets intäkter minus kostnader.
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DATUM 2019-04-11 

Revisorerna i Flens kommun 

Postadress 

642 81 Flen 

Till 

Kommunfullmäktige i 

Flens kommun 

Revisionsberättelse för år 2018 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunstyrelsen och övriga 
nämnders verksamhet och genom utsedd lekmannarevisor Flens Bostads AB, Flen 
Vatten och Avfall AB, Unika bruket AB, Flens Kommunfastigheter AB, Sörmland Vat
ten och Avfall AB. 

Granskningen har även omfattat den verksamhet som under år 2018 har bedrivits 
av den gemensamma Patientnämnden samt den gemensamma Nämnden för sam
verkan kring socialtjänst och vård. Landstinget Sörmland är värdkommun för dessa 
båda nämnder. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlig
het med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal 
verksamhet och kommunen revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för be
dömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheterna på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt, med undantag för Socialnämnden då de redovisar ett underskott om - · 
54,8 mnkr i förhållande till den ram fullmäktige fastställt för nämnden. Vi ser 
mycket allvarligt på det underskott som Socialnämnden redovisar. Vi riktar där
med anmärkning mot Socialnämnden. 

Besöksadress 

Sveavägen 1 

Flen 

Telefon Telefax 

0157-430000 0157-431800 

Bankgiro 

5854-6045 

E-post

flens.kommun@flen.se 
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