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Kommunstyrelsens   ordförande  
har   ordet  
Y�erligare  e�  år  har  gå�  och  det  är  dags  a�           
göra  en  reflek�on  över  det  år  som  gå�  ur          
kommunens   perspek�v.   
 
Med  stor  glädje  kan  konstateras  a�  kommunen        
gör  e�  posi�vt  ekonomiskt  resultat  om  14        
mnkr  vilket  är  en  förbä�ring  gentemot  2018.        
Det  är  dock  vik�gt  a�  poängtera  a�  resultatet         
för  nämnderna  for�arande  visar  på  e�       
undersko�,  även  om  de�a  också  förbä�rats       
betänkligt  beroende  på  e�  omfa�ande  arbete       
inom  socialnämnden,  vilket  medfört  en  kra�ig       
reducering  av  nämndens  stora  undersko�  från       
2018.  
 
Då  även  andra  nämnder  levererar  undersko�       
under  året  är  noggrann  uppföljning  liksom       
åtgärder  från  nämnder  och  kommunlednings      
sida  av  fortsa�  stor  betydelse  under  2020  för         
a�   y�erligare   minska   nämndernas   undersko�.  
 
Under  året  har  också  e�  antal  vik�ga  beslut         
fa�ats,  såväl  avseende  kommunens     
verksamheter  som  sådant  som  rustar  hela  vår        
bygd  för  fram�den.  Inom  socialnämndens      
område  har  beslut  fa�ats  om  nya       
gruppboenden,  för  våra  barn  har  beslut  tagits        
om  ny  förskola  i  Flen.  Våra  ungdomar  kan         
glädja  sig  åt  e�  beslut  om  en  parkourbana  i          
Flen  och  a�  den  all�ör  utdragna  processen        
med  a�  få  en  skateboardbana  kommer  a�  vara         
klar  under  2020.  Inom  skolans  område  har        
också  särskilda  beslut  tagits  om  utökad  fysisk        
ak�vitet  vilket  är  en  vik�g  pusselbit  för  våra         
barns   hälsa.  
 
Bildandet  av  Region  Sörmland  under  året  och        
beslut  om  utökad  samverkan  inom  socialtjänst       
och  räddningstjänst  är  tydliga  exempel  på  en        
alltmer  utökad  samverkan  mellan     
kommunerna  i  regionen  för  a�  klara  kraven  på         
verksamheternas   kvalitet   och   ekonomi.  

 
Vidare  kan  nämnas  a�  kommunen  under  året        
tagit  e�  inriktningsbeslut  om  förvärv  av  Volvos        
fas�ghet  i  Flen  (Blocket  4)  i  sy�e  a�  bereda          
mark  för  bostadsbyggande.  I  samma  sy�e  har        
en  markanvisningstävling  genomförts,  dels  för      
byggandet  av  e�  ny�  äldreboende,  men  också        
för  a�  möjliggöra  bostäder  på  den  tomt  där         
Söderskolan  �digare  låg.  Därutöver  kan  vi       
under  året  glädja  oss  åt  a�  bostadsbyggandet        
fortsä�er  såväl  i  Flen  som  i  Malmköping.  Flera         
etableringar  i  kommunen  har  gjorts  inom  såväl        
handel   som   andra   branscher   av   näringslivet.  
 
Avslutningsvis  kan  året  sammanfa�as  med  a�       
kommunen  har  såväl  e�  antal  utmaningar  kvar        
a�  hantera,  men  också  möjligheter  a�       
�llvarata.  I  likhet  med  många  kommuner  har  vi         
de  kommande  åren  en  utmaning  a�  erbjuda        
en  allt  äldre  befolkning  dess  legi�ma  behov  av         
omvårdnad  och  trygghet.  Vi  måste  också       
fortsä�a  arbetet  med  a�  förbä�ra      
skolresultaten  för  våra  barn  och  ungdomar       
liksom  skapa  en  organisa�on  som  tar  sig  an         
utmaningen   a�   bygga   fler   bostäder.   
 
Flens  kommun  inlemmas  alltmer  i  en  regional        
arbetsmarknad  där  våra  invånares  möjligheter      
a�  nå  den  omkringliggande  och  växande       
arbetsmarknaden  bli  allt  vik�gare.  Prisvärda      
och  a�rak�va  bostäder  för  personer  i  olika        
faser  av  livet,  liksom  väl  fungerande       
infrastruktur  och  kommunika�oner  (som  bland      
annat  möjliggör  smidig  pendling  �ll  studier  och        
arbete)  kommer  a�  utgöra  än  vik�gare       
hörnstenar  i  vårt  fram�da  �llväxt-  och       
utvecklingsarbete.   
 
Det  är  min  övertygelse  a�  en  god  ekonomi  är          
en  grundbult  för  a�  lyckas  möta  fram�den  på         
e�  posi�vt  sä�  för  våra  nuvarande  och        
kommande   invånare.  
 
Anders   Berglöv  
Kommunstyrelsens   ordförande   
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Kommunchefen   har   ordet  
Vi  har  under  2019  ha�  en  utveckling  som         
innebär  a�  kommunen  har  gå�  framåt  men        
även  sådant  som  visar  a�  vi  fortsa�  har  många          
områden  a�  arbeta  vidare  med.  Vi  ser  en         
minskande  och  allt  äldre  befolkning.  Vi  ser        
sam�digt  en  ökning  av  antalet      
företagsetableringar.  Det  har  också  börjat      
byggas  flerbostadshus  i  högre  omfa�ning  än       
�digare.  Ekonomiskt  så  klarar  vi  även  i  år  e�          
posi�vt  resultat  på  helheten,  men  flera       
nämnder  gör  e�  undersko�  vilket  gör  a�  vi         
behöver  fortsä�a  arbetet  med  a�  utveckla  en        
mer   effek�v   organisa�on.  
 
Befolkningsutvecklingen  har  sedan  2017     
avstannat  och  invånarantalet  minskade  under      
året  med  120  invånare.  Se�  �ll  de  senaste         
åren  har  tätorterna  Flen  och  Malmköping  ökat        
i  invånarantal  medan  övriga  delar  har  minskat.        
I  länet  ökar  samtliga  kommuner  förutom  Flen        
och  Vingåker.  Det  är  av  vikt  a�  vi  framåt  kan           
vända  denna  trend.  E�  led  i  de�a  arbete  är  a�           
framåt  utveckla  bostadsförsörjningen  i     
centralorten.   
 
Under  2019  påbörjades  byggna�onen  av  e�       
flerbostadshus  i  centrala  Flen  genom  Flens       
Bostads  AB.  En  markanvisningstävling  på      
Gårdsjö  strand  har  genomförts,  liksom  beslutet       
a�  förvärva  Volvos  fas�ghet  Blocket  4  i        
centrala  Flen.  Markanvisningstävlingen  sy�ar     
�ll  a�  få  en  utbyggnad  av  e�  äldreboende  och          
bostäder  vid  Gårdsjön  på  �digare  Söderskolans       
område.  Förvärvet  av  Blocket  4  möjliggör       
centrala   bostäder   nära   resecentrum.  
  
Bredbandsutbyggnaden  har  fortsa�  under     
2019  e�er  föregående  års  motgångar.  Arbetet       
fortlöper  med  successiv  utbyggnad  av  fler       
områden.   
 
Vi  har  en  fortsa�  god  dialog  med  våra  företag  i           
form  av  företagsbesök,  En-väg  in  och  via        

Näringslivsrådet.  I  det  senare  iden�fierade      
representanter  från  näringslivet  och     
kommunen  under  året  e�  antal  gemensamma       
fokusområden.  När  det  gäller  handel  så       
öppnade  Jem&Fix  samt  Jysk  sina  bu�ker  i  Flen         
under  året.  Sam�digt  påverkas  Flen,  liksom       
andra,  av  de  beteendemönster  som      
näthandeln  medfört,  vilket  bidrar  �ll  a�  allt        
fler   fysiska   bu�ker   tvingas   lägga   ned.   
 
Samverkan  och  samarbete  med  andra  är  e�        
prioriterat  mål  för  kommunen.  Under  året  har        
vi  utökat  de�a.  Vi  har  bland  annat  ingå�  e�          
avtal  om  en  länsgemensam  socialjour,      
etablerat  e�  gemensamt  överförmyndarkontor     
i  Flen,  ingå�  samarbete  för  räddningstjänsten       
och  avtalat  om  juris�jänster  för  a�  stödja        
Gnesta   kommun.   
 
Socialnämnden  har  under  2019  genomgå�  e�       
stort  omställningsarbete  för  a�  skapa  en       
ekonomi  i  balans.  Det  finns  fortsa�  stora        
ekonomiska  utmaningar  inom  verksamheten     
men  under  året  har  nämnden  lyckats  halvera        
undersko�et  från  2018,  tack  vare      
gemensamma  ansträngningar  av  alla     
medarbetare  inom  organisa�onen.  Det     
område  som  fortsa�  avviker  är  kostnaderna       
för  försörjningsstöd  som  ännu  ökar  från  e�        
redan   högt   läge.   
 
Inom  skolan  går  resultaten  långsik�gt  åt  rä�        
håll.  Våra  elever  presterar  fortsa�  högre  än        
förväntat  enligt  det  så  kallade      
modellberäknade  värdet.  Verksamheten  har     
under  året  sa�  sig  i  den  nybyggda  delen  av          
bildningscentrum  Stenhammar  och    
undersökningar  visar  a�  eleverna  trivs  bra.       
Under  2019  fa�ade  fullmäk�ge  e�  beslut  om        
ökad  fysisk  ak�vitet  i  skolan  för  a�  förbä�ra         
elevernas  hälsa  och  studieresultat.  Under  året       
påbörjades  även  arbetet  med  en  gemensam       
förskola   på   �digare   Nybbleskolans   område.    
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Under  2019  har  vi  fokuserat  på  a�  säkerställa         
IT-strukturen  inom  den  kommunala     
organisa�onen.  Under  året  genomfördes  en      
revision  av  IT-verksamheten  för  a�  skapa  en        
bild  av  vilka  områden  som  behöver  utvecklas.        
Under  året  har  vi  även  rekryterat  en        
digitaliseringschef  som  e�  led  a�  utveckla       
verksamheten  och  ly�a  fokus  från  IT  �ll        
verksamhetsutveckling  med  stöd  av  digitala      
verktyg.   
 
Det  är  med  nya  tag  vi  tar  oss  an  2020.  Vi  har             
flera  fortsa�a  utmaningar  men  sam�digt      
sådant  som  gör  a�  vi  kan  se  med  �llförsikt  på           
fram�den.  Vi  behöver  som  organisa�on  ta       
y�erligare  steg  i  a�  vara  en  a�rak�v        
arbetsgivare.  E�  första  steg  inom  de�a  är  a�  vi          
tagit  fram  en  gemensam  ledarmodell  för  a�        
skapa  tydlighet  vad  som  förväntas  av  våra        
chefer.  Investeringsbehoven  är  fortsa�  stora  i       
kommunen  och  här  behöver  vi  se  över  vilka  av          
dessa  som  vi  själva  ska  bära  och  vilka  som  vi           
kan  låta  andra  entreprenörer  hantera.  Vårt       
fokus  behöver  fortsa�  vara  a�  skapa       
förutsä�ningar  för  en  ökad  befolkning  -  i  form         
av  infrastruktur,  boende  och  kommunika�oner.      
I  de�a  avseende  så  behöver  vi  fortsä�a        
arbetet  med  a�  utveckla  kommunen  såväl  som        
plats  som  organisa�on  och  som  a�rak�v       
arbetsgivare.  
 
Håkan   Bergsten   
Kommunchef   
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Förvaltningsberä�else   

Översikt  över  verksamhetens    
utveckling   
Flens  kommun  redovisar  e�  posi�vt  resultat       
med  närmare  14  mnkr  för  2019.  Jämfört  med         
budget  visar  u�allet  på  en  mindre       
budgetavvikelse  med  -1,5  mnkr  där      
nämnderna  �llsammans  visar  på  e�      
undersko�   om   27    mnkr   mot   uppsa�   budget.   
 
Finansförvaltningen  uppvisar  en  posi�v     
budgetavvikelse   med   26   mnkr.  
 
Årets  ne�oinvesteringar  uppgår  �ll  63  mnkr       
vilket  visar  på  a�  ungefär  71  %  av         
investeringsbudgeten  har  förbrukats.  Mer     
informa�on  om  året  i  korthet  visas  i  tabellen         
nedan.  
 
 2015  2016  2017  2018  2019  
Antal   invånare  16440  16830  16864  16705  16585  
Skattesats  
kommunen,   kr  

 
22:33  

 
22:33  

 
22:33  

 
22:33  

 
22:27  

Årets   resultat,   mnkr  -299,9  +85,0  +23,3  +10,6  +14,0  
Årets  resultat   
koncernen   mnkr  

-302,6  -78,9  +19,7  -11,5  -11,0  

Nämndernas  
budgetavvikelse,  
mnkr  

 
-12,6  

 
+4,3  

 
-22,6  

 
-52,8  

 
-27,3  

Nettoinvestering,  
mnkr  

26  41  44  65  63  

Anläggningstillgång 
ar   mnkr  

234  276  291  373     429  

Anläggningstillgång 
ar   koncernen   mnkr  

1255  1402  1576  1809  1   908  

Låneskuld,   mnkr  0  0  0  0  0  
Låneskuld  
koncernen   mnkr  

900  1061  1137  1   274  1   305  

Soliditet,   %  24  39  35  36  35  

Den   kommunala   koncernen   
Sveriges  kommuner  är  poli�skt  styrda      
organisa�oner,  vilket  innebär  a�  de      
förtroendevalda  poli�kerna  har  huvudansvaret     
för  kommunens  verksamhet.  Medborgarna     
avgör  med  sina  röster  i  de  allmänna  valen  vilka          
par�er  som  ska  finnas  representerade  i       

kommunens  högsta  beslutande  organ,     
kommunfullmäk�ge,  och  hur  många  mandat      
(platser)   varje   par�   får.   
I  Sverige  har  vi  propor�onella  val,  vilket        
innebär  a�  varje  par�  får  mandat  i  förhållande         
�ll  det  antal  röster  par�et  få�  i  valet.  I  Flens           
kommunfullmäk�ge   finns   45   ledamöter.   
 
Kommunens  ansvarsområde  är  så  omfa�ande      
a�  kommunfullmäk�ge  inte  ensam  kan  klara       
det.  Därför  utser  fullmäk�ge  e�  antal  nämnder        
som  har  i  uppdrag  a�  sköta  verksamheten        
inom  olika  ansvarsområden.    
Kommunfullmäk�ge  utser  även  en     
kommunstyrelse  som  ska  leda  och  samordna       
förvaltningen  av  kommunens  angelägenheter     
och  ha  uppsikt  över  övriga  nämnders       
verksamhet.  Kommunfullmäk�ge  bestämmer    
vilka  nämnder  som  ska  finnas  och  hur  många         
ledamöter  varje  nämnd  ska  ha.  Fördelningen       
av  platser  i  nämnderna  motsvarar      
majoritetsförhållandena  i  kommunfullmäk�ge.    
Flens  kommun  är  också  del-  eller  helägare  i  e�          
antal  bolag.  Tillsammans  utgör     
kommunfullmäk�ge,  kommunstyrelse,   
nämnder   och   bolag   Flens   kommunkoncern.   

Flens  kommun  har  två  hel�dsarvoderade      
poli�ker  –  kommunalråd  och  opposi�onsråd.      
Kommunalråd  är  Anders  Berglöv  (S)  och       
opposi�onsråd  är  Emma  Dahlin  (M).  I  övrigt  är         
kommunens  förtroendevalda  i  huvudsak     
fri�dspoli�ker.  

Inom  den  kommunala  organisa�onen  finns      
även  en  förvaltningsorganisa�on.  Till  de  olika       
poli�ska  nämnderna  hör  en  förvaltning  där       
anställda  i  kommunen  arbetar  för  a�  utreda,        
planera  och  genomföra  det  som  de  lokala        
poli�ska  företrädarna  beslutar  om,  men  också       
sådant  som  kommunen  måste  uppfylla  enligt       
lag.  Det  kan  �ll  exempel  gälla       
myndighetsutövning  inom  individ-  och     
familjeomsorgen,  brandskydd,  livsmedels-,    
miljö-   och   brandskyddslags��ning.  
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Y�erst  ansvariga  för  kommunens  verksamhet      
är  kommunfullmäk�ge  där  ledamöterna  är      
direktvalda  av  kommunens  invånare.     
Kommunfullmäk�ge  kan  sägas  vara     
kommunens  ”riksdag”  på  samma  sä�  som       
kommunstyrelsen  är  kommunens  ”regering”.     
Nedan   beskrivs   Flens   kommunkoncern   kort.  

Kommunfullmäk�ge  
Kommunfullmäk�ge  fa�ar  beslut  i  principiella      
frågor  och  i  andra  ärenden  av  större  vikt  för          
kommunen.  Det  gäller  �ll  exempel  ärenden       
som  rör  mål  och  riktlinjer  för  nämndernas  och         
förvaltningarnas  arbete  genom  a�  bland  annat       
anta  verksamhetsplaner  samt  budget  och  den       
kommunala   ska�esatsen.  

Ordförande  i  kommunfullmäk�ge  är  Helen      
Stockow   (S).  

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen  är  kommunens  högsta     
verkställande  organ  och  har  �ll  uppgi�  a�  leda         
och  samordna  förvaltningen  samt  ha  uppsikt       
över  övriga  nämnders  verksamhet.     
Kommunstyrelsen  förbereder  ärenden  inför     
kommunfullmäk�ge  och  har  det  övergripande      
ansvaret  för  a�  kommunfullmäk�ges  beslut      
genomförs,  följs  upp  och  utvärderas.  De�a       
arbete  sker  u�från  föreskri�er  i  lag  samt  de         
mål  och  riktlinjer  som  kommunfullmäk�ge  har       
bestämt.  Kommunstyrelsen  ansvarar  för  a�      
regelbundet  redovisa  vissa  typer  av  ärenden       
�ll  kommunfullmäk�ge.  Det  gäller  bland  annat       
den  totala  ekonomiska  ställningen  i      
kommunens  verksamheter  och  bolag  som      
regelbundet   rapporteras   under   budgetåret.  

I  de  företag  som  kommunen  helt  eller  delvis         
äger  ska  kommunstyrelsen  utöva  ägarfunk�on      
vilket  bland  annat  innebär  a�      
kommunstyrelsen  har  rä�  a�  u�ärda      
ägardirek�v.  Varje  år  ska  kommunstyrelsen      
pröva  om  den  verksamhet  som  bedrivits  i        
ak�ebolagen  har  varit  förenligt  med  dess       

ändamål  och  inom  ramen  för  kommunens       
befogenhet.  

Ordförande  i  kommunstyrelsen  är  Anders      
Berglöv   (S).  

Barn-,   utbildnings-   och   kulturnämnden  
Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden     
ansvarar  för  kommunens  verksamhet  inom  det       
offentliga  skolväsendet  för  barn  och  ungdom.       
Nämnden   ansvarar   även   för   bland   annat:  

● Kulturskolan  
● Ungdomsmo�agningen  
● Folk-   och   skolbibliotek  
● Allmänkultur,  museiverksamhet  och    

kulturminnesvård  
● Fördelning  av  bidrag  och  annat  stöd       

�ll   kulturliv   och   folkbildning  
● Kommunens  öppna   

ungdomsverksamhet   (fri�dsgårdar)  
● Kommunens   mål�dsservice  

Ordförande  i  barn-,  utbildnings-  och      
kulturnämnden   är   Peter   Munter   (S).  

Socialnämnden  
Socialnämnden  har  det  samlade  ansvaret  för       
kommunens  uppgi�er  inom  socialtjänstlagen.     
Det  innebär  bland  annat  myndighetsutövning      
och  insatser  inom  individ-  och  familjeomsorg.       
Socialnämnden  ansvarar  även  för  kommunens      
uppgi�er  enligt  lagarna  om  särskilda      
bestämmelser  om  vård  av  unga  och  vård  av         
missbrukare   i   vissa   fall.  

.  
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Nämnden   ansvarar   bland   annat   för:  

● Biståndsprövningar   och  
behandlingsinsatser  

● Missbruk-   och   beroendevård  
● Tillstånd  och  �llsyn  för  servering  av       

alkohol  
● Bostadsanpassningsbidrag  
● Färdtjänst  
● Konsumentvägledning   och  

skuldsanering  
● Vuxenutbildning   och  

svenskundervisning   för   invandrare  
● Flyk�ngmo�agande   och  

integra�onsinsatser  

Ordförande  i  socialnämnden  är  Daniel      
Ljungkvist   (S).  

Samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  ansvarar  för  a�     
bygga  en  a�rak�v,  effek�v,  trygg  och  säker        
miljö  för  kommunens  invånare,  företagare  och       
besökare.  Nämnden  ansvarar  bland  annat  för       
bygglov,  dri�,  underhåll  och  skötsel,      
fri�dsverksamhet  samt  förvaltning  av  offentlig      
mark.   Nämnden   ansvarar   bland   annat   för:  

● Miljö-   och   hälsoskydd  
● Bygglov   och   bygganmälan  
● Räddningstjänst,  

brandskyddskontroll   och   sotning  
● Gaturenhållning   och   skyltning  
● Förenings-   och   fri�dsverksamhet  
● Idro�-  och  fri�dsanläggningar  på     

kommunala   fas�gheter  

Ordförande  i  samhällsbyggnadsnämnden  är     
Greta   Suvén   (MP).  

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämndens  huvuduppgi�  är  a�     
utöva  �llsyn  och  kontroll  över  förmyndarskap,       
godmanskap  och  förvaltarskap  för  a�  förhindra       
a�  omyndiga  barn,  eller  myndiga  personer       
som  inte  själva  kan  ta  �llvara  sin  rä�,         
missgynnas   ekonomiskt   eller   rä�sligt.  

Ordförande  i  överförmyndarnämnden  är  Arne      
Lundberg   (S).  

Jävsnämnden  
Jävsnämnden  ansvarar  för  och  bestämmer  om       
rä�gheter  eller  skyldigheter  för  kommunen  i       
ärenden  där  samhällsbyggnadsnämnden  eller     
kommunstyrelsen  företräder  kommunen  som     
part.  

Nämnden  utövar  även  �llsyn  över  sådan       
verksamhet  som  samhällsbyggnadsnämnden    
eller  kommunstyrelsen  bedriver,  samt     
�llståndsgivning  och  �llsyn  enligt  alkohollagen      
avseende   socialnämndens   verksamheter.  

Ordförande   i   jävsnämnden   är   Göran   Olsson   (S).  

Valnämnden  
Valnämnden  ansvarar  för  kommunens     
uppgi�er  vid  val  �ll  kommun,  riksdag,       
lands�ng,  Europaparlamentet  samt  vid     
folkomröstningar  i  enlighet  med     
bestämmelserna  i  vallagen.  Nämnden     
genomför  det  prak�ska  med  valen  som       
exempelvis  a�  ordna  vallokaler  och  informera       
kommunens  invånare  om  hur  valet  går  �ll.  Till         
nämndens  uppgi�er  hör  även  visst  arbete  med        
opinionsundersökning.  

Ordförande   i   valnämnden   är   Göran   Olsson   (S).  

Flens   Bostad   AB  
E�  allmänny�gt  bostadsbolag  som  ägs  �ll  100        
procent  av  Flens  kommun  och  som  drivs  utan         
vins�ntressen.  Det  innebär  a�  allt  översko�       
går  �llbaka  �ll  hyresgästerna  i  form  av  olika         
underhållsåtgärder.  Idag  finns  ca  1  800       
lägenheter  i  olika  storlekar,  standard  och       
prisnivåer  som  exempelvis  radhusliknande     
boende,  servicelägenheter  och    
ungdomslägenheter.  

Ordförande:   Terese   Gamfors  
VD:   Arne   Fäl�n  
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Flens   Va�en   och   Avfall   AB  
Bolaget  ägs  �ll  100  procent  av  kommunen.        
Bolaget  har  �ll  uppgi�  äga  Flens  kommuns        
va�en-  och  avloppsanläggningar  samt     
avfallsanläggningar.  Bolaget  äger  33  procent  av       
Sörmland   Va�en   och   Avfall   AB.  
 
Ordförande:   Arne   Lundberg  
VD:   Björnar   Berg  
 
Sörmland   Va�en   och   Avfall   AB  
Bolaget  ägs  �ll  33  procent  av  Flen  Va�en  och          
Avfall  AB.  Övriga  ägare  är  Katrineholm  och        
Vingåkers  kommuner.  Bolagets  verksamhet  är      
a�  sköta  dri�en  av  kommunens  va�en-  och        
avloppsanläggningar   samt   avfallsanläggningar.  
 
Unikabruket   AB  
Bolaget  ägs  �ll  100  procent  av  kommunen.        
Bolaget  startades  i  slutet  av  2007  och  har  �ll          
uppgi�  a�  hyra  ut  en  fas�ghet  inom        
bruksområdet  i  Hälleforsnäs  e�er  a�      
Unikabruket   förvärvat   fas�gheten.  
 
Ordförande:   Ann-Charlo�e   Munter  
VD:   Arne   Fäl�n  
 
Flens   Kommunfas�gheter   AB  
Bolaget  äger  och  förvaltar  e�  stort  antal        
fas�gheter  och  lokaler  där  Flens  kommun       
bedriver   sin   verksamhet.  
 
Ordförande:   Björn   Berglöv  
VD:   Claes   Åsbrink  
 
Fram�dsbruket   AB  
Sy�et  med  bolaget  är  a�  skapa  förutsä�ningar        
för  fortsa�  utveckling  av  Hälleforsnäs      
bruksområde  och  därmed  hela  Hälleforsnäs      
genom  a�  förvärva,  utveckla  och  förvalta       
fas�gheterna  med  inriktning  på  handel,      
småindustri   och   kulturak�viteter.  
 
Ordförande:   Anders   Berglöv  
VD:   Jan-Åke   Henriksson  
 

Utöver  fullmäk�ge,  styrelse,  nämnder  och      
bolag   finns   två   råd:   
 
Kommunala  rådet  för  personer  med      
funk�onsnedsä�ning  

Rådets  fokus  är,  som  namnet  antyder,  frågor        
som   rör   personer   med   funk�onsnedsä�ning.  

Pensionärsrådet  
Rådet  arbetar  med  frågor  som  rör  äldre-  och         
handikappomsorg.   
 
Organisa�onsschemat  på  näs�öljande  sida     
illustrerar  den  poli�ska  organisa�onen  för      
Flens   kommunkoncern.    
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Vik�ga   förhållanden   för   resultat  
och   ekonomisk   ställning   
Den  demografiska  försörjningskvoten  ökar  i      
Flens  kommun  vilket  kort  sagt  innebär  a�  allt         
färre  ska  försörja  allt  fler.  Andelen  personer  i         
det  som  brukar  betecknas  som  yrkesverksam       
ålder  (20-64  år)  har  minskat  under  hela        
2000-talet,  och  var  2018  under  49  %.  Sam�digt         
ökar  andelen  som  är  65  år  eller  äldre         
respek�ve  80  år  eller  äldre.  De�a  från  e�         
rela�vt  se�  redan  högt  läge.  Den  senaste        
befolkningsprognosen  från  SCB  indikerar     
fortsa�  hög  andel  med  ökning  särskilt  i        
åldersgruppen  över  85  år.  Dessa  trender       
bedöms   hålla   i   sig   e�   antal   år   framåt.   
 
Precis  som  stora  delar  av  Kommunsverige  har        
Flens  kommun  också  utmaningar  kopplade  �ll       
kompetensförsörjning.  För  a�  framgångsrikt     
lyckas  locka  personer  �ll  bristyrken  som       
exempelvis  förskollärare,  lärare,  socionom  och      
sjuksköterska,  liksom  a�  �llse  a�  dessa  också        
stannar  kvar  som  anställda  i  kommunen,  krävs        
e�  systema�skt  arbete  u�från  perspek�vet      
a�raḱ�v  arbetsgivare  -  som  fortsa�  är  e�  av         
kommunfullmäk�ges   utpekade   mål.   
 
Flens  kommun  har  med  de�a  sagt  naturligtvis        
även  styrkor  a�  �llvarata  och  vidareutveckla.       
Sådana  möjligheter  finns  inte  minst  när  det        
gäller:  
 

● Digitalisering  
● Det  strategiska  geografiska  läget  med      

goda  pendlingsmöjligheter  tack  vare     
väl  utvecklad  infrastruktur  och  väl      
fungerande   kommunika�oner  

● Utvecklad  samverkan  med  andra     
aktörer  

 
A�  utveckla  kommunen  u�från     
boendeperspek�vet  blir  också  vik�gt  de      
kommande  åren,  även  för  a�  lyckas  bromsa        
befolkningsminskningen.  Strategiskt  arbete    

kring  bostadsförsörjning,  platsmarknadsföring,    
arbetsgivarvarumärke,  �llväxt-  och    
näringslivsutveckling  med  mera  blir  vik�ga      
beståndsdelar   i   e�   sådant   arbete.   
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Händelser   av   väsentlig  
betydelse   
Nedan  redovisas  e�  urval  av  poli�ska  beslut        
som  har  fa�ats  under  året  �llsammans  med        
några  y�erligare  händelser  som  har  ägt  rum  i         
kommunen   under   2019:  
 
Januari  

● Avtal  om  länsgemensam  socialjour     
med   placering   i   Eskilstuna  
 

Mars  
● Färdigställande  av  planerad    

gruppbostad  (LSS)  och  särskilt  boende      
(socialpsykiatri)   i   �digare   Lötenskolan  
 

April  
● Inriktningsbeslut  gällande  förvärv  av     

fas�gheten   Blocket   4   (Volvo)  
 

Maj  
● Fest  i  Flen  gick  av  stapeln  med        

ak�viteter  och  underhållning  för  både      
stora  och  små.  En  ceremoni  för       
nyblivna  svenska  medborgare  hölls  i      
anslutning   �ll   festen   
 

Juli  
● GB  Glace  ini�a�v  a�  visa  upp  och        

marknadsföra  Flen  i  Google  street      
view  äger  rum.  Många     
kommuninvånare   medverkar   
 

● Malmamarknaden  i  Malmköping    
arrangerades   
 

Augus�  
● Öppnandet  av  Jem  &  Fix  samt  Jysks        

bu�ker   i   Flen   äger   rum  
 

● Annonsering  av   
markanvisningstävlingen  Gårdsjö   
strand   

September  
● Kommunfullmäk�ge  beslutade  om    

mer   fysisk   ak�vitet   i   skolan  
 

● Uppdrag  a�  påbörja  om-  och      
�llbyggnad  av  den  före  de�a      
Nybbleskolan  �ll  en  ny  förskola  med       
å�a   avdelningar   
 

● Iordningställande  av  mark  på     
fas�gheten  Facklan  8  samt  en      
parkourbana  mellan  Bildningscentrum    
Stenhammar   och   GB   
 

● Världens  musik  &  mat  arrangeras  vid       
Stenhammar  slo�  på  kungligt  ini�a�v      
och  med  kommunen  som     
medarrangör  

 
Oktober  

● Uppdrag  om  a�  införa  e�      
kommuninternt  klimatväxlingssystem   
där  en  avgi�  läggs  på  flygresor,       
användande  av  egen  bil  i  tjänsten  samt        
inköp  av  fossila  drivmedel.  Avgi�en  ska       
användas  �ll  åtgärder  som  minskar      
kommunens   utsläpp   av   växthusgaser  

 
November  

● Förvärv  av  fas�gheten  Bjurängsvägen  2      
i  Malmköping,  med  befintlig     
konstgräsplan  samt  kringliggande    
byggnader  och  anläggningar  på     
Malmköpings   idro�splats   
 

December  
● Uppdrag  �ll  socialnämnden  a�  ta  fram       

e�  anpassat  förslag  �ll  en      
konkurrensneutral  organisa�on  vilket    
bland  annat  kan  möjliggöra  införande      
av   Lagen   om   valfrihet,   LOV   
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E�er  räkenskapsårets  utgång  har  en      
virusinfek�on  kallad  Covid  19  bru�t  ut  i  stora         
delar  av  världen.  Sjukdomen  klassades  den  11        
mars  2020  som  en  pandemi  av       
världshälsoorganisa�onen  WHO. Pandemin    
påverkar  Sverige  och  även  Flens  kommun  på        
många  sä�.  I  skrivande  stund  kan  kommunen        
upprä�hålla  sin  verksamhet  men  då      
utvecklingen  sker  snabbt  kan  de�a  ändras  från        
en  dag  �ll  en  annan.  Åtgärder  har  vidtagits         
inom  flera  verksamheter  och  kommunen  följer       
de  råd  som  regering  och  ansvariga       
myndigheter  ger.  På  längre  sikt  får  pandemin        
konsekvenser  för  hela  samhället  och  därmed       
också  för  samhällsekonomin.  Sveriges     
Kommuner  och  Regioner  (SKR)  presenterade      
den  20  mars  2020  en  uppdaterad  bedömning        
av  årets  utveckling  av  ska�eunderlaget.  SKR       
räknar  med  a�  BNP  faller  under  året  och  a�          
ska�eunderlaget  under  året  kan  komma  a�       
öka  med  cirka  1,5  %,  �ll  skillnad  mot  de  2,4  %            
som  var  organisa�onens  bedömning  i  februari.       
Läget  är  sam�digt  mycket  osäkert  och  SKR        
menar  a�  de  med  största  sannolikhet  kommer        
a�  behöva  ändra  sin  ekonomiska  bedömning       
flera  gånger.  Prognosen  för  kommunens      
ska�eunderlag  är  a�  den  kommer  a�  bli  klart         
svagare  än  �digare  bedömningar,  vilket  beror       
på  a�  produk�on  och  sysselsä�ning  i  Sverige        
redan  har  börjat  påverkas  nega�vt.  Vilka       
exakta  följder  pandemiutbro�et  kommer  a�  få       
för  Flens  kommun  på  sikt  är  än  så  länge          
mycket  osäkert,  men  Arbetsförmedlingen     
meddelade  den  23  mars  2020  a�  varseltakten        
hi�lls  i  mars  var  högre  än  under  finanskrisen         
2008.  Arbetsförmedlingen  ser  stora     
spridningseffekter  på  arbetsmarknaden,  såväl     
geografiskt  som  över  olika  näringsgrenar.      
Bland  de  hårdast  drabbade  märks  dock  hotell-,        
restaurang-   och   besöksnäringen.   
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Struktur   för   styrning    av   den  
kommunala   koncernen   
Strategisk  plan  med  budget  är  Flens  kommuns        
mål-  och  budgetdokumentet  och  kan  som       
sådant  sägas  vara  det  mest  centrala,  internt        
framtagna  riktningsgivande  styrdokumentet  i     
kommunen   då   det:  
 

1. U�rycker  det  direktvalda  fullmäk�ges     
målsä�ningar  för  det  kommande  året,      
med  planering  även  för  (åtminstone)      
de   nästkommande   två   åren   
 

2. Framförallt  är  u�från  och  gentemot      
de�a  som koncernens  samlade     
verksamhet  styrs  och  följs  upp  i  delårs-        
respek�ve   årsredovisningar.  

Uppföljning   av   strategiska   områden,  
mål   och   uppdrag  
Kommunfullmäk�ges  strategiska  mål    
omformulerades  i  strategisk  plan  2019  �ll       
strategiska  områden.  Dessa  ska  ses  som       
särskilt prioriterade  utvecklingsområden  där     
olika  projekt  eller  insatser  ska  genomföras       
under  längre  �d. Under  vart  och  e�  av         
områdena  återfinns  e�  antal  mål  med       
�llhörande  indikatorer  för  a�  underlä�a      
bedömningen  av  måluppfyllelsen.  Under     
respek�ve  område  finns  även  e�  antal       
uppdrag  från  fullmäk�ge  �ll  nämnderna  a�       
arbeta  med  i  riktning  mot  de  strategiska        
områdena   -   i   regel   på   något   kortare   sikt.   
 
I  de�a  avsni�  presenteras  utvecklingen  i       
förhållande  �ll  de  sex  strategiska  områdena       
med  �llhörande  mål  och  uppdrag.  En  kort        
samlad  bedömning  över  hela  området  inleder       
varje   avsni�.  
 

1. Hög  sysselsä�ning  och  e�     
mångsidigt   näringsliv   

 

Utvecklingen  går  åt  rä�  håll  när  det  gäller         
företagsklimatet,  men  mer  finns  a�  göra  inom        
området,  framförallt  när  det  gäller  a�  få  fler  i          
egen  försörjning  och  minska  de  fortsa�  ökade        
kostnaderna   för   ekonomiskt   bistånd.   
 
Flens  kommun  genomsyras  av  en  posi�v       
a�tyd  �ll  befintliga  och  nya  företag  genom        
a�   erbjuda   bra   och   �llgänglig   service   

Det  sa�a  målvärdet  för  indikatorn      
företagsklimat  uppnåddes  2019,  men  arbetet      
fortsä�er  för  a�  säkerställa  go�  bemötande,       
god  �llgänglighet  och  bra  service.  En  av  de         
delar  som  förbä�rats  i  NKI-undersökningen  är       
kundbemötandet   gällande   myndighetsfrågor.   

E�  förbä�rat  resultat  inom  Svenskt  Näringslivs       
rankning  av  företagsklimatet  uppnåddes  under      
året.  Fler  träffar  med  företag  och       
organisa�oner  under  året  och  en  kra�igt       
förbä�rad  kommunika�on  mellan  kommun     
och  näringsliv  har  sannolikt  bidragit  �ll  de�a.        
Även  Näringslivsrådet  och  den  nybildade      
gestaltningsgruppen,  som  består  av     
representanter  för  såväl  privata  som  offentliga       
fas�ghetsägare  liksom  poli�ker  och     
tjänstemän,  är  två  vik�ga  aktörer  a�  nämna  i         
arbetet  för  e�  fortsa�  förbä�rat      
företagsklimat.  
 
Flens  kommun  har  god  beredskap  för       
etableringar  

Målnivån  har  uppnå�s  för  2019  med  undantag        
för  indikatorn  antal  nyregistrerade     
företag/1000  invånare,  där  kommunen  ligger      
kvar  på  samma  nivå  som  �digare.  Tilläggas  kan         
dock  a�  nyföretagsamheten  i  Flen  under  året        
har  ökat  mest  bland  alla  Sörmlands  läns        
kommuner,   enligt   Svenskt   Näringsliv.   

Antalet  företag  totalt  i  kommunen  har  ökat        
mellan  2018  och  2019.  Preliminära  siffror  visar        
dock  a�  antalet  företag  har  minskat  något        
sedan  mätningen  i  april  2019,  men  antalet        
bedöms  trots  de�a  ligga  på  en  högre  nivå  än          
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2018.  Fler  personer  är  även  sysselsa�a  i  de         
registrerade   företagen   än   föregående   år.   

Gällande  turistomsä�ningen  i  kommunen  finns      
det  i  dagsläget  ingen  exakt  siffra.  Antalet        
gästnä�er   har   dock   ökat   under   året.  

Flens   kommun   har   fler   med   egen   försörjning  

Målet   bedöms   inte   ha   nå�s   fullt   ut.   

Trots  minskande  arbetslöshet  fortsä�er     
kostnaderna   för   ekonomiskt   bistånd   a�   s�ga.   

Arbetslösheten  i  Flens  kommun  sjönk  under       
året  från  13,9  %  �ll  12,6  %  sam�digt  som          
andelen  förvärvsarbetande  låg  kvar  på  samma       
nivå.  Den  höga  arbetslösheten  är  e�  resultat        
av  en  låg  utbildningsnivå  och  bristande       
språkkunskaper  vilket  skapar  svårigheter  för      
individen  a�  etablera  sig  på  arbetsmarknaden.       
Bland  åldrarna  25-64  år  har  Flens  kommun,  i         
förhållande  �ll  övriga  riket,  dessutom  en  hög        
andel  invånare  vars  högsta  utbildningsnivå  är       
förgymnasial,  vilket  y�erligare  försvårar     
möjligheterna  �ll  arbete  och  egen  försörjning.       
Även  antalet  ungdomar  utan  behörighet  �ll       
gymnasieskolan  är  högt  i  jämförelse  med       
övriga  landet,  liksom  andelen  utrikesfödda      
vuxna  som  av  språkliga  skäl  generellt  se�  har         
det  svårare  a�  etablera  sig  på       
arbetsmarknaden.   

En  stor  andel  av  målgruppen      
lång�dsarbetslösa  som  också  är  utrikesfödda      
klarar  inte  grundnivå  D  i  SFI,  vilket        
Arbetsförmedlingen  har  som  krav  för  a�  de  ska         
kunna  kvalificera  sig  för  myndighetens  insatser.       
Kommunen  ser  där�ll  e�  ökat  antal  personer        
som  har  avslutat  det  tvååriga  statliga       
etableringsprogrammet  för  nyanlända  utan  a�      
ha  förvärvat  egen  försörjning,  vilket  således       
medför   kostnader   för   kommunen.   

Kostnaderna  för  ekonomiskt  bistånd  fortsa�e      
a�  öka  under  2019.  Socialnämnden  har  under        
2019  gjort  en  genomlysning  av  kostnaderna  för        
ekonomiskt  bistånd  med  hjälp  av  Ensolu�on.       
Rapporten  visar  på  höga  kostnader  men  även        
på  möjligheter  a�  effek�visera     

administra�onen.  Rapporterna  kommer  a�     
redovisas  för  Kommunstyrelsen  under  våren      
2020.   

E�  ny�  arbetsmarknadsprojekt  startade  under      
2019.  Projekt  Klara  riktar  sig  �ll       
lång�dsarbetslösa  utrikesfödda  kvinnor  och     
sker  i  samverkan  med  Samordningsförbundet      
RAR,  Arbetsförmedlingen  och  kommunerna     
Oxelösund,  Katrineholm,  Vingåker  och     
Eskilstuna.  

Kommunledningsförvaltningen  har  under  året     
stärkt  sina  resurser  genom  rekrytering  av  två        
arbetsmarknadssamordnare  som  påbörjat    
insatser  för  a�  få  fler  invånare  i  sysselsä�ning.         
Den  �digare  arbetsmarknadsplanen  har     
utvärderats  och  arbetet  med  a�  ta  fram  en  ny          
plan  pågår  och  beräknas  vara  slu�ört  under        
första  halvåret  2020.  Arbetet  samordnas  av       
fokusgruppen  för  arbete  där  representanter      
för  olika  kommunala  förvaltningar  liksom      
Arbetsförmedlingen  deltar.  De  insatser  som      
genomförs  i  nuläget  är  a�  skapa  fler  platser  för          
arbete  och  språkprak�k  såväl  inom  den       
kommunala  organisa�onen  men  även  i      
samverkan  med  det  omkringliggande     
näringslivet.   

För  a�  nå  målet  fler  med  egen  försörjning         
pågår  en  djupare  kartläggning  av  såväl       
målgruppen  och  dess  olika  förutsä�ningar,      
som  befintliga  insatser  och  projekt.  I  arbetet        
med  a�  ta  fram  en  ny  arbetsmarknadsplan        
analyseras  bland  annat  vilka  individer  som  bör        
få  hjälp  av  andra  huvudmän  och  vilka  som  kan          
lotsas  ut  i  egen  försörjning  med  hjälp  av         
kommunala  insatser.  Det  finns  e�  behov  a�        
öka  utbudet  av  yrkesutbildningar,  vilket  med       
fördel  skulle  kunna  göras  i  samverkan  med        
andra  kommuner.  Inten�onen  är  a�  öka       
antalet  personer  som  genomgår     
yrkesutbildningar.  

Flens  kommun  ökar  andelen  ungdomar  som  är        
i   sysselsä�ning  

Målet   bedöms    delvis    uppnå�.  
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Socialnämnden  hade  vid  ingången  av  2019       
målet  a�  nå  alla  ungdomar  i  åldrarna  16-19  år          
som  inte  har  har  fullgjord  gymnasieutbildning.       
Det  kommunala  ak�vitetsansvaret  (KAA)     
föreskriver  a�  kommunen  erbjuder     
målgruppen  e�  antal  insatser  som  dock  är        
frivilliga.  Insatserna  består  i  a�  mo�vera,       
kartlägga  behov  samt  mo�vera  ungdomarna      
�ll  i  första  hand  studier  och  prak�k.  I  andra          
hand  kan  även  andra  insatser  aktualiseras       
baserat  på  den  enskildes  behov  och  specifika        
förutsä�ningar.  Bland  de  hinder  eller      
svårigheter  som  socialnämnden  mö�  i  arbetet       
är  a�  ungdomar  inte  har  kunnat  nås,  avböjt         
kontakt  eller  ha�  andra  planer  eller  behov.        
Mot  bakgrund  av  de�a  görs  bedömningen  a�        
målet   endast   delvis   bedöms   vara   uppnå�.   

Sammantaget  har  socialnämnden  ha�     
svårigheter  med  de�a  arbete  under  2019.  Till        
viss  del  har  dessa  kunnat  härledas  �ll  a�  det          
inledningsvis  av  året  fanns  svårigheter  med  a�        
få  informa�on  om  vilka  ungdomar  som  var        
aktuella.  Under  våren  fick  nämnden  �llgång  �ll        
skolverksamhetens  register  över  de  elever  som       
inte  slu�ört  sin  utbildning  och  kunde  däre�er        
säkra  ru�nerna  och  själva  samverkan  bä�re.       
Delega�onen  unga  �ll  arbete  (DUA)  kunde  inte        
fortsä�a  när  Arbetsförmedlingen  genomförde     
sin  förändring  av  si�  uppdrag  vilket  också        
bidragit   �ll   minskade   insatser   för   målgruppen.   

De  ungdomar  som  tackat  ja  �ll  insatserna        
inom  det  kommunala  ak�vitetsstödet  visar  en       
stor  nöjdhet  över  det  stöd  som  ge�s.  Flera  har          
återgå�  �ll  studier,  prak�k  eller  jobb  an�ngen  i         
hemkommunen   eller   i   andra   kommuner.   

Under  året  har  barn-,  utbildnings-  och       
kulturnämnden  och  socialnämnden  gå�     
med  i  e�  gemensamt  projekt  som  heter        
“Fullföljd  utbildning”  där  målet  är  a�       
deltagarna  ska  uppnå  gymnasiekompetens.     
Samverkan  är  avgörande  för  framgång.      
Analysen  över  de  ungdomar  som  tackar  nej        
eller  avböjer  a�  återgå  �ll  skolan  visar  a�  de          
inte  tycker  de  får  det  stöd  de  behöver.  E�          

antal  ungdomar  med  funk�onsvaria�oner     
och/eller  psykiskt  ohälsa  behöver  mer  stöd       
av  komple�erande  och  individuellt  anpassat      
stöd  än  vad  som  ryms  inom  det  kommunala         
ak�vitetsstödet.  Socialnämnden  kommer    
under  2020  �llsammans  med  barn-,      
utbildnings-  och  kulturnämnden  a�  arbeta      
fram  e�  projek�örslag  för  a�  y�erligare       
utveckla  samverkan  och  gemensamma     
insatser   för   a�   öka   skolnärvaron.   

Fryshusets  projekt  kommer  under  2020  a�       
intensifieras  med  målsä�ningen  a�  det  ska       
permanentas  i  kommunen  då  det  ses  som        
e�  vik�gt  projekt  för  a�  nå  och  förmå  fler          
ungdomar  a�  ak�vera  sig  i  kommunens       
utveckling.  Under  2019  har  projektet      
däremot  inte  nå�  så  många  som  önskats.  För         
a�  nå  fler  ungdomar  behövs  fler  ak�va  i         
projektet  från  socialnämndens  verksamheter     
samt  ökad  samverkan  med  kommunens      
övriga   verksamheter.  

Uppdrag   
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  i       
enlighet  med  näringslivsstrategin  öka     
kommunens  planberedskap  för  a�  kunna      
möta  både  större  och  mindre  behov  av        
nyetableringar.   
 
Planberedskapen  i  kommunen  har  stärkts      
genom  en  tydlig  planprioritering  samt  a�       
kommunen  påbörjat  iordningställande  av     
planlagd  mark  för  a�  lä�are  kunna  sälja        
densamma.  

Kommunstyrelsen   får   i   uppdrag   a�   samordna  
den   övergripande   processen   för   a�   fler   ska  
komma   i   arbete.   

Kommunstyrelsen  har  sedan  2019  ansvaret  för       
a�  samordna  den  övergripande  processen  för       
a�  fler  ska  komma  i  arbete.       
Kommunledningsförvaltningen  leder  som    
�digare  nämnts  en  övergripande  arbetsgrupp      
med  representanter  från  flera  förvaltningar      
och  Arbetsförmedlingen.  Rekrytering  av  två      
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arbetsmarknadssamordnare  har  genomförts.    
En  analys  av  arbetsmarknadsplanen  2016  -       
2019  har  genomförts  och  arbetet  pågår  med        
a�  ta  fram  en  ny  arbetsmarknadsplan  för        
perioden  2020  -  2023.  Utvärdering  av       
arbetsmarknadsplan  2016  -  2019  kommer  ske  i        
samband  med  a�  ärendet  om      
arbetsmarknadsplan  2020  -  2023  hanteras      
poli�skt.   
 
Socialnämnden  får  i  uppdrag  a�  intensifiera       
arbetet  med  a�  minska     
försörjningsstödskostnaderna  samt  a�  korta     
vägen  �ll  jobb  och  utbildning  för  a�  få  fler          
individer  i  arbete.  Samverkan  med      
kommunstyrelsen,  övriga  kommunala    
nämnder  och  andra  myndigheter  ska  ske.       
Arbetet  ska  leda  �ll  a�  kostnaderna  för        
ekonomiskt   bistånd   halveras   �ll   2022.  

Uppdraget a� intensifiera  arbetet  bedöms  vara       
slu�ört  genom  a�  flera  samverkande  åtgärder       
utarbetats  på  en  kommunövergripande  nivå      
med  e�  gemensamt  ansvar. På  den  strategiska        
nivån  har  samverkan  med  kommunstyrelsen      
och  övriga  kommunala  nämnder  påbörjats      
genom  fokusgrupp  Arbete  och  Studier.  Mål  och        
sy�e  är  a�  intensifiera  både  det  interna  och         
externa  samarbetet  där  Arbetsförmedlingen     
och  delar  av  det  lokala  näringslivet  är        
delak�ga. Genom  förfly�ning  av  tjänsterna      
som  arbetsmarknadssamordnare  från    
nämndens  verksamhet  �ll  kommunstyrelsens     
har  det  blivit  möjligt  a�  nå  ut  �ll  en  bredare           
arbetsmarknad,  vilket  ses  som  nödvändigt  i  e�        
längre   perspek�v.   

Under  2019  har  rekrytering  och  uppstart  av        
samverkansgrupper  genomförts;  både  en     
strategisk  och  en  opera�v  arbetsgrupp  där       
arbetsmarknadssamordnare  har  en    
samverkande  funk�on  i  grupperna.  Målet      
under  2019  har  bestå�  i  a�  kartlägga  och         
analysera  individers  och  målgruppers  behov      
och  förutsä�ningar  för  en  bä�re  och  snabbare        
matchning  �ll  studier,  arbete  eller      

projektdeltagande.  Under  senare  delen  av  året       
beslutade  Arbetsförmedlingen  om  a�     
återinföra  e�  visst  antal  extratjänster,  vilket       
underlä�ar.  Företag  visar  också  ökat  intresse       
a�   erbjuda   prak�k   vilket   ses   som   posi�vt.   

De�a  utvecklingsarbete  behöver  �d  a�      
befästas  och  utvärderas  för  a�  möjliggöra  en        
analys  av  vilka  insatser  och  metoder  som  på         
sikt  ger  bäst  effekt. Individernas      
förutsä�ningar  och  mo�va�on  är  grunden  för       
a�  nå  målet,  samt  kommunens  möjligheter  a�        
erbjuda  anställningar  anpassade  u�från     
förutsä�ningarna,  �ll  exempel  genom  enklare      
serviceuppgi�er  där  språkkunskaperna  inte  är      
avgörande.   

Det  nämnden  ser  som  en  svårighet  framöver        
är  a�  de  statliga  ersä�ningarna  minskar  eller        
uteblir,  samt  a�  samverkan  med  de  vik�gaste        
parterna  -  som  Arbetsförmedlingen  och      
Försäkringskassan  -  uteblir.  De  minskade      
statliga  ersä�ningarna  -  då     
etableringsersä�ningen  utgår  men  behovet  av      
exempelvis  SFI-undervisning  och  kommunala     
anställningar  kvarstår  -  kommer  även  a�       
påverka  nämndens  budget  nega�vt  under      
kommande   år.   
 
Under  2020  kommer  nämnden  a�  fortsä�a       
utvecklingsarbetet  genom  a�  bland  annat      
utveckla  den  handlingsplan  som  redan  är       
påbörjad  u�från  Ensolu�ons    
rekommenda�oner.  E�  av  de  vik�ga  områdena       
är  a�  utveckla  handläggningsprocesserna  där      
mycket  finns  a�  vinna  i  effek�vitet,  för  a�  på          
så  vis  minska  de  totala  kostnaderna       
förknippade  med  försörjningsstödet.    
Framtagandet  av  e�  kvalitetsledningssystem     
kommer  vidare  a�  ge  nämnden  y�erligare       
verktyg  a�  förbä�ra  si�  arbete,  liksom  e�        
välfungerande  digitalt  system  och  en      
medborgarvy  kommer  a�  underlä�a  och  säkra       
medborgarens   insyn   och   delak�ghet.   
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Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  får  i       
uppdrag  a�  i  samverkan  med      
kommunstyrelsen  verka  för  entreprenörskap     
och   företagande   för   unga.  
 
Under  2019  har  dialogen  utvecklats.  Det  finns        
nu  e�  etablerat  samarbete  mellan  skola,       
näringslivsenheten  och  näringslivet  via  Forum      
Flen.  Gruppen  träffas  bland  annat  för  a�        
säkerställa  representantskap  vid  olika  mässor,      
men  framförallt  för  a�  säkerställa  ru�ner  och        

uppföljningsarbete  i  samband  med     
prak�kperioder.  Sammantaget  finns  nu  e�      
ak�vt  arbete  i  kommunens  alla  skolor  från        
förskoleklass  �ll  och  med  gymnasiet  för  a�        
verka  för  entreprenörskap  och  företagande  för       
unga.  Under  2019  har  också  en  ak�vitetsplan        
tagits   fram   för   området.  
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Indikatorer   för   samtliga   mål   inom   strategiskt   område   1   

Indikator  Utgångsvärde  Flen  
senaste  
värde  

Flen   2019  Flen   2022  

Flen  Riket    
Företagsklimat   –   totalt,   Nöjd  
Kund-Index   (NKI).  
Företagarnas   bedömning   av  
kommunens   service,   index  
skala   1-100.  

67  
(2015)  

69  73   
(2018)  

Ska   öka   �ll  
minst   rikets  
genomsni�   
 

75  
 

Nyregistrerade   företag   i  
kommunen,   antal/1000  
invånare.  
Källa:   KOLADA  

4  
(2017)  

5   4   (2019)  ska   öka   5  

Antal   registrerade   företag  
ak�va   i   Flens   kommun.  
Källa:   Business   Update  
System  

1   324  
(2018- 
08-03)  

-  1   591  

(2019-04- 
30)  

ska   öka   ska   öka  

Förvärvsarbetande   invånare  
20-64   år,   andel   (%)  

70,4  
(2015)  

78,9  72   
(2018)  

75  
 

80   

Vuxna   biståndsmo�agare  
med   mycket   långvarigt  
ekonomiskt   bistånd   (minst  
27   månader   under   en   period  
av   tre   år   med   uppehåll   i  
högst   två   månader   i   rad),  
andel   %   av   vuxna  
biståndsmo�agare  

17  
(2016)  

16  17   
(2018)  

15  13  

Ne�okostnad   ekonomiskt  
bistånd,   kr/invånare  

2040  
(2017)  

1018  2233   
(2018)  

Ska   minska  
med   25   %  

Ska   minska  
med   50   %  
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1. Höjd   utbildning   och   livslångt   lärande   

 
Meritvärdet  i  årskurs  9  ökar  och  eleverna        
presterar  väl  i  förhållande  �ll  det  så  kallade         
modellberäknade  värdet.  Y�erligare    
ansträngningar  krävs  dock  när  det  gäller       
gymnasieskolan  liksom  arbetet  för  a�  få  fler        
elever  med  behörighet  �ll  högskola.      
Möjligheterna  �ll  vuxenutbildning  behöver  stärkas      
y�erligare,   liksom   resultaten   inom   SFI.   
 
Flens  kommun  �llhandahåller  en  grundskola  av       
hög   kvalitet  

Målet   bedöms   vara   delvis   uppnå�.    

Målnivån  för  2019  nås  när  det  gäller        
genomsni�ligt  meritvärde  i  årskurs  9.  Indikatorn       
omfa�ar,  liksom  övriga  indikatorer  inom      
utbildningsområdet,  alla  190  elever  som  är       
folkbokförda  i  Flens  kommun  (av  dem  gick  55%  i          
Flens  kommunala  skola  2019  och  45%  gick  i         
fristående   skolor).   
  
Övriga  indikatorer  pekar  på  a�  målet  inte        
uppnå�s  e�ersom  den  förväntade  nivån  för  2019        
inte  uppnå�s.  Vissa  indikatorvärden  har  dock  ökat        
jämfört  med  �digare.  I  en  fördjupad  analys  visar         
det  sig  a�  Flens  kommunala  skolor  hanterar  sina         
förutsä�ningar  väl,  bland  annat  enligt  sta�s�k       
från  SCB  och  Skolverket.  Eleverna  presterar  högre        
än  förväntat  när  det  gäller  meritvärdet  i  årskurs  9          
och  det  så  kallade  modellberäknade  värdet,  som        
tar  viss  hänsyn  �ll  elevsammansä�ningen.  För  a�        
eleverna  ska  få  ännu  bä�re  förutsä�ningar  a�        
höja   meritvärdet   krävs   dock   y�erligare   insatser.  

Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  kan  dock       
endast  planera  åtgärder  för  a�  uppnå  målet  a�         
�llhandahålla  en  grundskola  av  hög  kvalitet  för  de         
kommunala  grundskolorna,  där  nämnden  har      
rådighet.  Som  åtgärd  har  huvudmannen  för  Flens        
kommunala  grundskolor  påbörjat  e�  samarbete      
med  Skolverket  (Samverkan  för  bästa  skola,  SBS)        
där  Skolverket  stödjer  skolor  och  förskolor  med        
låga  kunskapsresultat  och  som  har  särskilt  svåra        
förutsä�ningar  a�  förbä�ra  elevernas  resultat  på       
egen  hand.  Skolverkets  uppdrag  är  a�  genom        
riktade  insatser  stärka  förskolan,  skolan  och       

huvudmannen  i  arbetet  med  a�  planera,  följa  upp         
och  utveckla  utbildningen  e�er  deras  unika  mål        
och   behov.  

Under  tre  år  ger  Skolverket  personlig  kontakt  och         
hjälp  i  a�  hi�a  olika  metoder,  arbetssä�  och         
verktyg  beroende  på  vilka  utvecklingsbehov  som       
finns.  Stödet  och  de  lösningar  som  tas  fram         
bygger  på  beprövad  erfarenhet.  Skolverket      
samarbetar  tä�  med  flera  forskare  från  olika        
lärosäten  i  arbetet.  Kommunen  har  i  december        
2019  ingå�  avtal  med  Skolverket  för  a�        
genomföra  denna  satsning  i  de  kommunala       
skolorna   med   start   i   januari   2020.  

I  Flens  kommun  är  fler  elever  behöriga  �ll         
högskola  

Målet   bedöms   inte   uppnå�.   

250  gymnasieelever  av  672  (37%  av  det  totala         
antalet)  går  på  Prins  Wilhelmgymnasiet  i  Flen.        
144  av  dem  (20  %)  läser  e�  Individuellt  program          
(IM).  De  sistnämnda  eleverna  har  an�ngen  inte        
givits  förutsä�ningarna  a�  klara  grundskolan  eller       
kommit  nyanlända  �ll  Sverige  sent  -  i        
gymnasieåldern.  Samtliga  IM-elever  går  på  Prins       
Wilhelmgymnasiet   i   Flen.  
 
Indikatorerna  visar  a�  om  elever  har  få�        
förutsä�ningar  a�  klara  grundskolan  har  de  också        
goda  förutsä�ningar  a�  även  uppnå      
gymnasieexamen  inom  tre  år.  Har  grundskolan       
däremot  inte  klarat  av  a�  ge  eleverna        
förutsä�ningar  a�  klara  av  grundskolan,  klarar       
inte  gymnasieskolan  heller  av  a�  kompensera  för        
de�a.  De  stora  insatserna  behöver  alltså  göras  i         
grundskolan  och  inom  det  individuella      
programmet.  

Det  finns  e�  antal  ungdomar  i  gymnasieåldern        
som  är  folkbokförda  i  Flens  kommun  och  inte  går  i           
gymnasiet  alls.  Dessa  hanteras  av  socialnämnden       
u�från  deras  uppdrag  enligt  Skollagen  och  det        
kommunala  ak�vitetsansvaret  (KAA).    
Huvudmannen  har  även  påbörjat  e�  arbete  a�  i         
samverkan  med  Sveriges  Kommuner  och  Regioner       
ta  del  av  “utvecklingsprogram  fullfölj  utbildning” .       
De�a  arbete,  som  sker  i  samverkan  med        
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socialnämnden,  ska  leda  �ll  a�  fler  elever  blir         
behöriga   �ll   samt   slu�ör   gymnasieskolan.  

Flens  kommun  ger  förutsä�ningar  för  a�  bredda        
och   höja   utbildningsnivån   för   vuxna  

Målet   bedöms    delvis    ha   uppnå�s.   

Störst  svårigheter  a�  klara  målet  har  målgruppen        
som  läser  Svenska  För  Invandrare,  SFI,  studieväg  1         
och  2  om  målet  är  avslutad  D-kurs.        
SFI-studerande  som  läser  på  studieväg  1  och  2  har          
kort  eller  ingen  ingen  skolbakgrund,  vilket  medför        
a�  de  generellt  inte  har  den  studieteknik  som         
krävs  för  a�  uppnå  godkända  betyg  enligt        
Skolverkets  kriterier.  Svårigheter  a�  rekrytera      
kvalificerade,  utbildade  SFI-lärare  har  fortsa�      
under  året,  vilket  också  påverkar      
utvecklingsmöjligheterna  nega�vt.  Det  är  därför      
av  stor  vikt  a�  ändamålsenliga  digitala  läromedel        
och  annat  IT-stöd  finns  �ll  hjälp.  De�a  har  inte          
kunnat  utvecklas  i  önskvärd  takt  då  verksamheten        
saknat  både  den  kompetens  och  de  personella        
resurser  som  krävts  för  de�a  under  en  stor  del  av           
året.  Under  senhösten  har  nämnden  dock       
rekryterat  den  kompetens  som  krävs  för  a�  de         
SFI-studerande  skall  få  op�merat  digitalt      
läromedel   samt   IT-stöd.   

Vuxenutbildningen  har  också  ökat  möjligheterna      
a�  studera  på  distans  för  a�  erbjuda  en  större          
flexibilitet.  E�  exempel  är  möjligheten  a�  läsa  �ll         
förskollärare  -  e�  iden�fierat  bristyrke  i       
kommunen   -   på   distans.  

Socialnämnden  har  under  året  även  påbörjat  flera        
komple�erande  projekt  som  stödinsatser  �ll  den       
ordinarie  verksamheten  med  inriktning  på  bland       
annat  studieförberedelse,  språkprak�k  och     
jobbspår.  Kommunal  språkvän  är  e�  exempel  på        
e�  framgångsrikt  sådant  projekt  som  från  2020        
övergår  �ll  ordinarie  verksamhet.  Tidigare      
nämnda  projektet  KLARA  är  y�erligare  e�       
integra�onsprojekt,  med  målgruppen    
utrikesfödda  kvinnor,  som  startade  med  en       
pilotgrupp  under  hösten  2019.  En  avgörande       
insats  för  KLARA-projektet  är  den      
föräldrautbildning  som  kommer  u�öras  av      
Familjecentralens  familjestödjare  och  pedagog     
som  e�  led  i  öka  förståelsen  och  vikten  av  a�           

erbjuda  kvinnorna  möjlighet  �ll  e�  större  socialt        
och   lärande   sammanhang.   

Samarbetet  med  Arbetsförmedlingen  har  helt      
avstannat,  vilket  påverkat  möjligheterna  a�      
vidareutveckla  utbildningsinsatser,  gemensamma    
projekt  och  jobbspår.  Planering  pågår  för  a�        
vidareutveckla  en  lokal  överenskommelse  i      
samverkan  inom  KFV-regionen,  med  målet  a�       
mo�vera  individer  inom  de  bristyrken  som       
kommunen  har  iden�fierat.  Därför  startar  nu       
ännu  e�  projekt  med  den  inriktningen,  för  den         
målgrupp  som  inte  klarar     
vårdbiträdesutbildningen.  Projektet,  som  heter     
LIKES,  skall  ses  som  en  utbildning  i  a�  u�öra          
lä�are  serviceinsatser  inom  vården  i  kombina�on       
med  SFI .  Inom  LIKES  kan  även  andra  utbildningar         
startas  som  skapar  enklare  arbeten  inom       
befintliga  yrken  i  kombina�on  med  SFI  och        
yrkessvenska.  Projekt  som  LIKES  pågår  i  flera        
kommuner  och  har  bedömts  som  framgångsrika       
för  a�  få  fler  i  sysselsä�ning  och  sam�digt         
underlä�a  den  mer  kvalificerade  personalens      
yrkesutövande.   

Uppdrag   
 
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  under  2019        
sammanställa  behovet  av  kompetensförsörjning     
inom  Flens  kommun  och  samordna  insatser  som        
skapar  grund  för  såväl  egna  organisa�onen  som        
näringsliv.  Arbetet  samordnas  vid  behov  med       
insatser   inom   region   Sörmland.   
 
En  strategi  för  kompetensförsörjning  har  antagits       
av  kommunstyrelsens  personalutsko�.  Arbetet     
med  a�  förverkliga  strategin  kommer  a�  påbörjas        
under  våren  2020.  För  a�  ge  nämnderna        
förutsä�ningar  a�  ta  fram  egna      
kompetensförsörjningsplaner  u�från  de  behov     
som  respek�ve  verksamhet  har  så  inleds  arbetet        
med  en  utbildning  i  strategisk      
kompetensförsörjning   för   kommunens   alla   chefer.  
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Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  får  i       
uppdrag  a�  ta  fram  en  översyn  av        
an�mobbningsarbetet  i  Flens  kommuns  skolor      
och  återkomma  med  en  kartläggning  samt       
förslag  på  insatser  för  a�  y�erligare  motverka        
mobbning.  Översynen  ska  samordnas  med  det       
pågående  arbetet  u�från  dokumentet  ”Trygghet      
och  studiero  i  förskolor,  skolor  och       
fri�dshem/fri�ds-klubbar  –  övergripande    
riktlinjer   för   a�   göra   handlingsplan”.  
 
Översynen  av  an�mobbningsarbetet  visar  a�  e�       
ak�vt  arbete  pågår  för  a�  säkerställa  en        
mobbningsfri  miljö  i  Flens  kommunala  skolor.       
Målet   om   noll   mobbning   är   dock   inte   uppnå�.   
 
Kartläggningen  visar  a�  många  ak�viteter  görs  för        
a�  motverka  mobbning,  som  exempelvis  styrda       
rastak�viteter  under  ledning  av  pedagoger,      
utbildningsinsatser  i  form  av  föreläsningar  och       
kurser  �ll  personal,  liksom  tydliggörande  av       
planer  och  ru�ner.  Genom  nämndens      
systema�ska  kvalitetsarbete  säkerställs  a�     
enheterna   också   genomför   uppföljningar.   
 
I  uppföljningsarbetet  på  enhetsnivå  kartlägger      
varje  enhet  vilka  insatser  som  ska  göras  för  a�  få           

en  mobbningsfri  miljö.  Det  opera�va  arbetet  mot        
mobbning  som  bedrivs  på  enhetsnivå  har  utgå�        
från  de  styrdokument  som  finns  på  na�onell  och         
lokal  nivå.  Dessa  är  mycket  tydliga  i  a�  varje          
skola/enhet  ska  arbeta  förebyggande,  främjande      
och  genom  regelbunden  uppföljning  och      
kartläggning  av  miljön  både  ute  och  inne        
säkerställa  a�  insatser  sä�s  in  u�från  varje  enhets         
resultat   av   kartläggningen.   
 
Skolorna  genomför  trygghets-  och  elevenkäter      
flera  gånger  under  året  för  a�  fånga  elevernas         
egna  upplevelser  av  trygghet,  rädsla  och       
kränkningar  i  skolmiljön.  Resultaten  av      
elevenkäten  för  årskurs  7-9  visar  a�  12%  av         
eleverna  i  årskurs  8-9  upplever  sig  mobbade.        
Förvaltningen  genomför  trygghetsenkäter  i     
förskolan,  i  årskurs  5  och  9.  Resultaten  från  2019          
års  enkät  visar  a�  upplevelsen  av  trygghet  är         
större  i  förskolan  än  i  grundskolan  och  avtar  med          
s�gande   ålder.  
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Indikatorer   för   samtliga   mål   inom   strategiskt   område   2   

Indikator  Utgångsvärde  Flen  
senaste  
värde  

Flen   2019  Flen   2022  

Flen  Riket    

Na�onella   prov   åk   3,  
hemkommun.   Andel   (%)   elever  
som   klarat   alla   delprov   för  
ämnesprovet   i:  

● Matema�k   (MA)   
● Svenska   och   svenska  

som   andra   språk   (SV)   

MA:46  

(2017)  

 

SV:   61  
(2017)  

MA:64   

  

  

SV:  
74  

  MA:   55  

(2019)  

 

SV:   59  

(2019 )  

MA:   65  

  

  

SV:   70  
 

MA:   100  

  

  SV:   100  

Andel   elever   i   åk   6   med   lägst  
betyget   E   i   följande   ämnen),  
andel   (%)   hemkommun:  
● Engelska   
● Matema�k   
● Svenska   inklusive   Svenska  

som   andra   språk  

EN:   75  
(2017)  
 
  
MA:   84  
(2017)  
  
SV:   76  
(2017)  

EN:  
88   

  

MA:  
88  
 
SV:  
88   

EN:   81   

  (2019)  

 
MA:   77  

  (2019)  
  
SV:   77   

(2019)   

EN:   100  

  
  

MA:   100  

  

SV:   100  

EN:   100  

  
  

MA:   100  

  

SV:   100  
 

Elever   i   åk.   9   som   uppnå�  
kunskapskraven   i   alla   ämnen  
hemkommun,   andel   (%)  

67  
  (2017)  

75  62  

(2019)  

100  100  

Genomsni�ligt   meritvärde   åk   9  
(17   ämnen),   hemkommun  

208  
(2017)  

220  220  

(2019)  

  220  250  

Elever   som   känner   sig   trygga   i  
skolan,   åk9.   Andel   ”stämmer  
helt   och   hållet”   (%)  

47  

(VT  
2018)  

-  
41  

(VT   2019)  

Ska   öka   i  
förhållande  
�ll   senaste  
mätningen  

100  

Elever   som   känner   sig   trygga   på  
fri�dshem,   kommunala  
verksamheter,   andel   stämmer  
helt   och   hållet   (%).   

75   (HT  
2017)  

-  65   (HT  
2019)  

Ska   öka   i  
förhållande  
�ll   senaste  
mätningen  

100  

Gymnasieelever   med   examen  
inom   3   år,   hemkommun,   andel  
(%).  

60  
(2017)  

77  60   (2019)  Ska   öka  80  

Gymnasieelever   på  
högskoleförberedande   program  
som   uppnå�   grundläggande  
behörighet   �ll   universitet   och  
högskola   inom   3   år,  
hemkommun,   andel   (%)  

 
 
83  
(2017)  

 
 
 
77  

 
 
 
80,5   (2019)  

 
 
 
ska   öka  

 
 
 
80  
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Andel   folkbokförda   i  
kommunen,   20-64   år,   som   har  
2-årig   gymnasieutbildning   eller  
högre  

80,4  
(2017)  

-  80,4   (2018)  ska   öka  ska   öka  

Elever   på   SFI   som   klarat   högsta  
kurs   på   studievägen   av  
nybörjare   två   år   �digare,   andel  
(%).  
 

27  
(2017)  

47  34   (2018)  35  50  
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2. A�rak�va  och  trygga  boende-  och      
livsmiljöer   

 
Utvecklingen   inom   området   är   försik�gt   posi�v.  
Bostadsbyggandet  har  ökat  något  under  året.       
Trygghetsarbetet  bedrivs  strukturerat  och     
systema�skt  och  torde  kunna  visa  posi�vt  resultat        
innan  planperiodens  slut.  Möjligheterna  �ll  kultur-       
och  fri�dsupplevelser  bedöms  stärkta  genom      
exempelvis  kulturplanen  och  biblioteksplanen.     
Mer  arbete  krävs  dock  för  en  genomgående        
högkvalita�v   vård   och   omsorg.   
 
Flens  kommun  skapar  förutsä�ningar  för  nya       
och   a�rak�va   bostäder.  

Målet   har   nå�s   under   2019.   

Under  2019  har  18  lägenheter  färdigställts  i  e�         
flerbostadshus  i  Malmköping,  samt  sex  stycken       
enbostadshus  runt  om  i  kommunen.  Totalt       
färdigställda   bostäder   under   2019   är   24   stycken.  

Antalet  ansökningar  om  bygglov  som  inkommit       
under  2019  är  e�  lov  för  byggna�on  av         
flerbostadshus,  samt  elva  enbostadshus.  E�      
bygglov  är  gil�gt  i  två  år  och  e�er  a�  e�           
startbesked  har  u�ärdats  har  byggherren  fem  år        
på  sig  a�  färdigställa  byggna�onen.  U�från  de        
bygglov  som  sökts  de  senaste  åren  är  det         
svårbedömt  när  dessa  olika  byggprocesser      
kommer  avslutas  u�från  det  gil�ghets�der  som       
finns  i  bygglovsprocessen.  Under  2019  har       
slutbesked   för   nybyggna�on   u�örts   i   e�   ärende.  

Under  hösten  2019  har  kommunen,  �llsammans       
med  Flens  kommunfas�gheter  AB,  genomfört  en       
markanvisningstävling  för  området  Gårdsjö  stand      
(�digare  Söderskolan).  E�  �otal  anbud  inkom  och        
arbetet  pågår  för  a�  under  2020  påbörja  arbetet         
med  en  detaljplan  för  a�  möjliggöra  för        
byggna�on   av   e�   ny�   äldreboende.   

Utöver  ovanstående  pågår  flera     
detaljplaneringsprojekt  för  a�  möjliggöra  för      
bostäder  på  flera  platser  i  kommunen.  Dessa        
pågående  planarbeten  kan  på  sikt  skapa  ca  100         
nya  bostäder  i  såväl  enbostadshus,  rad-  och        
kedjehus   som   flerbostadshus.   

De  småhustomter  som  kommunen  sålt  under       
2019  har  uteslutande  varit  på  Brogetorp  där  4         
tomter  blivit  sålda.  Kommunen  har  i  nuläget  ca  35          
småhustomter  ute  �ll  försäljning.  För  området       
Hasselbacken  i  Mellösa  har  kommunen  anlitat  en        
mäklare   för   a�   få   fart   på   försäljningen.  

Vid  Hagagatan  i  Flen  har  kommunen  sålt  e�         
markområde   under   2019   för   LSS-boende.   

Flen   är   en   trygg   kommun   a�   bo   och   leva   i.  
Flens  kommun  är  en  rela�vt  trygg  plats  se�         
u�från   risken   a�   utsä�as   för   bro�.   

Trygghetsarbetet  i  Flen  bedrivs  kunskapsbaserat      
och  systema�skt,  i  dialog  med  medborgare,       
externa  aktörer  och  polisen.  Under  2019  har        
kommunstyrelsen  samordnat  arbetet  med  EST      
(effek�v  samordning  för  trygghet)  där  flera  av        
kommunens  förvaltningar  och  bolag  deltar  för  a�        
samla  in  en  aktuell  lägesbild  varje  vecka.  U�från         
den  aktuella  lägesbilden  har  kommunen,      
�llsammans  med  polisen  och  andra  aktörer       
genomfört  orsaksanalyser  inom  några  områden.      
Orsaksanalyserna  är  sedan  e�  stöd  för  a�  hi�a  de          
mest  effek�va  åtgärderna  föra  a�  lösa  e�        
problem.  E�  posi�vt  resultat  av  metoden  är  e�         
mer  systema�skt  och  kunskapsbaserat  arbetssä�      
som  inkluderar  många  verksamheter.  Om  det  har        
få�  genomslag  i  termer  av  någon  synlig  effekt  vid          
uppföljningen  av  indikatorn  kring  upplevd      
trygghet  är  inte  lika  självklart.  För  de�a  behöver         
arbetssä�et   ges   y�erligare   �d.  

E�  projekt  kring  platssamverkan  för  trygghet  i        
Flens  centrum  har  påbörjats.  Platssamverkan  är       
e�  koncept  som  innebär  a�  fas�ghetsägare,       
kommun,  näringsidkare  och  andra  aktörer  går       
samman  i  en  fristående  organisa�on  och       
gemensamt  tar  ansvar  för  tryggheten  i  e�        
avgränsat  geografiskt  område.  Mål  på  lång  sikt  är         
a�  skapa  en  trygg  och  inkluderande  plats,  hålla         
området  rent  och  snyggt,  investera  i  den  fysiska         
miljön,  marknadsföra  och  omposi�onera  området      
och   a�   utveckla   områdets   affärsverksamheter.  

För  a�  y�erligare  stärka  tryggheten  för       
medborgare  i  händelse  av  kris,  som  �ll  exempel         
e�  omfa�ande  elavbro�  under  längre  �d,  har  fem         
trygghetspunkter  pekats  ut  där  det  ska  vara        
möjligt  för  invånare  a�  få  informa�on  och  akut         
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krishjälp.  Trygghetspunkterna  är  placerade  i  Flen,       
Be�na,  Sparreholm,  Malmköping,  Hälleforsnäs.     
Under  2020  sker  y�erligare  förstärkning  av       
trygghetspunkterna  med  reservkra�  och     
utrustning   för   radiokommunika�on.  

Människor  i  behov  av  vård  och  omsorg  möts  av          
verksamheter   med   god   kvalitet.  

Målet  bedöms delvis ha  uppnå�s,  då       
måluppfyllnad  inte  enbart  ska  ses  i  förhållande  �ll         
uppsa�a  målvärden  för  indikatorerna  -  vilka  inte        
har  uppnå�s  -  utan  bedömas  u�från  helheten  på         
det   arbete   som   bedrivs   i   verksamheterna.  
 
Huvudorsaken  �ll  a�  önskvärt  värde  för       
indikatorn  “ Vänte�d  i  antal  dagar  från       
ansökningsdatum  �ll  erbjudet  infly�ningsdatum     
�ll  särskilt  boende  äldreomsorg,  medelvärde ”  inte       
har  nå�s,  och  det  största  iden�fierade  hindret,  är         
den  demografiska  utvecklingen  i  kommunen  i       
förhållande  �ll  det  befintliga  antalet      
boendeplatser.  Antalet  äldre  med  behov  av       
särskild  boende  övers�ger  nuvarande  antal      
boendeplatser  i  kommunen,  vilket  påverkat      
vänte�derna   �ll   särskilt   boende   nega�vt.   
 
I  avvaktan  på  särskild  boendeplats  �llgodoses  de        
äldres  omvårdnadsbehov  i  dagsläget  genom      
ökade  hemtjäns�nsatser  eller  kor�dsvistelse.     
Kor�dsvistelse  är  som  namnet  indikerar  endast       
avse�  för  vistelse  under  kortare  perioder,  varför        
lösningen  inte  är  op�mal  för  boende  under  längre         
perioder.  Bristen  på  särskilda  boenden  och       
ny�jande  av  kor�dsplats  i  avvaktan  på  boende        
kan  därmed  påverka  den  äldres  upplevelse  av        
trygghet  liksom  kvaliteten  på  omvårdnaden.  De�a       
både  för  de  äldre  som  väntar  på  särskilt  boende,          
men  också  för  dem  som  har  behov  av         
kor�dsvistelse  i  samband  med  utskrivning  från       
slutenvård   eller   vid   akut   händelse   i   ordinärt   hem.   
 
För  a�  uppnå  målet  och  de  önskade  värden  som          
sa�s  för  indikatorn,  bedöms  -  i  avvaktan  på         
färdigställande  av  e�  ny�  äldreboende  -  behov        
föreligga  av  köp  av  externa  särskilda       
boendeplatser,  för  a�  minska  vänte�den  samt  för        
a�  kunna  erbjuda  vård  och  omsorg  av  god         
kvalitet.  Socialnämnden  bör  även  utreda  huruvida       

mellanboende  (så  kallade  trygghetsboenden)  på      
sikt  kan  minska  behovet  av  särskilda       
boendeplatser.  Stadigvarande  ny�jade  av     
�llskapade  extraplatser  på  kor�dsboendet  Heden      
samt  köp  av  platser  i  extern  regi  är         
kostnadsdrivande,  ryms  inte  i  budget  och  bedöms        
inte  vara  op�malt  för  en  trygg  samt  kvalita�v         
omvårdnad.   

Samtliga  brukare  i  hemtjänsten  har  under  hösten        
få�  erbjudande  om  a�  svara  på  en  enkät  inom          
ramen  för  Sveriges  Kommuner  och  Regioners       
projekt  KKIK  (Kommunens  kvalitet  i  korthet).  Det        
totala  sni�et  för  andelen  mycket  nöjda  eller        
ganska  nöjda  ligger  år  2019  på  86%,  vilket         
tydliggör  a�  kommunen  inte  nådde  det  önskvärda        
värdet  för  indikatorn  om  92%.  En  orsak  kan  vara          
det  höga  sjuktalet  och  frånvaron  av  ordinarie        
personal,  vilket  medfört  a�  antalet  �manställda       
vikarier  har  ökat.  Kon�nuiteten  i  hemtjänsten  har        
varit  låg  med  många  olika  personal  per  dag  och          
vecka  hos  brukarna,  vilket  kan  skapa  otrygghet        
och  ovisshet  hos  dessa  om  vem  ur  personalen         
som   kommer   just   idag.   

En  åtgärd  som  ska  vidtas  är  a�  bemanna         
verksamheterna  för  a�  kunna  täcka  viss  frånvaro        
med  ordinarie  personal,  vilket  kommer  a�  leda  �ll         
mer  stabila  personalgrupper,  minskad     
sjukskrivning  och  tryggare  brukare.     
Kontaktmannaskapet  ska  tydliggöras  så  a�      
brukaren  så  o�a  som  möjligt  träffar  sin        
kontaktpersonal,  vilket  kommer  a�  bidra  �ll       
bä�re  och  tydligare  genomförandeplaner.     
Förhoppningsvis  kan  posi�va  effekter  ses  redan       
under   2020.   

Vik�gt  a�  veta  är  a�  det  finns  faktorer  som  kan           
påverka  brukarnas  nöjdhet  nega�vt  men  som  är        
svåra  a�  �llgodose  i  verksamheten,  såsom       
önskemål  om  a�  få  besök  av  viss  personal  men          
inte  annan,  och  a�  få  si�  behov  �llgodose�  på          
specifika   �der.   
 
Så  långt  det  är  möjligt  försöker  planerare  och         
personal  i  hemtjänsten  a�  i  samverkan  med        
brukaren  �llgodose  dessa  önskemål,  men  det       
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finns  all�d  �llfällen  när  de�a  inte  är  möjligt  i          
rela�on   �ll   verksamhetens   flöde.   

Samtliga  verksamheter  inom  socialnämndens     
Uppdrag  funk�onsnedsä�ning  deltog  i     
brukarundersökning  2019.  I  undersökningen     
framkommer  bland  annat  a�  82%  av  brukarna        
upplever  a�  personalen  all�d  bryr  sig  om  dem,         
och  71%  av  brukarna  känner  sig  trygga  med  all          
personal.  På  frågan  om  brukarna  är  rädda  för         
något  svarar  50  %  a�  de  aldrig  är  rädda  för  något,            
36%  a�  de  är  rädda  ibland  samt  14%  a�  de  o�a  är             
rädda   för   något.   

De  brukare  som  i  fritext  valt  a�  kommentera         
frågan  om  rädslor  har  övervägande  kommenterat       
oro  för  a�  deras  boende  ska  drabbas  av  brand          
(vilket  drabbade  servicebostaden  Nybblegatan  i      
juni).  Sammanställning  av  diskussion  i      
referensgrupp  (brukare)  har  ännu  inte  ske�,       
varför  defini�va  slutsatser  av     
brukarundersökningen  inte  kan  göras.  Brukare      
inom  funk�onshinderområdet  kan  dock  antas  ha       
påverkats   nega�vt   av   ovan   nämnda   brand.  

Under  2019  påbörjades  implementering  av  e�       
ny�  kvalitetsledningssystem.  Kvalitetsarbete  har     
under  året  ske�  på  samtliga  avdelningar  såväl  på         
avdelningsnivå  genom  kollegial  handledning  och      
andra  fortbildningsinsatser,  som  i  förvaltningens      
ledningsgrupp.  Fokus  för  de�a  arbete  har  legat  på         
a�  utarbeta  gemensamma  ru�ner  och  processer,       
gemensamma  defini�oner  av  funk�oner  och      
roller,  samt  a�  skapa  samverkansytor  både  mellan        
socialförvaltningens  avdelningar  som  inom     
kommunkoncernen  i  helhet.  Arbetet  med      
kvalitetsledningssystem,  kvalitetssäkring  och    
utvärdering/analyser  av  brukarundersökningar    
kommer   a�   fortgå   under   2020.  
 
Flens  kommun  verkar  för  en  s�mulerande  miljö        
med  goda  möjligheter  �ll  kultur-  och       
fri�dsupplevelser.  

Målet   bedöms   nå�.   Arbetet   fortskrider   enligt  
plan,   med   stöd   av   Kulturplanen   och  
Biblioteksplanen,   vilka   beskrivs   kort   nedan:   
 
 

Kulturplanen  
Samverkan  och  samarbete  inom  förvaltningen,      
mellan  förvaltningarna  och  över     
kommungränserna  är  framgångsfaktorer,  som     
kräver  genomtänkt  planering  och  systema�sk      
utvärdering.  Exempel  under  året  är  samarbete       
mellan  kulturenheten,  kulturskolan,    
folkbiblioteket  och  fri�dsgårdarna  som  utmynnat  i       
mer  innehållsrika  evenemang  under  året  jämfört       
med  �digare  år:  li�eraturfes�val,  filmfes�val,      
kulturlov  och  drogfria  ak�viteter  vid      
skolavslutningarna.  Samverkan  med    
näringslivsenheten  har  utmynnat  i     
utbildningsinsatser  och  dialoger  med  krea�va      
aktörer   inom   kommunen.   

Biblioteksplanen  
Under  2019  har  folkbibliotekets  förutsä�ningar      
förbä�rats  genom  nya  rekryteringar  (delvis  �ll       
skolbiblioteken),  införande  av  e�  ny�      
bibliotekssystem,  utredning  gällande    
bokbuss/bokbil  och  genomgång  av  lokalernas      
användningsområde.  De�a  ger  en  grund  för  det        
fortsa�a  arbetet  som  ska  leda  �ll  en  s�mulerande         
miljö  med  goda  möjligheter  �ll  kultur-  och        
fri�dsupplevelser  under  kommande  år.  Samtliga      
kommunala  skolor  har  skolbibliotekarier  samt      
bibliotekslokaler.   

Vidare  anställdes  en  förenings-  och      
ungdomskonsulent  i  november,  som  på  50%  av        
sin   tjänst   hanterar   föreningsarbetet.  

 
Uppdrag   
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  utveckla       
landsbygdsarbetet  och  ortsutvecklingen  �ll  e�      
arbete  där  bygd  och  ort  är  i  balans  och          
komple�erar  varandra.  Fokus  är     
näringslivsutveckling  och  a�  ta  vara  på  det        
ideella  engagemanget  i  både  ort  och  bygd.        
Uppdraget  tar  sin  utgångspunkt  i  �digare       
genomfört   ortsutvecklingsarbete.   

En  handlingsplan  för  strategisk  förstärkning  av       
landsbygden  har  tagits  fram,  i  dialog  med        
bygderåd  och  motsvarande,  och  med  koppling  �ll        
redan   beslutade   styrdokument   i   kommunen.  

Regelbundna  möten  hålls  med  de  lokala       
bygderåden  och  bygdenätverket  i  Sörmlands      
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hjärta.  Tema�ska,  ortsövergripande  frågor     
diskuteras  i  bygdenätverket  där  bland  annat  en        
trafikgrupp  och  en  skyltgrupp  skapats  som  driver        
frågorna  i  samverkan  med  kommunens      
tjänstemän.  Senast  har  bildandet  av  en       
cykelgrupp,  tänkt  a�  vara  en  referensgrupp  �ll        
kommunens  arbete  för  a�  utveckla  cykelvägar       
och   cykelleder,   ini�erats.   

De  trygghetsvandringar  som  genomförs  sker  i       
samråd   och   samarbete   med   bygderåden.  

I  Flens  tätort  saknas  e�  bygderåd  eller        
motsvarande.  Extra  stöd  har  därför  givits  för  a�         
hjälpa  �ll  a�  starta  en  samverkansgrupp  som  kan         
föra  Flens  tätorts  talan  i  bygdenätverket  och  driva         
lokala  utvecklingsfrågor.  Det  finns  även  extra       
medel  avsa�a  för  a�  finansiera  mindre  projekt        
och  åtgärder  som  kan  användas  e�er  ansökningar        
från   bygderåden.  

Hela  Sverige  ska  levas  projekt  “Service  i        
samverkan”  har  slu�örts  under  året.  Projektet  har        
ha�  som  mål  a�  etablera  och  utveckla  service.         
Inga  nya  servicefunk�oner  har  dock  etablerats,       
men   många   frön   bedöms   ändå   ha   så�s.   

I  Hälleforsnäs  har  bygderådet  under  året  arbetat        
fram  en  lokal  utvecklingsplan  för  orten  -  en  plan          
där  rådet  �ll  största  delen  själv  äger        
genomförandet.  Hela  Sverige  ska  leva  Sörmland       
arrangerade  för  å�onde  gången  Landsbygds�ng      
där   kommunen   deltog.   

  
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  sammanställa       
de  behov  och  de  idéer  som  finns  kring  e�          
kulturhus  och  presentera  e�  förslag  �ll       
ställningstagande  för  kommunfullmäk�ge  senast     
i   maj   2019.  

Uppdraget  är  inte  slu�ört.  Under  2019  gjordes  e�         
omtag  i  arbetet  för  a�  få  en  tydligare  bild  av  vad            
som  e�ersträvades  i  sammanställningen.  En      
presenta�on  av  samtliga  �digare  genomförda      
utredningar  gjordes  i  september  2019  i  samband        
med  workshop  för  kommunstyrelsens     
arbetsutsko�  och  barn-,  utbildnings-  och      
kulturnämndens  presidium.  Arbetet  med  a�  ta       
fram  e�  ställningstagande  pågår.  Kvarstår  gör       
arbetet  med  a�  ta  fram  en  kostnadskalkyl  samt         
en  tydlig  idé  kring  u�ormning  av  en  plats  för          

kulturen.  Ställningstagandet  kommer  a�     
presenteras   under   senare   delen   av   våren   2020.   
 
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  förnya       
samverkansöverenskommelsen  mellan  kommun    
och  polis  under  2019.  Överenskommelsen  ska       
inarbetas  i  det  vardagliga  arbetet  och  inkludera        
samtliga   nämnder   och   styrelser.   

En  treårig  samverkansöverenskommelse,    
gemensamt  framtagen  av  polis  och  kommun,  är        
påskriven  och  började  gälla  1  juli  2019.        
Överenskommelsen  ska  inarbetas  i  det  dagliga       
arbetet  och  inkludera  samtliga  nämnder  och       
styrelser.  Som  e�  komplement  �ll      
samverkansöverenskommelsen  har  även  4     
prioriterade  samverkansområden  tagits  fram.     
Dessa  kan  komma  a�  ändras  under  avtals�dens        
gång  då  de  styrs  av  den  aktuella  och  �digare          
beskrivna  gemensamma  lägesbilden  enligt     
EST-modellen.  

En  slutredovisning  av  2019  års  medborgarlö�e       
pågår  och  e�  ny�  medborgarlö�e  är  under        
framtagande.  Medborgarlö�et  har  sin  grund  i  en        
gemensam,  lokal  lägesbild  som  tagits  fram  genom        
EST-metoden,  medborgardialog,   
trygghetsvandringar,  Polisens  medarbetardialog,    
trygghetsmätningar   och   Polisens   bro�ssta�s�k.  

Under  2019  genomfördes  fem     
trygghetsvandringar  i  kommunen  i  samråd  och       
samarbete  med  bygderåden,  i  enlighet  med       
medborgarlö�et.  

En  lokal  handlingsplan  mot  ANDT  (alkohol,       
narko�ka,  droger  och  tobak)  antogs  av       
kommunfullmäk�ge  under  hösten  och  däre�er      
har  en  samordnande  resurs  för  ANDT-arbetet       
�llsa�s.  
 
Barn,  utbildnings-  och  kulturnämnden  får  i       
uppdrag  a�  ta  fram  e�  förslag  på  kulturskola  där          
arbetsformer  och  utbud  ska  anpassas  så  a�  så         
många  som  möjligt  ska  kunna  delta  i        
verksamheten  oavse�  ekonomiska    
förutsä�ningar.   

Utredningen  om  kulturskola,  arbetsformer  och      
utbud  beslutades  i  barn-,  utbildnings-  och       
kulturnämnden  den  14  mars  för  vidare  poli�sk        
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behandling.  Under  året  har  kommunfullmäk�ge      
tagit  beslut  om  a�  Kulturskolan  ska  vara  avgi�sfri.         
Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  fick  i       
uppdrag  a�  följa  upp  effekterna  av  avgi�sfri        
kulturskola.  De�a  uppdrag  skall  återredovisas  �ll       
kommunfullmäk�ge   senast   juni   2021.  
 
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  i  dialog  med         
Flens  Bostads  AB  (FBAB)  och  Flens       
kommunfas�gheter  AB  (FKAB)  göra  en  översyn  av        
kommunens  fas�ghetsbestånd  med  sy�e  a�      
iden�fiera  vilka  delar  kommunen  själv  ska  äga        
och  vilka  delar  som  kan  säljas  �ll  seriösa  aktörer.          
Uppdraget  ska  inkludera:  -en  nulägesanalys  som       
inkluderar  underhållsbehovet  i  kommunens     
fas�gheter  och  värdet  på  kommunens  fas�gheter       
och  en  omvärldsanalys  som  inkluderar      
marknadsutvecklingen  på  fas�gheter  i  Sörmland      
och  Sverige  och  vilka  andra  modeller  för  dri�  och          
ägarskap  som  andra  kommuner  arbetar  med.       
Översynen  ska  koordineras  med  pågående  arbete       
inom  ramen  för  kommunens     
lokalförsörjningsprocess.  

Arbetet  med  de�a  har  påbörjats  i       
lokalförsörjningsprocessen  och  pågår  som  en  del  i        
arbetet  med  bostadsförsörjningsprogrammet.  I     
den  markanvisningstävling  som  genomförs     
gällande  Gårdsjö  strand  kommer  kommunen  a�  få        
en  tydligare  bild  av  vilket  intresse  som  föreligger         
hos  privata  aktörer,  vilket  sedan  kommer  a�  ligga         
�ll  grund  för  a�  iden�fiera  vilka  delar  som  ska          
ägas  respek�ve  vilka  delar  som  kan  säljas  �ll         
privata  aktörer.  E�  beslut  i  frågan  kommer  a�  tas          

under  första  kvartalet  2020.  FBAB  har  en        
detaljerad  och  FKAB  en  mer  översiktlig       
underhållsplan  vilka  båda  uppdateras  löpande.      
Fortsa�  översyn  av  vilka  delar  av  kommunens        
fas�ghetsbestånd  som  kan  avy�ras  pågår  och       
kommer   a�   rapporteras   vid   e�   senare   �llfälle.   
 
I  samband  med  befintligt  uppdrag  kring  LOV  ha         
e�  särskilt  fokus  på  a�  ta  fram  underlag  gällande          
särskilt   boende.  

Det  �digare  uppdrag  som  beslutades  om  i        
strategisk  plan  kring  LOV  har  återrapporterats  och        
e�  ny�  uppdrag  gavs  �ll  kommunstyrelsen  i        
december  2018  a�  fördjupa  utredningen  för  a�        
analysera  Flens  förutsä�ningar  a�  införa  LOV.       
De�a  uppdrag  är  återrapporterat  �ll      
kommunfullmäk�ge  som  enskilt  ärende     
2019-12-12.  
 
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  upprä�a  en        
handlingsplan  för  trygghetsskapande  åtgärder     
med  en  tydlig  röd  tråd  över  det  arbete  som  redan           
görs,   planeras   samt   kan   göras.  

Flens  kommun  har,  som  �digare  nämnts,  infört        
metoden  Effek�v  samverkan  för  trygghet  (EST)       
och  har  en  samverkansöverenskommelse  mellan      
kommun  och  polis.  Till     
samverkansöverenskommelsen  finns  prioriterade    
områden  men  någon  y�erligare  handlingsplan      
bedöms  inte  behövas.  Trygghetsarbetet     
rapporteras  �ll  kommunstyrelsens    
säkerhetsutsko�.   
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Indikatorer   för   samtliga   mål   inom   strategiskt   område   3  
 

Indikator  Utgångsvärde  Flen   senaste  
värde  

Flen   2019  Flen   2022  

Flen  Riket    

Nya   lägenheter  
(bostäder)   i   småhus  
och   flerbostadshus,  
inklusive   ny�llsko�  
genom  
ombyggna�on/år  

21  
(2017)  

  -  24   (2019)  21  80  

Medborgarnas  
bedömning   av  
tryggheten   i  
kommunen,   index  
skala   1-100  

49  
(2017)  

57  48   (2019)  Ska   öka   i  
förhållande  
�ll   senaste  
mätningen   

Minst   i   nivå  
med   övriga   riket   

Vänte�d   i   antal   dagar  
från  
ansökningsdatum   �ll  
erbjudet  
infly�ningsdatum   �ll  
särskilt   boende  
äldreomsorg,  
medelvärde   

84  
(2017)  

57  179   (2019)  84  50  

Brukarbedömning  
hemtjänst  
helhetssyn,   andel   (%)  
mycket   nöjda   eller  
ganska   nöjda   

91  
(2017)  

92  86   (2019)  92  93  

Kvalitetsaspekter   LSS  
grupp-   och  
serviceboende,   andel  
(%)   av   maxpoäng.  
 

88  
(2017)  

81  82   (2018)  90  93  

Nöjd   medborgarindex  
-   kultur  

49  
(2017)  

62  51   (2019)  Ska   öka   i  
förhållande  
�ll   senaste  
mätningen  

62  

Nöjd   region  
index-Fri�dak�viteter  

49  
(2017)  

61  48   (2019)  ska   öka  61  
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3. God  miljö  med  sikte  på  en  hållbar        

fram�d   
 
Mycket  arbete  pågår  i  riktning  mot  ökad        
hållbarhet.  E�  kommunövergripande    
hållbarhetsprogram  har  arbetats  fram  under  året       
för  fastställande  under  hösten  2020.  Arbetet  för        
en  biologisk  mångfald  behöver  dock  ges  prioritet        
om  önskade  målvärden  för  de�a  ska  nås  innan         
planperiodens   slut.   
 
Flens   kommun   har   en   hållbar   energianvändning   

Totalt  hade  Flens  Bostads  AB  81  kW  installerad         
effekt  el  i  form  av  solceller  under  2019.  Den          
önskade  nivån  har  således  inte  nå�s,  men  planer         
finns  på  fler  anläggningar  under  2020.  Dessutom        
har  Flens  Kommunfas�gheter  AB  planer  på  a�        
installera  solcellsanläggningar.  Enligt  uppdrag  i      
strategisk  plan  2020-2023  ska  en  plan  för  de�a         
tas  fram.  Önskvärd  nivå  �ll  2022  bedöms  därför         
kunna  nås.  Kommunkoncernen  ska  vidare      
e�ersträva  a�  vid  nybyggna�oner  ha  egen       
produk�on  av  el  eller  värme  där  det  är  möjligt,          
vilket  y�erligare  kommer  bidra  �ll      
måluppfyllelsen   framåt.   
 

Den  önskvärda  nivån  för  2019  är  uppnådd        
avseende  indikatorn  andelen  bilar  som  drivs  av        
förnyelsebara  drivmedel.  En  drivmedelsplan  har      
vidare  tagits  fram  för  a�  tydliggöra  den  fortsa�a         
omställningen   �ll   en   fossilfri   fordonsflo�a.   
 
Flens   kommun   bidrar   �ll   en   hållbar   konsum�on  

När  det  gäller  andelen  matavfall  som  behandlas        
biologiskt  finns  ingen  data  för  2019  då  denna         
samlas  in  vartannat  år.  Det  går  således  inte  a�          
säga  huruvida  den  önskvärda  nivån  för  indikatorn        
är  uppfylld  eller  inte.  Mellan  2016  och  2018         
minskade  andelen,  �ll  stor  del  e�ersom  de  stora         
kommunika�onskampanjer  som  gjordes  kring     
gröna   påsen   inför   införandet   2016   har   upphört.   

Inom  ramen  för  arbetet  med  avfallsplanen  är        
“Resurshushållning  i  livsmedelskedjan”  e�     
fokusområde  där  Sörmland  Va�en  genomför      
löpande  kommunika�onsinsatser  mot    
kommuninvånare  och  verksamheter  kring     
matavfall.  Därför  bedöms  den  önskade  nivån       
ändå   kunna   nås   vid   kommande   uppföljningar.   

Ak�va  åtgärder  för  a�  minska  matsvinnet  i        
kommunens  verksamheter  genomförs  av     
Mål�dsservice.  Bland  annat  vägs  matsvinn      
kon�nuerligt  för  a�  åskådliggöra  svinnet  för       
skoleleverna.  Eleverna  informeras  vidare  om  mat,       
miljö  och  klimat  med  hjälp  av  bordspratare  och         
serveras  även  överbliven  mat  som  extrarä�  en        
annan  dag.  Det  finns  vidare  informa�onsfilmer       
om  matsvinn,  varav  en  är  inspelad  på        
Stenhammarskolan.  Till  filmerna  finns     
pedagogiskt  material  som  skolorna  kan  arbeta       
med.  Förskolans  kökssvinn  är  lågt  men  det  så         
kallade  avdelningssvinnet  är  mycket  högre  på       
grund  av  a�  många  av  förskolorna  serverar  all         
mat  ute  på  avdelningarna  och  där  inte  har         
möjlighet   a�   �llvarata   överbliven   mat.   

Flens  kommun  arbetar  ak�vt  för  en  biologisk        
mångfald.  

Varken  antalet  naturskyddade  områden  eller      
andelen  skyddad  areal  i  kommunen  har  ökat        
under  2019.  Målet  kan  därför  inte  sägas  vara         
uppnå�.  Under  2020  kommer  arbete  påbörjas  för        
a�  inrä�a  de  kommunala  naturreservat  som  det        
�digare  har  gjorts  förarbeten  kring,  med       
Nybbleskogen  först  ut.  Önskvärd  målnivå  �ll  2022        
bedöms   därför   trots   allt   kunna   nås.  

Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  utreda       
möjligheten  �ll  intern  klimatkompensering.     
Uppdraget  kommer  från  energi-  och      
klimatplanen.  

Uppdraget  är  slu�ört.  U�från  utredningen      
beslutade  kommunfullmäk�ge  2019-11-28  a�  ge      
kommunstyrelsen  i  uppdrag  a�  i  dialog  med        
övriga  nämnder  införa  e�  klimatväxlingssystem      
där  en  intern  avgi�  läggs  på  flygresor,        
användande  av  egen  bil  i  tjänsten  samt  inköp  av          
fossila  drivmedel.  Avgi�en  ska  användas  �ll       
åtgärder  som  minskar  kommunens  utsläpp  av       
växthusgaser.  Klimatväxlingssystemet  kommer  a�     
fastställas   av   kommunstyrelsen   under   2020.   
  
Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  undersöka       
möjligheter  �ll  lånecyklar  vid  resecentrum.      
Uppdraget  kommer  från  energi-  och      
klimatplanen.   

Uppdraget  är  slu�ört.  U�från  utredningen      
beslutade  kommunfullmäk�ge  2019-10-31  a�     
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frågan  om  a�  införa  e�  lånecykelsystem  ska        
behandlas  i  den  kommande  handlingsplanen      
baserat   på   cykelprogrammet   för   Flens   kommun.   
 
Kommunstyrelsen  och  socialnämnden  får  i      
uppdrag  a�  undersöka  möjligheten  �ll      
ru�op�mering  och  bilpoolssystem  för     
hemtjänsten.  Uppdraget  kommer  från  energi-      
och   klimatplanen.    

En  utredning  har  genomförts  och  godkänts  av        
socialnämnden  2019-10-30.  Nämnden  planerar     
a�  använda  sig  av  ru�op�mering  via  IntraPhone,        
så  snart  en  bä�re  kar�jänst  är  på  plats.  I  januari           
2020  gav  kommunfullmäk�ge  kommunstyrelsen  i      
uppdrag  a�  införa  en  modell  av  central  bilpool         
som   möjliggör   rota�on   på   e�   bä�re   sä�   än   idag.    
 
Samhällsbyggnadsnämnden  får  i  uppdrag  a�  ta       
fram  en  handlingsplan  baserad  på  cykelstrategin.       
Uppdrag   kommer   från   energi-   och   klimatplanen.   

Arbetet  med  a�  ta  fram  en  handlingsplan  kopplad         
�ll  cykelstrategin  inväntar  det  pågående  arbetet       
med  a�  ta  fram  en  kommunövergripande       
mobilitetsplan.   

Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  a�  inventera       
vilka  planer  och  dokument  gällande      
klimatanpassning  som  finns  i  kommunen  idag,       
samt  a�  iden�fiera  eventuellt  behov  av       
y�erligare   material.  

En  inventering  har  genomförts  och  godkänts  av        
kommunfullmäk�ge  2019-12-12.  Bedömningen  är     
a�  kommunen  i  stora  drag  har  �llräckliga  planer         
och  dokument  kring  klimatanpassning.  Som  e�       
resultat  av  inventeringen  har  kommunfullmäk�ge      
beslutat  a�  ge  kommunstyrelsen  i  uppdrag  a�        
genomföra  en  riskanalys  av  översvämning  för       
samhällsvik�g  verksamhet  i  Flens  stad.      
Kommunstyrelsen  fick  även  i  uppdrag  a�       
genomföra  en  intern  utbildning  för      
tjänstepersoner  och  bolagsrepresentanter  kring     
klimatrisker  och  klimatanpassning,  och  a�  det       
övergripande  ansvaret  för  a�  bevaka  fram�da       
klimatrisker  och  samordna  nödvändiga     
anpassningsåtgärder  inkluderas  i  arbetet  med      
risk-  och  sårbarhetsanalyser  inom  ramen  för       
krisberedskapsarbetet.   

Samhällsbyggnadsnämnden  får  i  uppdrag  a�  se       
över  återvinningssta�onerna  med  sy�e  a�  skapa       
bä�re  kontroll  beträffande  städning  och  tömning       
av   dessa.  

Samhällsbyggnadsnämnden   har   svarat   på  
uppdraget   i   särskilt   ärende.   Kommunfullmäk�ge  
beslutade    12   december   2019   §   131   a�   uppdraget  
är   slu�ört.  
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Indikatorer   för   samtliga   mål   inom   strategiskt   område   4  
 
 

Indikator  Utgångsvärde  Flen  
senaste  
värde  

Flen   2019  Flen   2022  

Flen  Riket    
Egenproducerad   el,  
Installerad   effekt   i   kW.  
 

70  
(2017)  

-  81   (2019)  90  140  

Andel   av  
kommunkoncernens  
bilar   som   drivs   av  
förnyelsebara  
drivmedel   enligt  
Upphandlingsmyndig 
hetens   defini�on   (%)  

11  
(2018)  

-  14   (2019)  12  20  

Andel   (%)   matavfall  
som   behandlas  
biologiskt   så   a�  
biogas   produceras  
och   växtnäringen   tas  
�llvara   på   produk�v  
åkermark.  

54  
(2016)  

38  
(2016)  

45   (2018)  ska   öka  ska   öka  

Matsvinn  
(produk�on),  
gram/por�on   i  
kommunens  
mål�dsverksamhet  
för   skola   och   förskola.  

23   
Skola   
(mars  
2018)  
 
41   
Förskola  
(mars  
2018)  

-  25  

Skola  
(mars   2019)  
 
9  
Förskola  

(mars  
2019)  

ska   minska  
 
 
 
 
ska   minska  

skola:   21  
 
 
 
 
förskola:   37   

Antal   naturskyddade  
områden   i   kommunen  

50  
(2017)  

-  51   (2018)  ska   öka  53  

Andel   naturskyddad  
areal,   totalt   i  
kommunen   (%)  

1   (2017)  -  1,2   (2018)  ska   öka  ska   öka   
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4. Vi  driver  vår  utveckling  och  påverkar       

utvecklingen   i   regionen   
 
Utvecklingen  inom  området  bedöms  som  posi�v.       
Infrastrukturfrågorna  har  stärkts  under  året      
sam�digt  som  samverkan  med  andra  aktörer  har        
ökat.  E�  mera  strukturerat  arbete  med       
entreprenörskap  i  skolan  har  även  påbörjats.       
Kommunen  kan  dock  uppmuntra  y�erligare  �ll       
innova�va   arbetssä�   inom   organisa�onen.    
 
Flens  kommun  ska  verka  för  förbä�rad       
infrastruktur  avseende  fysiska  och  digitala      
kommunika�oner.  

Önskvärd  nivå  för  2019  har  nå�s  när  det  gäller          
indikatorerna.   

Flens  kommun  har,  trots  sin  rela�va  litenhet,  två         
tågstopp:  Flen  och  Hälleforsnäs.  Tillgången  �ll       
kollek�vtrafik  bedöms  vara  god  u�från  antalet       
avgångar  med  tåg  och  buss.  Stadsbusslinjens       
betydelse  bidrar  även  �ll  bedömningen.      
Indikatorerna  avseende  medborgarnas  upplevelse     
av  kommunika�onerna  samt  rekommenda�on     
visar   dock   på   e�   något   försämrat   värde.   

Möjligheten  a�  åka  tåg  �ll  och  från  Flens  tätort  är           
goda.  Större  banarbeten  i  närområdet  påverkade       
dock  �llgängligheten  under  sommaren.     
Busstrafiken  i  Flen  har  utvecklats  u�från  e�        
medborgarperspek�v  i  och  med  a�  trafikbolaget       
har  krav  på  sig  -  och  även  får  del  av  sin  ersä�ning  -              
u�från   kundnöjdhet.   

E�  mer  strategiskt  och  systema�skt  arbete  för  a�         
förbä�ra  trafiksäkerheten  har  startat  och  drivs  i        
samverkan  med  flera  externa  aktörer.      
Trafiksäkerhet  är  en  vik�g  del  av  medborgarnas        
upplevelser  av  den  fysiska  infrastrukturen.  Flens       
egen  stadslinje  har  utvärderats  under  2019  för  a�         
se  om  dagens  dragning  är  op�mal.  Utvärderingen        
kommer  a�  användas  för  justeringar  i  trafiken        
samt  a�  prioritera  åtgärder  för  trygga  och        
�llgängliga   hållplatser.  

Indikatorn  gällande  bredband  har  en  rela�vt  ny        
defini�on  och  följer  nu  �llgängligheten  �ll       
bredband,  det  vill  säga  �llgången, inklusive       
absolut  närhet  �ll  bredband.  Önskvärt  värde  för        

indikatorn  2019  uppnåddes  redan  2018.  Under       
2019  fortskred  arbetet  med  a�  ansluta  fler        
kunder  �ll  det  fasta  fibernätet  genom       
kommunens  samarbetspartner  för    
bredbandsutbyggnad.  Därav  uppnåddes  årets  mål      
med   god   marginal.  

Flens  kommun  ska  öka  samverkan  med  andra        
kommuner.  

Målet  bedöms  uppnå�.  Under  2019  har  fyra  nya         
samverkansområden  etablerats  samt  e�  som      
övergå�  från  Regionförbund  �ll  a�  bli  Region.        
Gemensam  socialjour  har  avtalats  med  Eskilstuna       
kommun,  avtal  om  juriststöd  har  etablerats  med        
Gnesta,  gemensamt  överförmyndarkansli    
�llsammans  med  Gnesta  och  Vingåker  samt       
gemensam  funk�onsledning  av  räddningstjänst     
(RäddSam)  i  samverkan  med  Eskilstuna,  Strängnäs       
och   kommuner   i   Västmanland.   

Flens  kommun  ska  uppmuntra  �ll  innova�va       
lösningar   och   verka   för   entreprenörskap.  

Målet  bedöms  ha  nå�s  under  2019.       
Socialförvaltningen  har  med  stöd  av      
kommunledningsförvaltningen  genomfört  en  så     
kallad  innova�onssprint  under  våren  2019  inom       
ramen  för  e�  utvecklingsprojekt.  Metoden      
tjänstedesign  användes,  vilket  i  korthet  innebär       
a�  medarbetare  i  verksamheten  tar  fram  en        
prototyp  �ll  exempelvis  en  applika�on,  som       
förslag  �ll  lösning  på  e�  iden�fierat  problem.        
Metodarbetet  har  finansierats  av  Region      
Sörmland  och  en  utvärdering  har  genomförts  i        
sy�e  a�  se  på  möjlig  utveckling  både  inom  Flens          
kommun  men  även  Region  Sörmland.  I  nuläget        
pågår  samverkan  kring  y�erligare  stöd  från       
regionen  för  a�  finansiera  en  utveckling  av  den         
framtagna   prototypen.   
 
E�  arbete  för  a�  stärka  entreprenörskap  i  skolan         
genom  näringslivssamverkan  har  även  genomförts      
under   2019.  
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Indikatorer   för   samtliga   mål   inom   strategiskt   område   5  

Indikator  Utgångsvärde  Senaste  
värde  

Flen  
2019  

Flen   2022  

Flen  Riket    
Medborgarnas   bedömning   av  
kommunika�onerna   i  
kommunen,   index   skala   1-100.  
 

54   
(2017)  

61  52  
(2019)  

Ska   öka  65  

Tillgång   på   bredband   med   minst  
100   Mbit/s   has�ghet,   andel   (%)  
A. Befolkning  
B. Arbetsställen  
 
Indikatorn   har   ny   defini�on.  
 

A. 72  
B. 45  
 
(2017)  

A. 87  
B. 79  

A.     77  
B.     54  
 
(2018)  

A.     75  
B.     48  

A. 100  
B.      100  

Antal   etablerade  
samverkansområden   med   andra  
kommuner,   myndigheter   etc.  
 

8  -  13   (2019)  Ska   öka  Ska   öka  
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6 .  Effek�v  och  �llgänglig  kommunal      
organisa�on  kännetecknad  av  e�  bra      
bemötande   
 
Betydligt  mer  finns  a�  göra  när  det  gäller  målen          
a�rak�v  arbetsgivare  liksom  effek�va     
verksamheter  med  god  kvalitet.  Arbetet  för       
förbä�rad  �llgänglighet  och  förbä�rat     
bemötande  pågår  men  behöver  fortsä�a  och       
vidareutvecklas.   
 
Verksamheterna  i  Flens  kommun  ska      
kännetecknas  av  god  �llgänglighet  och  bra       
bemötande.  

Målnivån  för  2019  har  delvis  uppnå�s  och        
målnivån  för  2022  bedöms  kunna  uppnås.  Arbetet        
kring  kommunens  värdegrund  och     
bemötandefrågor  fortsä�er  inom  alla     
förvaltningar.  En  policy  för  bemötande  och       
�llgänglighet  är  under  framtagande,  vilken  ska       
införlivas  i  kommunens  verksamheter  under  2020       
som  en  del  i  e�  ak�vt  arbete  med  frågan.  Även           
den  planerade  etableringen  av  e�  kundcenter       
med  sy�e  a�  ge  medborgarna en  tydlig        
kontaktväg  in  �ll  kommunen  och  snabbare  svar  på         
enkla  frågor  redan  vid  den  första  kontakten        
kommer  sannolikt  a�  bidra  �ll  måluppfyllelsen       
framåt.    

Flens   kommun   är   en   a�rak�v   arbetsgivare.  

Målnivån  nåddes  inte  under  2019.  Den       
kommunövergripande  översikten  av    
medarbetarindex  visar  på  en  svagt  sjunkande       
trend.  Det  har  på  helhet  legat  på  en  nivå  som  inte            
övers�ger  68  under  2019.  Svarsfrekvensen  har       
också  minskat  sedan  införandet  av  verktyget       
Populum.  Sam�digt  genomgår  socialförvaltningen     
e�  stort  förändringsarbete  vilket  skulle  kunna       
påverka  resultatet  även  för  helheten.  Mätningen       
är  for�arande  rela�vt  ny  och  det  saknas  idag  e�          
sammanhållet  förhållningssä�  �ll  hur     
organisa�onen  ska  använda  och  arbeta  med  a�        
förbä�ra   resultaten.   

 
Det  målvärde  som  är  framtaget  för  2022  har  viss          
osäkerhet  då  det  finns  brister  i  relevanta        
jämförelser  med  andra  kommuner.  Kommunen      

��ar  på  andra  möjliga  underlag  för  a�  bedöma         
målet  a�rak�v  arbetsgivare.  E�  pilotprojekt  med       
e�  alterna�v  �ll  Populum,  Winningtemp,      
genomfördes  under  hösten  2019  på      
kommunledningsförvaltningen  och   
samhällsbyggnadsförvaltningen  för  a�  undersöka     
om  det  verktyget  bä�re  svarar  mot  kommunens        
behov.  I  december  2019  fa�ades  beslut  om  a�         
införa  Winningtemp  i  hela  kommunen.  Tidplanen       
för  e�  successivt  införande  sträcker  sig  över  hela         
2020.  För  a�  införandet  ska  fungera  är  det  av  stor           
vikt  a�  hänsyn  tas  �ll  både  tekniska        
förutsä�ningar  och  utbildningsinsatser  kring  hur      
verktyget   är   tänkt   a�   användas.   
 
Flens  kommun  har  effek�va  verksamheter  med       
god   kvalitet.  

Målet  har  inte  uppnå�s.  Socialnämnden  arbetar       
ak�vt  med  a�  minska  si�  undersko�.  Dock  har         
kostnaderna  för  ekonomiskt  bistånd  fortsa�  a�       
öka  under  2019.  Fler  nämnder  uppvisar       
undersko�  jämfört  med  budget.  Ne�okostnaden      
för  Flen  kommuns  verksamheter  har  sam�digt       
ökat  med  7,93  %  medan  kostnaderna  för  den         
kommungrupp  som  vi  jämförs  med  endast  har        
ökat   med   4,32   %.   
 
Uppdrag  
 
Kommunstyrelsen  tar  fram  en     
kommunövergripande  plan  för  digitalisering  av      
Flens  kommun  för  a�  utveckla  e-samhället.  Den        
övergripande  planen  innehåller  en  målbild  för       
det  digitala  Flen  och  ska  ha  e�  fokus  på          
verksamhetsutveckling.  

En  översyn  av  kommunens  IT  genomfördes  under        
våren  av  PWC  som  e�  underlag  för  vidare  arbete          
med  en  digitaliseringsstrategi.  Arbetet  med  a�  ta        
fram  en  fram�da  inriktning  för  digitalisering  har        
skju�ts  �ll  2020  som  följd  av  en  utdragen         
rekrytering  av  digitaliseringschef  -  en  tjänst  som        
�llsa�es   först   i   december.  
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Kommunstyrelsen  �llser  a�  åtgärder  genomförs      
för  a�  säkerställa  god  service  �ll  kommunens        
medborgare,  företag  och  besökare.  Åtgärderna      
ska  säkerställa  god  kvalitet  i  �llgänglighet  och        
bemötande.  Tidigare  uppdrag  med  e�      
kundcenter  ska  beaktas  i  arbetet.  Arbetet  ska        
rapporteras   senast   halvårsski�et   2019.  
 

Arbetet  med  a�  etablera  e�  kundcenter  pågår        
och  följer  den  projektplan  som  fastställts  av        
kommunens  ledningsgrupp.  En  projektledare     
finns  på  plats  sedan  den  1  september  och  arbetet          
med  a�  analysera  vilka  områden  som  ska        
hanteras  av  e�  kundcenter  har  genomförts  och        
beslut  om  omfa�ning  kommer  a�  tas  i  februari         
2020  i  styrgruppen  för  projektet.  En  bedömning        
är  i  nuläget  a�  en  uppbyggnad  av  e�  kundcenter          
kommer  a�  ske  under  våren  2020  och  a�         
verksamheten  kommer  a�  vara  opera�v  fullt  ut        
e�er   sommaren   2020.   
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Indikatorer   för   samtliga   mål   inom   strategiskt   område   6  
Indikator  Utgångsvärde  Senaste  

värde  
Flen  
2019  

Flen   2022  

Flen  Riket    
Andel   (%)   som   tar   kontakt  
med   kommunen   via   telefon  
som   får   e�   direkt   svar   på   en  
enkel   fråga.  
Källa:   KOLADA  

50  
(2017)  

52  47  
(2019)  

Ska   öka  70  

Go�   bemötande   vid   kontakt  
med   kommunen,   andel   av  
maxpoäng   (%).  
Källa:   KOLADA  

71  
(2017)  

81  77  
(2019)  

76  100  

Medarbetarindex.  
Källa:   Egen   mätning  

67  -  67  
(2018)  

71  80  

Ne�okostnad   kommunens  
verksamhet   totalt,  
kr/invånare.    Not:   Jämförs  
med   Flens   kommungrupp  
enligt   KOLADA  
(lågpendlingskommun   nära  
större   stad,   ovägt   medel)  

58   586  
(2017)  

57   202  
(kommun 
gruppen)  

63   232  
( 2018)  

Öka  
mindre  
 i  
procent  
än  
sni�et  
för  
kommu 
ngrupp 
en  

Samma  
ne�okostnad   som  
kommungruppen  

Nöjd   medborgarindex,  
helheten  

44  
(2017)  

52  
(kommun 
gruppen)  

41  
(2019)  

48  58   
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Intern   kontroll  
Intern  styrning  och  kontroll  ska  säkerställa  a�        
verksamheter  gör  det  de  ska  enligt  lagar  och         
regler,  och  a�  verksamheten  genomförs  på  e�        
effek�vt  och  säkert  sä�.  Allvarliga  brister  kan        
upptäckas  och  undvikas  genom  den  interna       
kontrollen.  Varje  kommunal  nämnd  är      
ansvarig  för  arbetsprocessen  inom  sina      
ansvarsområden.  Dessutom  har    
kommunstyrelsen  e�  uppsiktsansvar  över     
övriga   nämnder   och   kommunala   bolag.   
  
Den  interna  kontrollen  i  Flens  kommun  följer        
kommunens  reglemente  från  2015.     
Arbetsprocessen  omfa�ar  riskiden�fiering,    
risk-  och  väsentlighetsanalys  och  prioritering      
av  vilka  risker  som  särskilt  behöver       
uppmärksammas.  Varje  nämnd  formulerar  en      
plan  för  den  interna  kontrollen  där  några        
centrala  riskmoment  uppmärksammas.  Under     
2019  har  tre  kontrollmoment  följts  upp  på        
kommunövergripande   nivå.   
 
Internkontrollplanernas  kontrollmoment  följs    
upp  och  resultaten  redovisas  för  den  ansvariga        
nämnden.  U�från  resultaten  ska  åtgärder      
göras  för  a�  minska  eller  eliminera  påvisade        
brister  och  minska  riskerna.  Resultaten  av       
genomförda  kontroller  bidrar  därför  �ll      
verksamhetsutveckling.  
 
Under  2019  har  en  gemensam      
utbildningsinsats  om  intern  styrning  och      
kontroll  genomförts  för  vissa  förtroendevalda      
och  tjänstepersoner.  Utbildningen  resulterade     
i  e�  tydliggörande  av  a�  intern  kontroll  för  a�          
säkra  verksamheterna  görs  på  olika  nivåer.       
U�från  de�a  inleddes  arbetet  med  a�  mer        
konsekvent  u�orma  de  poli�skt  antagna      
planerna  för  intern  kontroll  grundat  i       
övergripande  frågor  av  poli�sk  vikt.  Formerna       
för  verksamhetsuppföljning  på  olika  nivåer  ger       
komple�erande  underlag  både  för     
verksamhetsutveckling  och  för    

kvalitetssäkring.  Beslut  har  också  fa�ats  om       
en  översyn  av  reglementet  för  den  interna        
kontrollen.   
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God   ekonomisk   hushållning   och  
ekonomisk   ställning  
Flens  kommun  har  i  enlighet  med       
kommunallagen  fastställt  riktlinjer  för  god      
ekonomisk  hushållning.  Riktlinjerna  tar  sin      
utgångspunkt  i  a�  varje  genera�on  ska       
bekosta  den  kommunala  service  som      
konsumeras  och  därigenom  lämna  över  en       
kommun  med  e�  oförändrat  finansiellt      
handlingsutrymme  �ll  kommande    
genera�oner.   

Mål   för   god   ekonomisk   hushållning   ur   det  
finansiella   perspek�vet  
● A�  årligen  uppnå  e�  resultat  som  är  minst         

1  procent  av  ska�eintäkterna  och      
utjämningen   (ca   10,7   mnkr   2019).  

● Investeringsnivån  ska  inte  övers�ga  5      
procent  av  ska�eintäkter  och     
utjämningsbidrag   (ca   53   mnkr   2019).   

Målet  för  god  ekonomisk  hushållning  ur  e�        
verksamhetsperspek�v   är:  
● Verksamheterna  i  Flens  kommun  ska  vara       

effek�va. (Målet  är  en  del  av  det        
strategiska  området:  Effek�v  och  �llgänglig      
kommunal  organisa�on  kännetecknad  av     
e�   bra   bemötande).  

Indikator:  
● Kommunens   ne�okostnad   per  

invånare   ska   öka   mindre   i   procent   än  
sni�et   för   kommungruppen .  

1

Utvärdering   av   god   ekonomisk   hushållning  
Finansiella   mål  
Resultatet  2019  visar  på  14  miljoner  kronor        
vilket  innebär  a�  kommunens  mål  om  resultat        
om  en  procent  av  ska�eintäkter  och       
utjämning  kan  anses  vara  uppnå�.  Gällande       
investeringsmålet  kan  det  inte  anses  vara       
uppnå�  då  investeringarna  uppgick  �ll  �ll  5,8        
procent   av   ska�eintäkter   och   utjämning.  

1 Enligt  SKR:s  kommungruppsindelning.  Flen  ingår  i  gruppen         
Lågpendlingskommun   nära   större   stad.  

Vid  en  sammanvägd  bedömning  av  dessa       
båda  mål  anses  målet  kring  resultat  som        
motsvarar  minst  en  procent  av  ska�eintäkter       
och  utjämning  väga  tyngre  än      
investeringsmålet.  Därför  bedöms  målet  för      
god  ekonomisk  hushållning  ur  det  finansiella       
perspek�vet   vara   uppfyllt.   
 
Verksamhetsmål  
Vid  en  uppföljning  av  kommunens  mål  för  en         
god  ekonomisk  hushållning  ur  e�      
verksamhetsperspek�v  kan  det  konstateras  a�      
kommunen  har  ha�  högre  kostnader  än       
kommungruppen  under  tre  av  de  fyra  senaste        
åren.  Sni�ökningen  för  Flen  under      
4-årsperioden  är  4,4  procent  jämfört  med       
kommungruppens  2,9  procent.    
Verksamhetsmålet  kan  därmed  inte  anses  vara       
uppnå�.  
 
 2015  2016  2017  2018  
Flen   kr/invånare  53   782  56   276  58   586  63   232  
Kommungrupp  
kr/invånare  

53   438  54   581  57   202  59   673  

Flen  %  ökning    
mot  föregående   
år  

4,8  4,6  4,1  7,9  

Kommungrupp  
%  ökning  mot    
föregående   år  

2,9  2,1  4,8  4,3  
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Balanskravet  
Det  lagstadgade  balanskravet  innebär  a�  årets       
intäkter  ska  täcka  årets  kostnader.  Vid       
avstämning  ska  realisa�onsvinster  vid     
försäljning  av  �llgångar  räknas  ifrån  årets       
resultat.  Kommunens  resultat  uppgår  �ll  14       
miljoner  kronor.  I  det  resultatet  ingår       
reavinster  med  1  miljon  kronor  för  försäljning        
av  tomter  och  annan  mark.      
Balanskravsresultatet  blir  därmed  13  miljoner      
kronor.   
 
Belopp   i   mnkr  
31/12  

2017  2018  2019  
 

Årets   resultat   enligt  
resultaträkningen  

23,3  10,6  14,0  

Reducering   av   samtliga  
realisationsvinster  

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

Justering   för  
realisa�onsvinster   enligt  
undantagsmöjlighet  

0,0  0,0  0,0  

Justering   för  
realisa�onsförluster   enligt  
undantagsmöjlighet  

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  

21,7  7,3  13,0  

Reservering   av   medel   till  
resultatutjämningsreserv  

0,0  0,0  0,0  

Reservering   av   medel   från  
resultatutjämningsreserv  

0,0  0,0  0,0  

Balanskravsresultat  21,7  7,3  13,0  
Synnerliga   skäl*   (+/-)       0,0       0,0  0,0  
Resultatpåverkande   insatser  
från   tidigare   öronmärkningar  

   1,3    0,0  0,0  

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

23,0  7,3  13,0  

 

 

 

 

 

 

Resultatet  
Årets  resultat  före  extraordinära  poster  för       
Flens  kommun  uppgår  �ll  +14,0  mnkr  (+10,6        
mnkr  2018).  Justeras  resultatet  med      
jämförelsestörande  poster  är  resultatet  +  13,0       
mnkr.  De  jämförelsestörande  posterna  avser      
1,0  mnkr  realisa�onsvinster  som  uppstå�  vid       
markförsäljning.  

 

Totala  intäkter  för  2019  är  1  329  mnkr  jämfört          
med  1  341  mnkr  för  2018,  en  minskning  med          
12   mnkr   (   1%   ).   

De  totala  kostnaderna  för  2019  är  1  283  mnkr          
jämfört  med  1  318  mnkr  för  2018,  en         
minskning  med  35  mnkr  (3  %),  som  �ll  stor  del           
beror  på  kra�igt  minskade  kostnader  för       
�llfälligt   inhyrd   personal.  

Budgetavvikelse  
Kommunens  totala  budgetavvikelse  mot     
uppsa�  budget  är  nega�v  med  1,5  mnkr.  Den         
totala  budgetavvikelsen  för  nämnderna  2019      
uppgår  �ll  -27  mnkr  (2,7  %  av  nämndernas         
totala  budget  för  året)  vilket  är  en  klar         
förbä�ring  totalt  se�  mot  föregående  år.       
Socialnämndens  budgetavvikelse  har  minskat     
kra�igt  mot  2018.  Dock  visar  andra  nämnder        
på  nega�va  budgetavvikelser.  I  delårsrapporten      
visade  nämndernas  prognos  på  e�  undersko�       
vid  årets  slut  med  23,4  mnkr.  Avvikelsen  visar         
på   en   något   försämrad   utveckling.  
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Y�erligare  detaljer  beträffande  nämndernas     
årsresultat  finns  i  avsni�et Nämndernas      
ekonomi  och  verksamhet  och  i  tabellen       
Dri�redovisning.  
 
Finansförvaltningen  redovisar  en  posi�v     
avvikelse  på  25,8  mnkr  (2,5  %  av        
finansförvaltningens  budget  för  2019).     
Resultatet  beror  på  a�  avsa�a  medel  i        
kommunens  reserver  inte  har  förbrukats,  vilket       
har  varit  e�  medvetet  val  då  nämndernas        
beräknade  undersko�  blev  känt  �digt  under       
året.   
 
Budgetavvikelse  2018  2019  
 mnkr  %   av  

budget  
mnkr  %   av  

budget  
Kommunfullmäk�ge  0,4  14,5  0,0  0,0  
Kommunstyrelse  6,8  6,9  8,8  6,7  
Revision  0,0  0,0  0,0  0,0  
Överförmyndare  -1,0  31,3  -0,1  3,0  
Valnämnd/Jävsnämnd  0,2  37,0  0,3  18,6  
Barn-,   utbildnings-   och  
kulturnämnd  

-3,1  0,8  -6,7  1,6  

Samhällsbyggnads-  
nämnd  

-1,3  1,9  6,7  9,4  

Socialnämnd  -54,8  12,7  -22,9  5,2  
Summa   nämnder  -52,8  5,3  -27,3  2,7  
Finansförvaltning  43,3  4,2  25,8  2,5  
Summa  -9,6   -1,5   

Prognoser  
Prognoser  är  vik�ga  i  den  ekonomiska       
styrningen.  En  bra,  �llförlitlig  prognos  ger       
möjligheter  a�  korrigera  verksamheten  e�er      
�lldelade  resurser.  Under  året  har  två  större        
uppföljningar  gjorts,  delårsrapport  1  per  sista       
april   och   delårsrapport   2   per   den   sista   augus�.  
 
 
Tabellen  jämför  prognos  av  avvikelse  mellan       
budgetuppföljning,   delår   och   bokslut,   mnkr  
 
Belopp   i   mnkr  

Budgeter 
at  

resultat  

Prognos  
avvikelse  

vid  
delår1  

Prognos  
avvikelse   

vid  
delår2  

Bokslut  

Totalt   nämnder  -1   033,0  -30,7  -23,4  -27,3  
Finansförvaltning  1   048,5  11,6  21,8  25,8  
Prognos�serat  
resultat   avvikelse  
mot   budgeterat  
resultat  

 
 
 

15,5  

 
 
 

-19,1  

 
 
 

-1,6  

 
 
 

-1,5  

 
Tabellen  visar  a�  nämndernas  sammantagna      
prognos  vid  delår  2  skiljde  sig  något  mot         
fak�skt  u�all  vid  bokslut.  Finansförvaltningens      

prognos  visade  ungefär  på  samma  skillnad  fast        
i  posi�v  riktning  vilket  innebär  a�       
budgetavvikelsen  vid  årets  slut  nästan  blev       
densamma   som   vid    prognosen   i   delår   2.   
 

Ska�ene�o  
De  senaste  fem  åren  har  kommunens       
ska�eintäkter,  generella  bidrag  och  utjämning      
ökat  med  22  %  �ll  1  092  mnkr  för  2019.           
Ska�ene�ot  har  ökat  med  27  mnkr  mellan        
2018   och   2019.  
 
Belopp   i   mnkr   
 

2015  2016  2017  2018  2019  

Kommunalska�  628  649  672  687  703  
LSS-utjämning  7  9  10  12  16  
Generella  
statsbidrag   och  
övrig   utjämning  

 
261  

 
350  

 
341  

 
366  

 
373  

Ska�ene�o  896  1   009  1   023  1   065  1   092  
Förändring  3,8%  12,3%  1,5%  4,3%  2,5%  

 
Investeringar  
Under  2018  uppgår  ne�okostnaden  för      
investeringar  �ll  63  mnkr  vilket  är  i  samma         
nivå  som  föregående  år  (65  mnkr  2018).  Den         
budgeterade  ne�okostnaden  för  investeringar     
är   88   mnkr   (103   mnkr   2017).  

Investeringstakten  har  ökat  de  senaste  åren       
även  om  investeringsbudgeten  inte  har      
förbrukats.  Under  2019  har  71  %  av        
investeringsbudgeten  ny�jats  vilket  innebär  a�      
gapet  mellan  den  budgeterade  och  redovisade       
ne�oinvesteringar   är   mindre   än   på   flera   år.   

Överföring  av  kvarvarande  anslag  sker  �ll       
nästkommande  år  enligt  den  så  kallade       
2-årsregeln.  För  de  projekt  som  pågå�  längre        
än  två  år  finns  möjlighet  a�  begära  överfly�  av          
kvarvarande  budgetmedel  �ll  nästkommande     
år.   
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Ne�oinvesteringarnas  andel  av  ska�eintäkter     
och  utjämning  har  minskat  marginellt  mellan       
2018   och   2019.  

 

Både  ne�oinvesteringar  och  avskrivningar  är  2       
mnkr  högre  mot  2018.  Bland  större       
investeringar  under  året  kan  nämnas      
IT-investeringar  11  mnkr  och  utbyggnad  av       
bredband  14  mnkr.  Vidare  har  ombyggna�on       
av  Landsvägsgatan  såväl  som  Dro�ninggatan      
och  Storgatan  genererat  17  mnkr  i  kostnader.        
Av  investeringsredovisningen  framgår  en  mer      
detaljerad  redovisning  av  årets  investeringar      
på   nämndnivå.  

Prognosen  inför  2020  är  a�      
investeringsbehovet  kommer  a�  vara  fortsa�      
högt   de   närmaste   åren   framåt.   

 

 

   Finansne�o  
För  2019  är  finansne�ot  posi�vt  med  5,7  mnkr         
vilket  kan  jämföras  med  12,8  mnkr  för        

föregående  år.  Flens  kommun  har  inga  egna  lån         
vilket   minimerar   de   finansiella   kostnaderna.   

 
Den  enskilt  största  finansiella  posten  är       
borgensavgi�erna  som  kommunen  tar  ut  från       
de  kommunala  bolagen  i  de  fall  kommunen        
gå�  i  borgen  vid  lån  av  pengar  hos  externa          
parter.  Intäkterna  för  borgensavgi�er  ökar  �ll       
följd  av  bolagens  ökade  upplåning.      
Borgensavgi�en  är  för  närvarande  0,5  %  av        
lånebeloppet,  vilket  summerar  �ll  6,2  mnkr  för        
2019   (5,9   mnkr   2018).  
 

Pensioner  
Enligt  lag  ska  kommunerna  �llämpa  den  så        
kallade  blandmodellen  för  redovisning  av      
pensionsskulden.  Det  innebär  a�     
pensionsförpliktelser,  intjänade  före  1998  inte      
ingår  i  balansräkningen  utan  redovisas  inom       
linjen   som   ansvarsförbindelse.   
 
I  prak�ken  innebär  blandmodellen  a�  de       
fak�ska  kostnaderna  för  ansvarsförbindelsens     
förpliktelser  skjuts  på  fram�den  trots  a�       
intjänandet  av  pensionsrä�erna  ske�  fram  �ll       
1998.  Under  2015  gjorde  kommunen  en       
par�ell  inlösen  för  pensioner  intjänade  fram  �ll        
1998  vilket  innebär  a�  de  fak�ska  kostnaderna        
för  ansvarsförbindelsen  minskat  kra�igt,  från      
cirka   400   mnkr   �ll   85   mnkr.   
 
E�  ny�  pensionsavtal,  AKAP-KL  tecknades      
under   2016.  
 
Pensionskostnader   inklusive   löneska�  
Belopp   i   mnkr  2015  2016  2017  2018  2019  

Avgi�sbestämd   del  21,1  30,7  31,3  30,9  30,7  
Pensionsutbetalningar  12,1  14,6  10,5  12,3  10,2  
Avsä�ning   på   intjänat  
fr   o   m   1998  

3,4  9,7  3,1  3,2  5,3  

Effekt  
diskonteringsränta  

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

Övriga   kostnader  2,2  4,0  4,9  8,8  0,0  
Summa  38,4  59,6  39,7  55,2  33,4  
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Pensionsåtaganden,  utom  den  avgi�sbestämda     
delen,  har  som  framgår  av  sammanställningen       
förvaltats  genom  s.k.  återlån  och  används       
därmed   i   den   löpande   verksamheten.  
 
Kommunens   totala   pensionsförpliktelser  
Belopp   i   mnkr  2015  2016  2017  2018  2019  
Avsä�ningar   för  
pensioner   och  
liknande   förpliktelser  

89  95  108  112  123  

Ansvarsförbindelser,  
pensioner   som   inte  
upptagits   bland  
avsä�ningar  

84  97  95  97  92  

Finansiella  
placeringar   (bokfört  
värde)  

0  0  0  0  0  

Total   förpliktelser   ./.  
finansiella  
placeringar   (bokfört  
värde)  

84  97  95  97  92  

Finansiella  
placeringar  
(marknadsvärde)  

0  0  0  0  0  

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

0  0  0  0  0  

Summa  
realisa�onsvinster/re 
alisa�onsförluster  

0  0  0  0  0  

Realiserad   och  
orealiserad  
avkastning/vinst/  
förlust   på   finansiella  
placeringar   i   rela�on  
�ll   genomsni�lig  
finansiell   placering  
(marknadsvärde)  

0  0  0  0  0  

Totalt  195  209  214  209  215  

Soliditet  
Soliditeten  är  e�  må�  på  kommunens       
långsik�ga  betalningsförmåga  och  visar  hur      
stor  del  av  �llgångarna  som  finansierats  med        
egna  medel.  Soliditeten  bör  långsik�gt  öka       
eller  vara  oförändrad.  En  hög  soliditet  ger  e�         
bä�re  finansiellt  handlingsutrymme.    
Soliditeten  är  beräknad  genom  a�  dela  eget        
kapital  med  balansomslutningen,  summan  av      
�llgångarna.  
 
Soliditeten  uppgår  �ll  34,6  procent  vid       
utgången  av  2019,  jämfört  med  36,4  procent        
2018.  
 

Likviditet  
Likviditeten  visar  betalningsförmågan  på  kort      
sikt.  Kommunens  likviditet  utgörs  av      
omsä�nings�llgångar  i  förhållande  �ll     
kor�ris�ga  skulder.  Vid  utgången  av  2019  var        
likviditeten   95   procent   (91   %   2018).  
För  a�  säkerställa  betalningsförmågan  har      
kommunen  en  checkräkningskredit  på  30      
mnkr.   
 

Risk   och   kontroll  
Kommunens  ekonomi  är  utsa�  för  olika  typer        
av  risker.  Vanliga  risker  är  ränterisker,       
placeringsrisker,  valutarisker,  borgensrisker,    
företagsrisker,  risker  för  kostnads-  och      
intäktsförändringar   samt   interna   risker.  
 
Då  kommunen  saknar  såväl  låneskulder  som       
finansiella  placeringar  vid  utgången  av  2019       
förekommer  ingen  direkt  ränterisk  eller      
placeringsrisk.   
 
Kommunens  totala  borgensåtagande  uppgår     
�ll  1  290,2  mnkr  (1  321,9  mnkr  2018)  vilket          
motsvarar  cirka  77  780  kr  per  invånare.        
Borgensåtagandet  har  ökat  i  takt  med  bolagens        
ökade  belåning.  De  kommunala  bolagen  har       
y�erst  begränsade  möjligheter  a�  få  bra       
extern   inlåning   utan   kommunal   borgen.  
 
Kommunen  är  sedan  1995  medlem  i       
Kommuninvest  ekonomisk  förening.    
Medlemskapet  innebär  också  a�  kommunen      
tecknat  en  solidarisk  borgen  såsom  för  egen        
skuld  för  samtliga  åtaganden  som      
Kommuninvest  i  Sverige  AB  ingå�  eller       
kommer  a�  ingå  i.  Kommunfullmäk�ge      
beslutade  i  oktober  2015  a�  förlänga       
kommunens  borgensåtagande  y�erligare  en     
�oårsperiod.  
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Nämndernas   ekonomi   och  
verksamhet   

Barn-,   utbildnings-   och  
kulturnämnden  

2019  
Intäkter  

 
Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019  
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

112,4  -533,4  -421,0  -414,2    -6,7  -398,5  

 
Nämndens  resultat  visar  på  e�  undersko�  om        
6,7  miljoner  kronor  mot  uppsa�  budget.  Vid        
delårsrapport  2  prognos�serades  en  budget  i       
balans  vid  årets  slut.  E�er  fastställandet  av        
årsprognosen  vid  delårsuppföljningen  har     
förutsä�ningarna  ändrats  vilket  medfört  a�      
u�allet  inte  blev  det  förväntade.  Den  största        
förändringen  gäller  intäktsbor�all  från     
Migra�onsverket  och  Skolverket  samt  minskat      
elevantal  på  främst  gymnasiet.  Flera  av       
nämndens  verksamheter  har  en  budget  i       
balans  men  e�  flertal  visar,  liksom  �digare,  e�         
undersko�,  särskilt  inom  grundskola  och      
gymnasium.  
 
Under  2019  har  flera  olika  statsbidrag  betalats        
ut  eller  dragits  in,  ibland  med  mycket  kort         
varsel.  Intäkter  från  Migra�onsverket  blev      
exempelvis  7  miljoner  lägre  än  förväntat.       
Intäkter  från  Skolverket  avseende     
lågstadiesatsningen  halverades  under  året.     
Statsbidraget  för  Likvärdig  skola  uppgick  �ll       
cirka  12  miljoner  2019.  De�a  bidrag  avser  a�         
finansiera  insatser  för  a�  höja  måluppfyllelsen       
hos  eleverna  och  skapa  förutsä�ningar  a�  bli        
en  a�rak�v  arbetsgivare.  Det  är  stora       
satsningar  från  staten  som  med  kort       
framförhållning  ska  omsä�as  i  verksamheterna      
och  där  det  råder  stor  osäkerhet  kring  dess         
varak�ghet  framöver.  Riktade  statsbidrag     
möjliggör  för  kommuner  a�  förstärka  och       
utveckla  verksamheten  men  skapar  även  en       
kortsik�ghet  och  ryckighet  som  försvårar  för       
kommuner  a�  ta  ansvar  för  skolutveckling  där        

långsik�ghet  och  stabilitet  är  centrala      
framgångsfaktorer.  
 
De  kommunala  förskolorna,  pedagogisk     
omsorg,  grundskolor  samt  fri�dshem  har  en       
nega�v  budgetavvikelse  med  sammanlagt  6,5      
miljoner  kronor  vilket  delvis  beror  på  e�  lägre         
barnantal  än  budgeterat  men  även  på  högre        
kostnader  för  barn  med  särskilt  stöd.  Under        
hösten  har  grundskolans  statliga  bidrag  för       
“Lågstadiesatsningen”  halverats  och  där  pågår      
arbete  för  a�  anpassa  organisa�onen  �ll  de        
nya   förutsä�ningarna.  
 
Under  hösten  startade  Stenhammarskolan  en      
särskola  i  egen  regi  med  5  elever.  Antalet         
elever  med  skolformsbedömningen  särskola     
har   ökat   markant   under   2019.  
 
Även  den  kommunala  gymnasieskolan  visar  på       
en  nega�v  budgetavvikelse  med  3,2  miljoner       
kronor.  Gymnasieskolan  fick  färre  sökande  �ll       
na�onella  program  �ll  hös�erminen  än      
förväntat  och  har  under  de  senaste  åren  ha�         
e�  för  litet  elevunderlag  för  a�  klara  sig  rent          
ekonomiskt.  E�  antal  elever  fick  avsluta  sina        
gymnasiestudier  då  de  var  obehöriga  eller       
överåriga  och  därmed  ej  hade  rä�  a�  ta  del  av           
gymnasieskolans  verksamhet.  En  större     
elevminskning  med  cirka  40  elever  skedde       
under  sommaren  på    
språkintroduk�onsprogrammet,  vilket  beror  på     
a�  elever  an�ngen  blivit  avvisade  eller       
kommunplacerade  i  andra  kommuner.  De  fasta       
kostnaderna  för  �ll  exempel  hyra  är  konstanta        
oavse�  elevunderlag.  De�a  påverkar     
ekonomin  då  det  finns  färre  elever  som  ska         
bära  kostnaderna.  Organisa�onen  kan  inte      
heller   ställas   om   med   så   kort   varsel.  
  
Fram�den  
Enligt  befolkningsprognosen  så  minskar  antalet      
barn  i  förskoleålder  i  Flens  kommun  de        
kommande  fem  åren  från  924  barn  år  2019  �ll          
859  barn  år  2024.  Fluktua�oner  på  nyanlända        
borde   ha   stabiliserats   2020.  
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Barnkonven�onen  har  blivit  lag  och  kan       
påverka   verksamheterna   framöver.   

Samhällsbyggnadsnämnden  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019 
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

18,3  -96,5  -78,1  -71,4  -6,7  -72,9  

Nämnden  visar  på  en  nega�v  avvikelse  mot        
budget  med  6,7  miljoner  kronor  och  de  största         
avvikelserna  återfinns  inom  avdelningarna     
räddningstjänst   och   tekniska.  

Räddningstjänstens  undersko�  på  2,1  miljoner      
kronor  kan  delvis  förklaras  med  en  högre        
personalomsä�ning  än  vanligt.  I  och  med       
nyanställd  personal  krävs  mer     
kompetensutveckling  vilket  har  genererat  i      
högre  kostnader.  Flens  kommuns     
räddningstjänst  har  under  året  ingå�  e�       
samarbete  kring  systemledning  med  Räddsam      
Mälardalen  vilket  innebär  a�  en  person  är        
knuten  �ll  den  gemensamma  systemledningen      
i  Eskilstuna.  Kostnader  för  de�a  samarbete  är        
också  en  bidragande  faktor  �ll  avdelningens       
undersko�.  

Tekniska  avdelningens  undersko�  visar  på  3,7       
miljoner  kronor.  Vintern  2018/2019     
genomfördes  snöröjning  och  halkbekämpning  i      
egen  regi.  Kostnaden  för  personal  och       
maskiner  övers�ger  de  kostnader  som      
beräknades  för  entreprenörskostnader,  men  är      
ändå  lägre  än  de  anbud  som  lämnades  i         
samband  med  upphandlingen.  Totalt     
överskred  kostnaden  för  snöröjning  och      
halkbekämpning  budget  med  1,3  miljoner      
kronor.  

Skogen  medförde  under  2019  en  ökad       
arbetsbelastning  både  för  avdelningen  och  för       
kommunens  skogsförvaltare  Mellanskog  på     
grund  av  omfa�ande  angrepp  av      
granbarkborre.  På  grund  av  utebliven  avverk-       
ning  uppvisar  verksamheten  e�  undersko�  på       
cirka  0,4  miljoner  kronor.  Bidrag  �ll  enskilda        
vägar  har  överskridit  budget  med  0,25  miljoner        
kronor.  För  a�  få  en  mer  ekonomiskt  jämlik         

bidragsfördelning  samt  a�  bidrag  endast      
beviljas  i  nivå  med  avsa�a  medel  beslutade        
samhällsbyggnadsnämnden  om  en  revidering     
av  reglementet  i  november  2019.  Ärendet  är        
ännu   inte   behandlat   av   kommunfullmäk�ge.   

Fram�den  
En  trafikutredning  för  centrala  Flen  behöver       
göras  för  a�  så  långt  det  är  möjligt  op�mera          
trafikflöden.   
 
Av  arbetsmiljöskäl  såväl  som  effek�vitetsskäl      
behöver  e�  ny�  verksamhetssystem  för  bygg       
och  miljö  införskaffas.  De�a  börjar  bli  akut  då         
de  gamla  systemen  går  ur  �den  och        
leverantören  kommer  a�  sluta  �llhandahålla      
support.  Implementeringen  av  e�  ny�  system       
bedöms  påverka  effek�viteten  i  �llsyn  och       
övriga   uppdrag   på   miljöavdelningen.   

Socialnämnden  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019 
Avvik 
else  

2018  
Ne�o  

126,3  -587,3  -461,0  438,1  -22,9  -485,7  

 
2019  innebar  stora  utmaningar  och      
omställningar  inom  socialförvaltningen.  Inom     
ramen  för  de�a  arbete  sågs  även  möjligheter        
och  poten�al  �ll  utveckling  gällande  arbete,       
processer  och  ekonomistyrning  inom     
förvaltningen.  

Nämnden  har  e�  undersko�  i  sina       
verksamheter  på  cirka  23  miljoner  kronor  för        
verksamhetsåret  2019  vilket  är  mer  än  en        
halvering  av  det  undersko�  nämnden  visade       
2018.   
 
E�er  a�  ha  intensifierat  arbetet  med  a�  införa         
“Hel�d  som  norm”  samt  ha  infört  en        
bemanningsenhet  sam�digt  som    
socialförvaltningen  under  hösten  fortsa�e  a�      
utbilda  chefer  i  bemanningsekonomi  och      
schemaanalys,  förbä�rades  det  ekonomiska     
resultatet   avsevärt.   
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Resultatet  av  arbetet  har  le�  �ll  mycket        
posi�vt.  Socialförvaltningen  har  kunnat     
återanställa  medarbetare  e�er  e�  stort  arbete       
i  planeringen  med  a�  bemanna  rä�  och  i         
projektet  “Hel�d  som  norm”.  Målet  är  a�        
förvaltningen  ska  minska  användandet  av      
�mvikarier  och  istället  ha  egna  medarbetare       
som   vikarier.   
 
Avdelningen  för  äldreomsorgs  u�all  visar  på       
cirka  -12  miljoner  kronor  mot  budget  vilket        
främst  utgörs  av  hemtjänstens  verksamhet      
som  bro�as  med  a�  hi�a  en  balans  med  ny          
ekonomistyrning  och  presta�onsersä�ning.    
Även  kostnader  för  mål�der  övers�ger      
intäkter  med  en  dryg  miljon  kronor.  Under        
året  har  en  organisa�onsanpassning     
genomförts  med  varsel  �ll  följd.  De  flesta  av         
dessa  har  dock  kunnat  erbjudas  arbeten  inom        
samma  eller  annan  verksamhet.  Då  det  är        
svårt  a�  rekrytera  personal  med  rä�       
kompetens  är  det  en  utmaning  a�  �llgodose        
verksamheternas  kompetensförsörjning.   
Bemanningsenheten  har  startat  upp  med      
bemanningsassistenter  som  tar  emot  och      
verkställer   beställningar   från   verksamheterna.  
 
Avdelningen  individ  och  familj  och  egen       
försörjnings  resultat  visar  på  en  nega�v       
avvikelse  mot  budget  med  16,6  miljoner       
kronor.  Undersko�et  hänförs  främst  �ll  ökade       
kostnader  för  ekonomiskt  bistånd.  Kostnader      
för  externa  placeringar  har  minskat  över  20        
miljoner  kronor  �ll  följd  av  det  omfa�ande        
arbete  som  gjorts  under  2018  och  2019.  Även         
denna  avdelning  har  genomgå�     
organisatoriska  anpassningar  som  e�  led  i       
nämndens  arbete  mot  en  budget  i  balans.        
Flera  åtgärder  har  gjorts  för  a�  effek�visera        
och  kvalitetssäkra  arbetet.  Några  exempel  är       
en  länsgemensam  socialjour,    
kompetensutveckling  av  avdelningens    
ledningsgrupp,  analysutbildningar  inom  våld  i      
nära  rela�oner  samt  utredning  och  analys  av        
enheten   egen   försörjnings   processer.  
 

Resultatet  för  avdelningen  myndighet  och      
uppdrag  funk�onsnedsä�ning  visar  på  en      
nega�v  avvikelse  mot  budget.  Under  året  har        
det  uppstå�  en  stor  brist  på  biståndsbedömda        
boenden  för  såväl  brukare  �ll  service-  och        
gruppboenden  som  �ll  särskilt  boende.      
Belastningen  på  kommunens  egna     
kor�dsboenden  är  återkommande  stort.     
Kor�dsbodendet  Heden  har  21  platser  men       
y�erligare  �llskapade  extraplatser  ny�jas     
stadigvarande   vilket    är   kostnadsdrivande.   
 
Fram�den  
Förvaltningens  verksamhetssystem  op�meras    
under  2020-2022  så  a�  en  mobil  lösning  för         
bland  annat  dokumenta�on  och  digital      
signering  kan  bli  mer  lä�llgänglig.  På  så  vis  kan          
brukaren  bli  mer  delak�g  i  sin  vård  och  omsorg          
samt  a�  pappershantering  i  form  av  signerings-        
och   läkemedelslistor   kan   minska.  
 
Antalet  placeringar  av  biståndsbedömda     
boenden  i  extern  regi  befaras  öka  u�från  stor         
brist  av  boenden  i  egen  regi.  Socialnämnden        
planerar  för  nya  gruppbostäder  vilket  beräknas       
kunna  minska  kostnader  för  boende  i  extern        
regi  under  2021.  Den  demografiska      
utvecklingen  visar  på  en  ökad  volym  inom        
äldreomsorgen  och  e�  ny�  särskilt  boende       
planeras   därför   a�   byggas.  
 

Kommunfullmäk�ge  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019  
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

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

Kommunfullmäk�ges  u�all  vid  årets  slut  visar       
på   a�   budget   har   kunnat   hållas.  
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Kommunstyrelsen  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019  
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

9,5  -102,6  -93,1  -101,9  8,8  -92,0  

 
Kommunstyrelsen  visar  på  e�  översko�  om  8,8        
miljoner  kronor  mot  budget.  En  stor  del        
översko�et  kan  hänföras  �ll  avdelningen      
utredning  &  strategi  vilket  beror  på  lägre        
kostnader  för  kollek�vtrafiken  men  även  på       
vakanser  under  året.  E�  arbete  har  pågå�        
under  året  för  a�  utveckla  en  mer        
kommunika�v  organisa�on  där  samtliga  chefer      
har  deltagit  i  en  dag  om  kommunika�on.        
Kommunen  har  även  genomfört  sin  del  av  den         
na�onella   totalförsvarsövningen.   
 
Arbetet  med  Hel�d  som  norm  har  pågå�        
under  året  där  häl�en  av  det  avsa�a  beloppet         
har  använts.  Utbildningsinsatser  och  andra      
delar  av  införandet  har  varit  intensivt,  framför        
allt  inom  två  av  socialförvaltningens      
avdelningar.  Då  denna  förvaltning  sam�digt      
har  genomgå�  organisatoriska  anpassningar  �ll      
följd  av  si�  stora  undersko�  har  det  inte         
funnits   �d   �ll   y�erligare   ak�viteter.  

Även  skolprojektet  visar  på  e�  översko�  där        
statsbidrag  från  Skolverket  har  möjliggjort  a�       
flertalet  insatser  kunnat  finansieras  av  statliga       
medel  jämfört  med  �digare  år.  Dock  återstår        
en   del   insatser   a�   göra.   

Även  ekonomiavdelningens  resultat  visar  på  e�       
översko�  mot  budget  med  1,4  miljoner  kronor        
vilket  delvis  beror  på  vakanser  under  året.        
Under  året  har  arbete  pågå�  med       
spendanalyser  i  samarbete  med  Telge  inköp.       
Rapporterna  visar  vilka  produkter  samt  från       
vilka  leverantörer  kommunen  handlar  och  visar       
hur  avtalstrogen  kommunen  är.  Arbete  med       
inköpsfrågor  och  e�  effek�vare  ny�jande  av       
kommunens  leasingbilar  har  fortlöpt  under      
året.   
 

Avdelningen  näringsliv,  turism  och  service  har       
utökat  samarbetet  med  exempelvis  Forum      
Flen,  Nyföretagarcentrum  och  Ung     
Företagsverksamhet  vilket  förhoppningsvis    
kommer  a�  leda  �ll  fler  företag  och  bä�re         
service  �ll  dem  som  önskar  starta  företag  i         
kommunen.  Antalet  evenemang  har  ökat      
under  2019  och  Fest  i  Flen  utökades  med  en          
kvällsak�vitet.  
 
I  december  anställdes  en  digitaliseringschef      
e�er  a�  den  �digare  IT-chefen  gick  i  pension.         
Under  året  har  arbete  pågå�  med  utbyte  av         
kommunens  maskinpark  men  även  med      
förberedelser  inför  2020  års  byte  av  virtuella        
arbetsplatser.   
 
Fram�den  
Upprustningen  av  totalförsvaret  ska  ligga  nära       
kommunens  eget  arbete  med  a�  höja       
förmågan  a�  hantera  kriser  i  freds�d  men        
ställer  ändå  en  del  krav  på  både  kompetens         
och  resurser.  Kommunen  behöver  bland  annat       
höja  nivån  på  informa�onssäkerhet  och  säker       
kommunika�on.  

Revision  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019  
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

0,0  -1,0  -1,0  -1,0  0,0  -0,9  

Revisionens  u�all  vid  årets  slut  ligger  i  paritet         
med   budget.  

Valnämnden/Jävsnämnden  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019  
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

0,4  -0,6  -0,3  -0,5  0,3  -0,3  

Valnämnden/Jävsnämndens  u�all  vid  årets  slut      
visar  på  e�  mindre  översko�  mot  budget  vilket         
dels  beror  på  högre  bidrag  i  samband  med         
vårens  val  än  vad  som  beräknats,  men  även  på          
a�  nämnden  har  ha�  lägre  kostnader  än        
beräknat   i   samband   med   valet.   
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Överförmyndarnämnden  
2019  

Intäkter  
 

Mnkr  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  

2019  
Budget  
Ne�o  

2019  
Avvi 
kelse  

2018  
Ne�o  

4,4  -7,8  -4,1  -3,3  -0,1  -4,1  

Sedan  den  1  januari  2019  har  Flen  �llsammans         
med  Gnesta  och  Vingåkers  kommuner  ha�  en        
gemensam  överförmyndarnämnd  med  en     
särskild  samverkansbudget.  Det  undersko�     
om  0,1  miljoner  kronor  mot  budget  som        
överförmyndaren  visar  hänförs  �ll  den  del  som        
ligger   utanför   samverkan.  
 
Den  gemensamma  överförmyndarnämnden    
har  ställt  ökade  krav  i  och  med  en  större          
organisa�on  och  därmed  ökade  behov.  Dessa       
kostnader  fördelas  på  de  tre  samverkande       
kommunerna.  Samverkan  har  bidragit  �ll  en       
högre  trygghet  för  tjänstemännen  och  en       
bibehållen  och  troligtvis  högre  kvalitet  och       
rä�ssäkerhet  vilket  i  förlängning  kan  visa  sig        
vara   kostnadseffek�vt.  
 
Fram�den  
Arbete  med  a�  skapa  ru�ner  för       
kommunernas  samverkan  fortlöper  även  under      
2021.   
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Kommunkoncernen  
Flens  kommunkoncern  består,  förutom     
kommunen,  av  fem  helägda  do�erbolag:  Flens       
Bostads  AB  (FBAB),  Flens  Kommunfas�gheter      
AB  (FKAB),  Flen  Va�en  och  Avfall  AB  (FVAAB),         
Fram�dsbruket   AB   samt   Unikabruket   AB.  
 
Utöver  de  helägda  bolagen  har  kommunen  e�        
fåtal  ak�er  i  e�  antal  organisa�oner.  Dessa        
ingår  inte  i  den  sammanställda  redovisningen       
då  kommunen  inte  har  något  väsentligt       
inflytande   i   dem.  
 
I  den  sammanställda  resultat-  och      
balansräkningen  ingår,  förutom  kommunen,  de      
fem  helägda  do�erbolagen.  Interna     
mellanhavanden  inom  koncernen,  �ll  exempel      
interna  fordringar  och  ak�einnehav,  har      
eliminerats  så  långt  som  möjligt.  Vid       
upprä�ande  av  koncernredovisningen  har     
kommunens  redovisningsprinciper  varit    
vägledande.  
 
För  perioden  1  januari  –  31  december  2019         
redovisar   kommunkoncernen   e�   resultat   på   
-11,0  mnkr  (-11,5  mnkr  för  2018)  e�er        
eliminering  av  interna  mellanhavanden  och      
före   extraordinära   poster.   

Flens   Bostads   AB  
  
Anställda   2019   (2018)  28(26)  

Balansomslutning  
2019-12-31   (2018-12-31)  

466,83   mnkr   (427,69   mnkr)  

Resultat   2019-12-31  
(2018-12-31)  

0,8   mnkr   (2,0   mnkr)  

Soliditet   2019-12-31  
(2018-12-31)  

18,5   procent   (20,0   procent)  

 
Bolagets  vision  är,  "Flens  Bostads  AB,  som        
ägare  och  förvaltare  med  en  självständig       
ekonomi,  ska  vara  e�  flexibelt  och       
fram�dsinriktat  företag  som  kan     
rekommenderas  �ll  andra  såväl  hyresgäster,      
brukare,   anställda   och   ägaren."  

 
FBAB   har   e�   avkastningskrav   som   anger   a�   
det  långsik�ga  direktavkastningskravet  på     
verksamhetens  fas�ghetskapital  ska  vara  6,5  %       
u�från  en  normaliserad  underhållsnivå  på  110       
kr/kvadratmeter  samt  a�  verksamhetens     
soliditet  ska  långsik�gt  vara  20  %.  Enligt        
ägardirek�vet  ska  avkastningen  enligt  ovan      
återinvesteras  i  bolagets  fas�gheter  och      
användas  �ll  underhåll  eller  övriga      
investeringar   eller   nybyggna�on.  
 
Nybyggna�onen  av  sexton  lägenheter  i      
kvarteret  Städet  pågår.  Färdigställande  och      
infly�ning  är  planerat  �ll  sensommaren  2020.       
Förberedelser  och  detaljplanearbete  pågår  för      
byggna�on   i   kvarteret   Pokalen   i   centrala   Flen.  
 
Solcellsanläggningar  är  i  dri�  på  fem  hus  i         
bolagets  bestånd  och  y�erligare  anläggningar      
planeras.  Bolaget  har  förvärvat  flera  elfordon       
under  året.  Laddsta�on  för  hyresgäster  och       
allmänheten  ska  uppföras  där  nybyggna�on      
sker.  
 
Vakansgraden  när  det  gäller  lägenheter  är       
fortsa�  på  en  låg  nivå  e�er  en  viss  höjning  i           
början  av  2019.  Den  31  december  2019  låg         
vakansgraden   på   3,1   %   (2018-12-31:   4,0   %)  
 
2019  års  resultat  uppgår  �ll  0,8  mnkr  vilket  är          
lägre  än  föregående  år.  Den  främsta       
anledningen  är  ökade  kostnader  för      
repara�oner  och  underhåll.  Det  ekonomiska      
avkastningskravet  i  ägardirek�vet  kan  anses      
vara   uppfyllt.  
  

Flens   Kommunfas�gheter   AB  
  
Anställda   2019   (2018)    38   (35)  

Balansomslutning  
2019-12-31   (2018-12-31)  

834,4   mnkr   (829,6   mnkr)  

Resultat   2019-12-31  
(2018-12-31)  

-1,0   mnkr   (-11,7   mnkr)  

Soliditet   2019-12-31  
(2018-12-31)  

2,9   procent   (3,1   procent)  
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Bolaget  bildades  i  november  2010  och       
förvärvade  i  slutet  av  2010  en  betydande  del         
av  kommunens  verksamhetsfas�gheter.  Den  1      
oktober  2015  förvärvade  bolaget  även      
kommunens  omsorgsfas�gheter.  FKAB:s    
fas�ghetsbestånd  består  huvudsakligen  av     
förskolor,  skolor,  omsorgsboenden  och     
idro�sanläggningar  samt  några  övriga     
fas�gheter   för   kommunens   verksamhet.  
 
Bolagets  huvudsakliga  uppgi�  är  a�  �llgodose       
Flens  kommuns  verksamheter  med  effek�vt      
u�ormade  och  ändamålsenliga  lokaler  i  egna       
fas�gheter  eller  genom  inhyrda  lokaler.  Bolaget       
ska  anpassa  fas�ghetsbeståndet  �ll     
kommunens  långsik�ga  lokalbehov.  Bolaget     
erbjuder  dessutom  fas�ghetsrelaterade    
�lläggstjänster  som  exempelvis  lokalvård  och      
vaktmästeri,  samt  har  i  uppdrag  av  kommunen        
a�  förvalta  och  administrera  de  kommunala       
verksamhetslokalerna.  
 
E�  antal  investeringsprojekt  pågår,  bland  annat       
ombyggna�on  av  �digare  skolor  och  förskolor       
för  a�  inrymma  andra  verksamheter.      
Lötenskolan  är  under  ombyggnad  �ll      
gruppboende.  Nybbleskolan  iordningställs  för     
a�  inrymma  å�a  förskoleavdelningar.  Bolaget      
har  i  september  färdigställt  en  familjecentral       
genom  om-  och  �llbyggnad  av  befintlig       
byggnad  nära  bildningscentrum  Stenhammar  i      
centrala  Flen.  Den  nya  sporthallen  vid       
bildningscentrum  Stenhammar  är  det  enskilt      
största  investeringsprojektet  under  2019.     
Totalt   har   projekt   för   99   mnkr   färdigställts.   
  
Resultatet  e�er  ska�  för  2019  uppgår  �ll  -1,7         
mnkr    (2018:   -11,7   mnkr).  
 
 
 
 

 

Flen   Va�en   och   Avfall   AB  
  
Anställda   2019   (2018)  0   (0)  

Balansomslutning  
2019-12-31   (2018-12-31)  

286   mnkr   (274   mnkr)  

Resultat   före   ska�  
2019-12-31   (2018-12-31)  

0,5    mnkr   (0   mnkr)  

Soliditet   2019-12-31  
(2018-12-31)  

2   procent   (3   procent)  

 
Flen  Va�en  och  Avfall  AB  (FVAAB)  äger  33         
procent  av  dri�bolaget  Sörmland  Va�en  och       
Avfall  AB  som  äger  de  allmänna  va�en-  och         
avloppsanläggningarna  och  är  huvudman  för      
VA-anläggningarna   i   Flens   kommun.   
 
Sy�et  är  a�  genom  bolaget  driva  och  utveckla         
kommunens  dricksva�enförsörjning  och    
avloppshantering  samt  renhållning  så  a�      
användarnas  behov  �llgodoses.  Dri�en  ska  ske       
på  sådant  sä�  a�  bolaget  bidrar  �ll  en         
långsik�gt  hållbar  samhällsutveckling.    
Verksamheten  är  helt  avgi�sfinansierad  och      
baseras   på   självkostnadsprincipen.   
 
Omsä�ningen   uppgår   2019   �ll   69,8   mnkr   
(2018  65,3  mnkr)  och  resultatet  e�er       
finansiella  poster  �ll  -2,1  mnkr.  (2018:  -1,5        
mnkr).  Då  en  avsä�ning  �ll  investeringsfond       
för  VA  har  gjorts  med  3,5  mnkr  är  det          
underliggande  resultatet  e�  översko�  om  1,4       
mnkr.   
 
Flens  nya  dricksva�enförsörjning  avslutades     
med  a�  va�enverket  revs  under  2019.       
Projekten  relaterade  �ll  Flens  nya  va�en  har        
varit  en  framgång  både  ur  ekonomiskt  och        
�dsmässigt  perspek�v,  med  en  kra�igt  ökad       
kundnöjdhet   som   följd.  
 
Under  våren  2020  kommer  e�  förslag  �ll  ny         
taxekonstruk�on  för  VA  och  renhållning  läggas       
fram   för   Kommunfullmäk�ge.   
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Fram�dsbruket   AB  
  
Anställda   2019   (2018)  0   (0)  

Balansomslutning  
2019-12-31   (2018-12-31)  

16,0   mnkr   (14,9   mnkr)  

Resultat   2019-12-31  
(2018-12-31)  

  -4,3   mnkr   (-12,9   mnkr)  

Soliditet   2019-12-31  
(2018-12-31)  

49,9    procent   (82,3   procent)  

 
Sy�et  med  Fram�dsbruket  AB  är  a�  skapa        
förutsä�ningar  för  fortsa�  utveckling  av      
Hälleforsnäs  bruksområde  och  därmed  hela      
Hälleforsnäs  genom  a�  förvärva,  utveckla  och       
förvalta  lokaler  på  området  med  inriktning  på        
handel,  småindustri  och  kulturak�viteter.     
Målet  är  a�  finna  en  långsik�g  ägare  �ll         
området.  

Unikabruket   AB  
  
Anställda   2019   (2018)  0   (0)  

Balansomslutning  
2019-12-31   (2018-12-31)  

38,7   mnkr   (33,6   mnkr)  

Resultat   2019-12-31  
(2018-12-31)  

-20,3   mnkr   (0,4   mnkr)  

Soliditet   2019-12-31  
(2018-12-31)  

21   procent   (10   procent)  

 
Unikabruket  AB  har  �ll  föremål  för  sin        
verksamhet  a�  förvalta  lokalobjekt  med      
kommunalt  engagemang  avseende  uthyrning     
�ll  näringsliv  och  därmed  förenlig  verksamhet.       
Bolaget  har  inga  anställda  utan  samordning       
sker  med  Fram�dsbruket  AB,  som  äger  övriga        
delar   av   bruksområdet   i   Hälleforsnäs.  
 
Hyresavtalet  med  Lager  157  är  uppsagt  och        
hyresgästen  har  lämnat  lokalerna  per      
2019-12-31.  För  närvarande  finns  inga  nya       
hyresgäster,  men  det  pågår  långt  framskridna       
förhandlingar  med  olika  aktörer.  Arbetet  med       
a�  projektera  e�  ny�  produk�onskök  för  Flens        
kommuns  mål�dsverksamhet  i  lokalerna  pågår      
och  det  redovisas  under  pågående      
nyanläggningar.  
 

Årets  resultat,  -20,1  mnkr,  beror  �ll  största        
delen  på  en  nedskrivning  av  det  bokförda        
värdet  av  fas�gheten  Hällefors  bruk  1:124  med        
19,3  mnkr  under  2019.  I  december  2019  beslöt         
Flens  kommunfullmäk�ge  lämna  e�  ovillkorat      
ak�eägar�llsko�  �ll  Unikabruket  AB  på  25       
mnkr  samt  a�  utöka  borgensramen  från  30        
mnkr  �ll  50  mnkr  för  a�  möjliggöra  fram�da         
investeringar   i   fas�gheten.  
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Väsentliga   personalförhållanden   

Personalpoli�ska   mål  
Personalpoli�ken  i  Flens  kommun  ska  vara       
u�ormad  på  e�  sä�  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  personalpoli�k  i  Flens         
kommun,  som  beslutades  i  juni  2016  och        
reviderades  i  november  2018,  har  tagits  fram        
med  bred  delak�ghet  från  kommunens      
medarbetare  och  anger  den  riktning  som       
kommunens  chefer  och  medarbetare     
gemensamt   ska   sträva   mot.   
 
Personalkostnader   
Personalkostnaden  2019  motsvarar  56  procent      
av  kommunens  totala  externa  dri�kostnader      
(55  procent  2018)  och  är  därmed  den  enskilt         
största  kommunala  utgi�sposten.  Inom     
socialnämnden  har  e�  organisatoriskt     
omställningsarbete  pågå�  vilket  medfört  lägre      
personalkostnader   mot   föregående   år.  
 
Belopp   i   mnkr  2015  2016  2017  2018  2019  

Personalkostnader  636,8  682,3  741,3  757,4  739,4  

Ändring   från   året  
innan  

4,4%  7,2%  8,7%  2,2%  -2,4%  

Sjuklönekostnader  10,9  12,4  14,0  14,9  11,8  

 
 
Personalkostnader    per  
förvaltning  

2017  2018  2019  

Kommunledningsförvaltningen  36,4  38,7  40,0  

Socialförvaltningen  397,9  404,8  378,0  

Barn-,   utbildnings-   och   kultur-  
förvaltningen  

258,9  262,5  265,7  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  40,9  45,0  47,9  

Övriga  7,2  6,3  7,6  

Summa   personalkostnader  741,3  757,4  739,4  

Antal   anställda    
 
 

2015  2016  2017  2018  2019  

 
Totalt  

 
1338  

 
1859  

 
1814  

 

 
1892  

 
1813  

därav  
�llsvidare  
anställda  

 
1173  

 
1213  

 
1258  

 
1277  

 
1260  

Tillsvidare  
anställda  
kvinnor  

 
964  

 
996  

 
1019  

 
1026  

 
1015  

Tillsvidare  
anställda   män  

 
209  

 
217  

 
239  

 
251  

 
245  

Tidsbegränsat  
anställda  

 
442  

 
646  

 
268  

 
688  

639  

Tidsbegränsat  
anställda  
kvinnor  

 
342  

 
480  

 
187  

483  451  

Tidsbegränsat  
anställda   män  

 
100  

 
166  

 
81  

205  188  

Antal  
årsarbetare  
(avrundat)  

 
1274  

 
1305  

 
1363  

1331  1319  

Årsarbetare  
kvinnor  

 
1033  

 
1044  

 
1076  

1051  1052  

Årsarbetare  
män  

 
241  

 
261  

 
287  

280  267  

Timavlönade  581  516  368  479  437  
Timavlönade  
kvinnor  

 
445  

 
394  

 
275  

333  296  

Timavlönade  
män  

136  122  93  146  141  

 
Flens  kommun  hade  vid  årsski�et  84       
medarbetare  med  arbetsmarknadsåtgärder    
inklusive   trygghetsanställningar.   
 
 
Antal   årsarbetare   per  
förvaltning  

2017  2018  2019  

Kommunledningsförvaltningen  59  59  65  

Socialförvaltningen  671  681  638  

Barn-,   utbildnings-   och   kultur-  
förvaltningen  

563  524  546  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  70  67  70  
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Åldersfördelning  
Genomsni�lig  
ålder  

2015  2016  2017  2018  2019  

Sni�ålder  49,6  48,9  48,6  47,8  48,0  

Sni�ålder  
kvinnor  

49,5  48,9  48,8  48,0  48,3  

Sni�ålder   män  50,1  49,0  48,7  47,0  47,0  

Not:  Uppgi�er  om  sni�ålder  baseras  på  månadsavlönade,        
�llsvidare  

Pensionsavgångar  
Tabellen  visar  e�  teore�skt  värde  över       
förväntade  pensionsavgångar.  Redovisningen    
bygger  på  e�  antagande  om  a�  anställda  väljer         
a�  gå  i  ålderspension  vid  65  års  ålder  även  om           
den  fak�ska  pensionsåldern  o�ast  inträder      
någon  gång  mellan  61  och  67  års  ålder.         
Siffrorna  visar  den  genera�onsväxling  som      
förväntas   inom   en   5   respek�ve   10-års   period.  
 
 
Antal   förväntade  
pensionsavgångar  

Inom  
5   år  

%   av  
�llsvidare  
anställda  

Inom  
10   år  

%   av  
�llsvidare  
anställda  

Totalt  171  13,6  367  29,1  

Not:   Mätdatum   2019-12-31.   Tillsvidare,   månadsavlönade  

 

Arbetsmiljö  
Arbetsmiljöutbildningar  i  kommunen  har     
bestå�  av  en  grundutbildning  för  chefer  och        
skyddsombud.  Arbetsskade-  och  �llbudssystem     
“LISA”   infördes   under   januari   2019.   
 
 
Totalt   anmälda   arbetsskador   och   �llbud  
 

 
 
 
Totalt  rapporterades  248  arbetsskador  och  516       
stycken  �llbud  i  systemet  LISA.  Antal       
�llbudsanmälningar  har  minskat  däremot  har      

antal  arbetsskadeanmälningar  ökat.    
Socialförvaltningen  har  188  stycken  anmälda      
arbetsskador.  Barn-,  utbildnings-  och     
kulturförvaltningen  har  52  stycken.  Övriga      
förvaltningar   har   8   anmälda   arbetsskador.  
 
 

 
 
Under  2019  inkom  76  rapporter  angående  hot        
och   våld.   

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron   i   procent   av   totalt   arbetad   �d  
Tal   i   procent  2015  2016  2017  2018  2019  
Totalt  6,9  7,7  7,0  7,4  7,4  

Kvinnor  7,6  8,5  7,7  8,2  8,1  

Män  4,1  4,6  4,3  4,7  4,8  

≤29   år  4,0  5,2  4,7  6,3  5,6  

30-49   år  5,9  7,0  7,0  7,0  7,8  

≥50   år  8,3  8,8  7,6  8,0  7,4  

Andel   av   sjukfrånvaron  
≥60   dagar  

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

Andel   av   sjukfrånvaron  
≥60   dagar   kvinnor  

43,7  49,1  44,7  40,1  39,6  

Andel   av   sjukfrånvaron  
≥60   dagar   män  

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

 
 

 
 
Den  totala  sjukfrånvaron  har  minskat  med  0,3        
procentenheter   under   det   senaste   året.   
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Under  2018  var  den  7,4  %  jämfört  med  7,4  %           
2019.   
 
Andel  sjukfrånvaro  över  59  dagar,  det  vill  säga         
lång�dssjukfrånvaron  har  minskat  från  39,0%      
�ll   38,3%   jämfört   med   föregående   år.  
 
Frisknärvaron  för  medarbetare  som  inte  har       
någon  registrerad  sjukfrånvaro  under  det      
gångna  året  är  25,8  %  jämfört  med  26,9  %          
föregående   år.   

Företagshälsovård  
Flens  kommun  har  ha�  Feelgood  som       
leverantör  av  företagshälsovård  under  2019.      
Förebyggande  och  främjande  insatser     
motsvarar  56,5  procent  av  totalen  och       
rehabilitering   43,5   procent.   
 

 
 
 
 
Friskvård  
Under  2015  infördes  friskvårdsersä�ning  på      
max  800  kr/medarbetare  och  år.  Från  och  med         
2017  höjdes  beloppet  �ll  max  1200       
kr/medarbetare  och  år.  Totalt  har  32,9  %  av         
kommunens  medarbetare  ny�jat  möjligheten     
�ll   ersä�ning   under   2019.   
 
Jämställdhet/mångfald  
Likabehandlings-  och  mångfaldsplanen  är     
under  revidering.  Planen  kommer  a�  ta  hänsyn        
�ll  den  nya  diskrimineringslags��ningen  som      
trädde  i  kra�  1  januari  2017. Av  kommunens         
�llsvidareanställda  arbetar  73%  hel�d.     

Sysselsä�ningsgraden  i  kommunen  totalt  är      
93,7%.   Kvinnor   har   93,1%   och   män   96,1%.  
Kommunen  har  idag  totalt  59  chefer  varav  19         
är   män   (ca   32   %).   

Löneöversyn  
U�allsnivån  för  �llsvidareanställd  personal     
under   2019   uppgick   �ll   2.2   %.  
 
Jämförelse   med   �digare   år   2017  2018  2019  
U�all  2,5%  1,9  2,2  
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Förväntad   utveckling  
Avseende  kommunens  utveckling  fastställde     
kommunfullmäk�ge  en  budget  för  2020  och       
plan  för  tre  år  framöver  i  september.  All         
ekonomisk  planering  är  osäker,  inte  minst  på        
grund  av  regeringens  många  riktade      
statsbidrag.  Nämndernas  undersko�  är  också      
en  faktor  som  har  tagits  med  i  beräkningarna         
framåt  då  åtminstone  vissa  delar  har  varit        
kända  redan  �digt  under  2019.  E�er       
budgetbeslutet  har  regeringen  tagit  beslut  om       
revidering  av  ska�e-  och  utjämningssystemet      
vilket  innebär  a�  kommunens  intäkter      
förväntas   öka   från   och   med   2020.   
 
Mnkr  2019  Bud 

get  
2020  

Plan  
2021  

Plan  
2022  

Plan  
2023  

Verksamhetens  
kostnader  

1283  1292  1278  1281  1286  

Verksamhetens  
intäkter  

235  224  230  230  230  

Avskrivningar  29  25  30  30  30  

Ne�oprisförändring    20  40  61  

Verksamhetens  
ne�okostnad   

1077  1093  1099  1122  1147  

Ska�er   och   utjämning  1060  1095  1115  1138  1164  
Finansiella   kostnader  
och   intäkter  

6  6  6  6  6  

Generellt   statsbidrag  25  14     
Resultat  14  22  23  23  23  

 
Koncernbolagen  
 
De  fem  kommunala  bolagen  är  helägda       
do�erbolag  �ll  kommunen  som  alla  har  olika        
inriktning  och  ändamål.  Bolagsformen  är  e�       
sä�  a�  förvalta  kommunala  �llgångar  och       
verkställa  det  kommunala  uppdraget.  Därför      
är  målsä�ningen  a�  framöver  stärka  dialogen       
mellan  kommunen  och  bolagens  förvaltning.      
Hela  den  kommunala  koncernen  ska  präglas  av        
a�  man  jobbar  under  samma  tak  mot        
gemensamma  mål,  både  mellan  de      
kommunala  bolagen  och  förvaltningarna  som      
mellan  bolagen.  Kommunen  och  de      
kommunala  bolagen  ska  föra  en  ak�v       
ägardialog  där  strategiska  frågor  och  övriga       
frågor  av  gemensamt  intresse  behandlas.  Allt       
för  a�  ha  en  gemensam  linje  och  verka  för          

ännu  bä�re  samarbete  och  en  god  ekonomisk        
ställning   i   hela    kommunkoncernen.   
 
Flera  av  bolagen  rapporterar  a�  det  föreligger        
stora  investeringsbehov  för  a�  kunna  möta       
långsik�ga  behov  av  såväl  bostäder,      
kommunala  verksamhetslokaler  som    
dricksva�en,  renhållning  och  säkerhet  för      
kommuninvånarna.  Underhållsarbete  på    
fas�gheterna  inriktas  alltmer  mot  a�  säkra       
fas�gheternas  värde  i  de  kommunala  bolagen.       
Alla  kommunala  bolag  arbetar  ak�vt  med       
miljöfrågor  och  förbä�rad  miljöhänsyn  i  sina       
verksamheter.   
 
Investeringsnivån  
 
Investeringsnivån  förväntas  vara  fortsa�  hög      
framöver  både  inom  kommunens  egna      
verksamheter  men  även  i  de  kommunala       
bolagen,  då  det  finns  behov  av  exempelvis        
verksamhetslokaler.  Det  är  även  e�erfrågan  på       
exploaterad  mark  vilket  innebär  e�  ökat  behov        
av  a�  investera  i  strategisk  mark  i  kommunen.         
De�a  kommer  a�  påverka  både      
kommunkoncernens   likviditet   som   lånebehov.  
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Ekonomisk   redovisning   

Resultaträkning  
 

  Kommunen  Kommunkoncernen  

Belopp   i   mnkr  Not 2019  2018  2019  
 

2018  
 

 
Verksamhetens   intäkter  

 
1  

 
234,1  

 
278,9  

 
409,1  

 
267,6  

Jämförelsestörande   intäkter   2  1,0  1,8    
Verksamhetens   kostnader    3  -1   282,7  -1   317,9   -1   394,0  -899,6  
Avskrivningar    5  -29,2  -27,3  -93,4  -39,9  
Verksamhetens  
ne�okostnader  

 -1   076,8  -1   064,5  -1   078,3  -671,9  

      
Ska�eintäkter    6  696,4  684,5  696,4  458,8  
Generella   bidrag   och  
utjämning  

  7  388,6  377,7  388,6  259,5  

Verksamhetens   resultat   8,3  -2,2  6,7  46,4  
      
Finansiella   intäkter    8  9,0  15,2  2,8  4,8  
Finansiella   kostnader    9  -3,3  -2,4  -23,0  -18,8  
Bokslutsdisposi�oner   0,0  0,0  2,7  0,0  
Resultat   e�er   finansiella  
poster  

 14,0  10,6  -10,1  32,4  

      
Extraordinära   poster   0,0  0,0  0,0  0,0  
Årets   resultat  10  14,0  10,6  -11,0  32,4  
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Balansräkning  
 
                                 Kommunen  Kommunkoncernen  

 

Belopp   i   mnkr                                 Not                          2019-12-31                         2018-12-31                           2019-12-31                 2018-12-31  
 

TILLGÅNGAR       
Anläggnings�llgångar       
Immateriella   anläggnings�llg  11  18,9  21,7  18,9  21,7  
Materiella   anläggnings�llgångar    12  278,6  242,2  1   771,4  1   699,9  
  Mark,   byggnader,   tekniska   anläggningar  160,6  132,8  1   386,4  1   488,3  
  Pågående   arbeten   49,5  35,5  101,3  125,8  
  Maskiner,   fordon,   inventarier   67,1  72,5  282,4  84,4  
  Övriga   materiella   anläggningar   1,4  1,4  1,4  1,4  
Finansiella   anläggnings�llgångar    15  131,9  108,8  117,4  88,8  
Summa   anläggnings�llgångar   429,4  372,8  1907,8  1 810,5  
Omsä�nings�llgångar       
Förråd   m.m.   0,0  0,0  0,8  0,8  
Exploateringsmark    17  7,8  8,1  7,8  8,1  
Fordringar    18  140,2  120,2  132,2  140,0  
Kassa   och   bank    19  158,0  160,3  165,3  196,3  
Summa   omsä�nings�llgångar   306,0  288,6  306,0  345,5  
SUMMA   TILLGÅNGAR   735,4  661,5  2   213,8  2   156,0  
      
   
EGET   KAPITAL,   AVSÄTTNINGAR  
OCH   SKULDER  
Eget   kapital  

 
 

20  

  
 
 

  
 
 

Ingående   eget   kapital   240,7  230,1  357,6  300,6  
Direkt   mot   eget   kapital    0,0  1,0  68,5  
Årets   resultat   14,0  10,6  -10,9  -11,5  
Summa   eget   kapital   254,7  240,7  369,5  357,6  
Avsä�ningar       
Avsä�ningar   för   pensioner   och  
liknande   förpliktelser  

21  122,5  112,3  123,8  113,2  

Övriga   avsä�ningar    22  35,5  39,3  37,1  40,4  
Summa   avsä�ningar   158,1  151,6  160,9  153,6  
Skulder        
Långfris�ga   skulder    23  1,6  1,6  1305,0  1   274,3  
Kor�ris�ga   skulder    24  321,0  267,6  378,4  370,3  
Summa   skulder   322,6  269,2  1   683,4  1 644,6  
SUMMA   EGET   KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR   OCH   SKULDER  

  
735,4   

 
 

 
661,5  

 
2   213,8  

 
2   156,0  

 
Ansvarsförbindelser  

     

Pensionsförpliktelser   som   inte  
har   tagit   upp   bland   skulderna  
eller   avsä�ningar  

 
  25  

91,6  96,9  91,6  96,9  

Borgens-   och   övriga  
ansvarsförbindelser  

  26  1   290,0  1 322,0    

Leasing   och   hyresåtagande    27  29,8  29,0    
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Finansieringsanalys  
 
                                        Kommunen  Kommunkoncernen  

 

Belopp   i   mnkr                            Not                      2019                   2018                2019                2018   

 

DEN   LÖPANDE   VERKSAMHETEN       
      
Årets   resultat   14,0  10,6  -11,0  -11,5  
Justering   för   ej   likviditetspåverkande   poster  28  34,8  27,5  103,2  54,2  

 
Medel   från   verksamheten   före   förändring   av   rörelsekapital  48,8  38,1  92,2  42,7  
Ökning/minskning   av   kor�ris�ga   fordringar  18  -20,0  69,0  7,8  64,0  
Ökning/minskning   av   förråd   och   varulager   0,0  0,0  0,0  0,0  
Ökning/minskning   av   övriga  
omsä�nings�llgångar  

17  0,3  5,3  0,3  5,3  

Ökning/minskning   av   kor�ris�ga   skulder     24  53,4  -9,2  8,1  28,5  
 

Kassaflöde   från   den   löpande   verksamheten   82,5  103,2  108,4  140,5  
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

     

Investering    immateriella   anläggnings�llgångar   -2,0  -21,9  -2,0  -21,9  
Försäljning   immateriella   anläggnings�llgångar  11  0,0  0,0  0,0  0,0  
Investering   materiella   anläggnings�llgångar    12,14  -45,1  -33,1  -194,3  -299,30  
Försäljning   materiella   anläggnings�llgångar   0,0  0,0  0,0  0,0  
Investering   i   finansiella   anläggnings�llgångar  15  -25,0  -55,0  0,0  1,6  
Avy�ring   av   finansiella   anläggnings�llgångar  15  1,3  0,0  1,3  00  
Förändring   av   pågående   arbeten  13  -14  -9,5  24,9  67,7  
Kassaflöde   från   investeringsverksamheten   -84,8  -119,5  -170,1  -251,9  
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

     

Nyupptagna   lån  23  0,0  0,0  30,7  137,4  
Återbetalning   av   lån  23  0,0  0,0  0,0  0,0  
Amortering   av   skuld  23  0,0  0,0  0,0  0,0  
Ökning/minskning   långfris�ga   skulder  23  0,0  0,0  0,0  0,0  
Ökning/minskning   långfris�ga   fordringar  15  0,6  8,9  0,0  1,6  
Kassaflöde   från   finansieringsverksamheten   0,6  8,9  30,7  139,0  
      
Årets   kassaflöde   -1,7  -7,3  -31,0  27,6  
       
Likvida   medel   vid   årets   början    23  160,3  167,6  196,3  168,7  
Likvida    medel   vid   årets   slut    24  158,0  160,3  165,3  196,3  
Förändring   av   likvida   medel   -1,7  -7,3  -31,0  27,6  
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       Noter  

 
 
Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Not   1   Verksamhetens   intäkter      

Försäljningsintäkter  17,0  15,4  17,0  15,4  
Taxor   och   avgi�er  24,9  22,7  80,9  73,2  
Hyror   och   arrenden  18,7  17,6  129,3  120,3  
Bidrag  165,4  215,4  165,4  215,4  
Avgi�er   för   social   omsorg  0,0  0,0  0,0  0,0  
Försäljning   av   verksamhet   och   konsul�jänster  7,9  6,5  16,3  22,3  
Övriga   intäkter  0,2  1,3  0,3  1,4  
Summa  234,1  278,9  409,2  448,0  
     
Not   2   Jämförelsestörande   intäkter  2019  2018  2019  2018  
Reavinster   vid   försäljning   av  
anläggnings�llgångar  

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

Återbetalning   AFA  0,0  0,0  0,0  0,0  
Exploateringsintäkter  0,6  1,2  0,6  1,4  
Summa  1,0  1,8  1,0  2,0  
     
Not   3   Verksamhetens   kostnader  2019  2018  2019  2018  
Personalkostnader  739,4  753,5  785,7  788,6  
Pensionskostnader  53,3  55,2  44,9  55,6  
Inköp   av   anläggnings-   och   underhållsmaterial  1,5  3,5  1,5  3,5  
Entreprenader   och   köp   av   verksamhet  211,3  235,2  211,3  235,2  
Lokal-   och   markhyror,   fas�ghetsservice   mm  117,5  118,1  158,6  143,3  
Lämnade   bidrag  68,2  67,3  68,2  67,3  
Materialkostnader  28,8  31,6  28,8  31,6  
Övriga   kostnader  62,8  53,4  83,5  113,5  
       -    Varav   kostnader   för   räkenskapsrevision  0,1     
Summa  1   282,7  1 317,8  1393,1  1   438,6  
     
Not   4   Jämförelsestörande   kostnader  2019  2018  2019  2018  
Exploateringskostnader  0,0  0,0  0,0  0,0  
Realisa�onsförl./utrangering  0,0  0,0  0,0  0,0  
Summa  0,0  0,0  0,0  0,0  
     
Not   5   Avskrivningar  2019  2018  2019  2018  
Avskrivning   immateriella  
anläggnings�llgångar  

4,9  2,3  4,9  2,3  

Avskrivningar   byggnader   och   anläggningar  4,6  6,8  38,0  52,8  
Avskrivningar   maskiner   och   inventarier  19,2  18,1  30,9  20,3  
Nedskrivningar  0,5  0,0  19,8  0,0  
Summa  29,2  27,3  93,6  75,4  
     
Not   6   Ska�eintäkter  2019  2018  2019  2018  
Kommunalska�,   preliminär   inbetalning  703,2  687,2  703,2  687,2  
Slutavräkning,   preliminär   innev.   År  7,2  -2,7  7,2  -2,7  
Slutavräkning   föregående   år  -0,4  0,0  -0,4  0,0  
Summa  696,4  684,5  

 
696,4  684,5  

 
Not   7   Generella   statsbidrag   och   utjämning  2019  2018  2019  2018  
Inkomstutjämningsbidrag   253,6  255,1  253,6  255,1  
Kommunal   fas�ghetsavg  36,5  36,0  36,5  36,0  
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Bidrag   för   LSS-utjämning  16,1  11,7  16,1  11,7  
Kostnadsutjämningsbidrag  46,0  33,0  46,0  33,0  
Regleringsbidrag/avgi�  11,7  2,7  11,7  2,7  
Strukturbidrag  0,0  0,0  0,0  0,0  
Generella   bidrag   från   staten  24,8  39,3  24,8  39,3  
Summa  388,6       377,7  388,6       377,7  
Tillfälligt   stöd   från   staten,   byggbonus  0,0  0,0  0,0  0,0  
Summa   jämförelsestörande   statsbidrag   och  
utjämning  

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

 

 
Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  

2019  2018  2019  2018  
Not   8   Finansiella   intäkter      

Ränteintäkter   på   utlåning   �ll  
kommunala   koncernföretag  

0,2  5,9  0,0  0,0  

Övriga   finansiella   intäkter  8,8  9,3  2,8  9,4  
Summa  9,0  15,2  2,8  9,4  
     
Not   9   Finansiella   kostnader  2019  2018  2019  2018  
Räntekostnad   pensioner  3,0  2,3  3,0  2,3  
Övriga   finansiella   kostnader  0,3  0,1  20,0  20,2  
Summa  3,3  2,4  23,0  22,5  
     
Not   10   Mot   balanskravet   redovisat   resultat  2019  2018    
Årets   resultat   enligt   resultaträkningen  14,0  10,6    
Reducering   av   samtliga   reavinster  -1,0  -3,3    
Balanskravsresultat  13,0  7,3    
Synnerliga   skäl  0,0  0,0    
Resultatpåverkan   från   �digare  
öronmärkningar  

0,0  0,0    

Årets   resultat   enligt   balanskravsresultat   och  
synnerliga   skäl  

13,0  7,3    

     
Not   11   Immateriella   anläggnings�llgångar  2019  2018  2019  2018  
Ingående   anskaffningsvärde  24,5  2,5  24,5  2,5  
Ingående   avskrivningar  -2,7  -0,4  -2,7  -0,4  
Ingående   nedskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Ingående   bokfört   värde  21,7  2,1  21,7  2,1  
Årets   nyanskaffning  2,1  21,9  2,1  21,9  
Årets   avskrivning  -4,9  -2,3  -4,9  -2,3  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  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  26,5  24,5  26,5  24,5  
Utgående   avskrivningar  -7,6  -2,7  -7,6  -2,7  
Utgående   nedskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utgående   bokfört   värde  18,9  21,7  18,9  21,7  
     
Not   12   Mark,   byggnader   och   tekniska  
anläggningar  

2019  2018  2019  2018  

Allmän   markreserv      
Ingående   anskaffningsvärde  22,2  21,9  22,2  21,9  
Ingående   avskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Ingående   bokfört   värde  22,2  21,9  22,2  21,9  
Årets   nyanskaffning  0,0  0,2  0,0  0,2  
Årets   avskrivning  0,0  0,0  0,0  0,0  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  0,0  0,0  0,0  0,0  
Årets   utrangering   av   ack.   avskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
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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  22,2  22,2  22,2  
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  22,2  22,2  22,2  

 

 
Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Verksamhetsfas�gheter      
Ingående   anskaffningsvärde  1,7  1,7  755,6  550,1  
Ingående   avskrivningar  -1,3  -1,2  -60,9  -48,3  
Ingående   upp/   nedskrivningar  0,0  0,0  2,0  2,0  
Ingående   bokfört   värde  0,4  0,4  696,6  503,8  
Årets   nyanskaffning  0,0  0,0  40,6  215,0  
Årets   avskrivning  -0,1  -0,1  -17,9  -12,6  
Årets   uppskrivning  0,0  0,0  -1,4  0,0  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  0,0  0,0  -1,7  -9,5  
Årets   utrangering   av   ack.   avskrivningar  0,0  0,0  0,3  0,0  
Årets   utrangering   av   nedskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Årets   omklassificering  0,0  0,0  57,7  0,0  
Utgående   anskaffningsvärde  1,7  1,7  847,6  755,6  
Utgående   avskrivningar  -1,4  -1,3  -78,5  -60,9  
Utgående   upp/   nedskrivningar  0,0  0,0  4,1  2,0  
Utgående   bokfört   värde  0,3  0,4  774,2  696,6  
     
     
Fas�gheter   för   affärsverksamhet      
Ingående   anskaffningsvärde  0,9  0,9  38,7  38,4  
Ingående   avskrivningar  -0,6  -0,6  -2,4  -0,6  
Ingående   bokfört   värde  0,2  0,2  36,4  37,8  
Årets   nyanskaffning  0,0  0,0  0,0    0,3  
Årets   avskrivning  0,0  0,0  -0,7  -1,8  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  0,0  0,0  -19,3  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  0,9  0,9  38,7  38,7  
Utgående   avskrivningar  -0,7  -0,6  -3.1  -2,4  
Utgående   nedskrivningar  0,0  0,0  -19,3  0,0  
Utgående   bokfört   värde  0,2  0,2  16,3  36,4  
     
Publika   fas�gheter   (gator,   vägar,   parker)      
Ingående   anskaffningsvärde  195,4  183,9  195,4  183,9  
Ingående   avskrivningar  -90,3  -83,7  -90,3  -83,7  
Ingående   bokfört   värde  105,1  100,3  105,1  100,3  
Årets   nyanskaffning  32,9  11,5  32,9  11,5  
Årets   avskrivning  -5,0  -6,7  -5,0  -6,7  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  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  228,3  195,4  228,3  195,4  
Utgående   avskrivningar  -95,3  -90,3  -95,3  -90,3  
Utgående   nedskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utgående   bokfört   värde  133,0  105,1  133,0  105,1  
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Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Fas�gheter   för   annan   verksamhet      
Ingående   anskaffningsvärde  6,3  7,0  1   005,7  966,3  
Ingående   avskrivningar  -1,3  -1,5  -360,8  -338,5  
Ingående   nedskrivningar  0,0  0,0  -12,9  -11,9  
Ingående   bokfört   värde  5,0  5,5  632,0  616,0  
Årets   nyanskaffning  0,0  0,0  1,2  49,0  
Årets   avskrivning  0,0  -0,1  -14,2  -22,6  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  0,0  -0,7  0,0  -9,6  
Årets   utrangering   av   ack.   avskrivningar  0,0  0,2  0,0  0,2  
Årets   utrangering   av   nedskrivningar  0,0  0,0  4,9  1,0  
Årets   omklassificering  0,0  0,0  -79,5  0,0  
Utgående   anskaffningsvärde  6,3  6,3  1   007,9  1   005,7  
Utgående   avskrivningar  -1,3  -1,3  -560,2   -360,8  
Utgående   nedskrivningar  0,0  0,0  -8,0  -12,9  
Utgående   bokfört   värde  5,0  5,0  447,7  632,0  
     
     
Utgående   bokfört   värde   Mark,   byggnader   och  
tekniska   anläggningar  

160,6  132,8  1   386,4  1   502,1  

     
Not   13   Pågående   arbeten  2019  2018  2019  2018  
Ingående   anskaffningsvärde  35,5  26,1  126,2  193,9  
Ökning/minskning  14,0  68,4  53,0   154,5  
Under   året   ak�verat  0,0  -55,3  -87,6  -122,2  
Utgående   bokfört   värde  49,5  35,5  101,3  126,2  
     
Not   14   Maskiner   och   inventarier  2019  2018  2019  2018  
Maskiner      
Ingående   anskaffningsvärde  9,6  5,8  9,6  5,8  
Ingående   avskrivningar  -3,3  -2,5  -3,3  -2,5  
Ingående   bokfört   värde  6,3  3,3  6,3  3,3  
Årets   nyanskaffning  0,5  3,8  0,5  3,8  
Årets   avskrivning  -1,0  -0,7  -1,0  -0,7  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  0,0  0,0  0,0  0,0  
Årets   utrangering   av   ack.   avskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utgående   anskaffningsvärde  10,1  9,6  10,1  9,6  
Utgående   avskrivningar  -4,3  -3,3  -4,3  -3,3  
Utgående   bokfört   värde  5,8  6,3  5,8  6,3  
     
Inventarier   och   byggnadsinventarier      
Ingående   anskaffningsvärde  130,6  117,3  162,7  147,9  
Ingående   avskrivningar  -75,3  -59,7  -95,3  -77,8  
Ingående   bokfört   värde  55,3  57,7  67,2  70,1  
Årets   nyanskaffning  11,7  13,3  12,4  15,2  
Årets   avskrivning  -16,4  -15,7  -18,7  -18,1  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  0,0  0,0  0,0  -0,7  
Årets   utrangering   av   ack.   avskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,5  
Utgående   anskaffningsvärde  142,4  130,6  175,1  162,7  
Utgående   avskrivningar  -91,7  -75,3  -114,0  -95,3  
Utgående   bokfört   värde  50,7  55,3  61,1  67,2  
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Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Bilar   och   andra   transportmedel      
Ingående   anskaffningsvärde  23,5  19,2  23,5  19,2  
Ingående   avskrivningar  -13,0  -11,4  -13,0  -11,4  
Ingående   bokfört   värde  10,5  7,9  10,5  7,9  
Årets   nyanskaffning  0,0  4,3  0,0  4,3  
Årets   avskrivning  0,0  -1,7  0,0  -1,7  
Årets   utrangering   av   anskaffningsvärdet  -0,3  0,0  -0,3  0,0  
Årets   utrangering   av   ack.   avskrivningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utgående   anskaffningsvärde  23,2  23,5  23,2  23,5  
Utgående   avskrivningar  -13,0  -13,0  -13,0  -13,0  
Utgående   bokfört   värde  10,2  10,5  10,2  10,5  
     
     
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   anskaffningsvärdet  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  

67,1  73,5  282,4  85,4  

     
Not   15   Finansiella   anläggnings�llgångar  2019  2018  2019  2018  
Ak�er   och   andelar      
Ak�er   och   andelar   i   kommunens  
koncernföretag  

    

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

Flens   Kommunfas�gheter   AB  38,0  38,0  0,0  0,0  
Flen   Va�en   och   Avfall   AB  1,0  1,0  0,0  0,0  
Fram�dsbruket   AB  45,7  45,7  0,0  0,0  
Unikabruket   AB  28,5  3,5  0,0  0,0  
Summa  119,2  94,2  0,0  0,0  
Ak�er   och   andelar   i   övriga   företag      
Förlagslån   Kommuninvest  2,5  2,5  2,5  2,5  
Kommunförbundet   Sörmlands  
kollek�vtrafikmyndighet  

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

Kommuninvest   ekonomisk   förening  10,1  10,1  10,1  10,1  
Bostadsrä�er,   andelar   och   övriga   ak�er  0,1  0,1  0,8  0,8  
Summa  12,7  14,0  13,4  14,7  
Summa   ak�er   och   andelar  131,9  108,2  13,4  14,7  

     
Långfris�ga   fordringar      
Övriga   fordringar  0,0  0,6  0,0  0,0  
Summa   långfris�ga   fordringar  0,0  0,6  0,0  0,0  
     
Summa   finansiella   anläggnings�llgångar  131,9  108,8  13,4  14,7  
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Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Not   16   Förråd   och   lager      

Förråd   och   lager  0,0  0,0  0,8  0,8  
Summa  0,0  0,0  0,8  0,8  
     
Not   17   Exploateringsmark  2019  2018  2019  2018  
Flen      
Redovisat   värde   vid   årets   början  3,0  8,7  3,0  8,7  
Nyanskaffning  0,0  0,0  0,0  0,0  
Försäljning  -0,3  -5,7  -0,3  -5,7  
Redovisat   värde   vid   årets   slut  2,7  3,0  2,7  3,0  
     
Sparreholm      
Redovisat   värde   vid   årets   början  0,7  0,7  0,7  0,7  
Nyanskaffning  0,0  0,0  0,0  0,0  
Försäljning  0,0  0,0  0,0  0,0  
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  0,4  0,4  0,4  
Nyanskaffning  0,0  0,0  0,0  0,0  
Försäljning  0,0  0,0  0,0  0,0  
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  1,3  0,9  1,3  0,9  
Nyanskaffning  0,0  0,4  0,0  0,4  
Försäljning  0,0  0,0  0,0  0,0  
Redovisat   värde   vid   årets   slut  1,3  1,3  1,3  1,3  
     
Be�na      
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  7,8  8,1  7,8  8,1  
Not   18   Fordringar  2019  2018  2019  2018  

Kundfordringar  8,2  13,2  11,1  21,6  
Fordran   stat   och   övriga   kommuner  65,1  61,8  65,1  62,8  
Förutbetalda   kostnader/upplupna  
intäkter  

53,2  42,3  56,1  46,0  

Övriga   fordringar  13,7  2,9  17,9  9,7  



65  

 

 

 
Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Not   19   Kassa   och   bank      

Handkassa  0,4  0,4  0,4  0,4  
Bank  157,6  159,9  164,9  195,9  
Varav   kommunens   del  71,5  115,8    
Summa  158,0  160,3  165,3  196,3  
Kommunen   har   en   checkkredit   på   30   mnkr.   Vid   2019-12-31   var   0   kr   utny�jad  

     
Not   20   Eget   kapital  2019  2018  2019  2018  
Ingående   balans  240,7  230,1  294,9  306,4  
Periodens   resultat  14,0  10,6  -11,0  -11,5  
Avsä�ning  0,0  0,0   0,0  
Redovisat   värde   vid   årets   slut  254,7  240,7  297,3  294,9  
 

   
Not   21   Avsä�ningar   för   pensioner   och  
  liknande   förpliktelser  

  

Specifika�on   –   Avsa�   �ll   Pensioner  2019  2018  2019  2018  
Särskild   avtals/ålderspension  0,8  2,1  0,8  2,1  
Förmånsbestämd/kompl   pension  83,4  74,1  83,4  74,1  
Ålderspension  13,2  12,9  13,2  12,9  
Pension   �ll   e�erlevande  0,0  0,0  0,0  0,0  
Avtalspension  0,8  0,8  0,8  0,8  
Summa   pensioner  98,2  89,9  98,2  89,9  
Löneska�  24,3  22,3  26,8  22,3  
Summa  122,5  112,3  122,5  112,3  
     
Förändring   av   Avsä�ning   för   pensioner      

Ingående   avsä�ning  112,3  107,5  112,3  107,5  
Nya   förpliktelser   under   året       
    Nyintjänad   pension  8,1  8,1  8,1  8,1  
    Ränte-   och   basbeloppsuppräkningar  2,8  2,0  2,8  2,0  
    Övrig   post  1,3  -1,4  1,3  -1,4  
Avtalspension  0,0  -1,0  0,0  -1,0  

Årets   utbetalningar  -3,9  -3,9  -3,9  -3,9  

Förändring   av   löneska�  2,0  0,9  2,0  0,9  
Summa  122,5  112,3  122,5  112,3  
Beräkningsgrund   för   pensioner   framgår   av   avsni�et   Redovisningsprinciper  
     
Not   22   Övriga   avsä�ningar  2019  2018  2019  2018  
     
     
Avsa�   för   återställande   av   deponi      
Ingående   avsä�ning  39,3  44,7  39,3  44,7  
Y�erligare   avsä�ningar  0,0  0,0  0,0  0,0  
Ianspråkstagna   avsä�ningar  -3,8  -5,5  -3,8  -5,5  
Utgående   avsä�ningar  35,6  39,3  35,6  39,3  
Avsä�ningen   avser   återställande   av   deponi   vid   Frutorps�ppen.   Deponin   ska   vara   slu�äckt   och   godkänd   2024.   
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Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Övriga   avsä�ningar      
Uppskjuten   ska�  0,0  0,0  1,6        0,5  
Övrigt  0,0  0,0  0,0  38,2  
Summa  0,0  0,0  1,6  38,6  
     

Summa   övriga   avsä�ningar  35,6  39,3  37,1  77,9  
     
Not   23   Långfris�ga   skulder  2019  2018  2019  2018  
Lån   i   banker   och   kredi�ns�tut  0,0  0,0  1   303,3  1   272,7  
Investeringsbidrag  1,6  1,6  1,6  1,6  
Övriga   långfris�ga   skulder  0,0  0,0  0,0  0,0  

Summa  1,6  1,6  1   305,0  1   274,3  

     
Beviljad   checkkredit      
     
Lån   som   förfaller   inom:      
1   år  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   Kor�ris�ga   skulder  2019  2018  2019  2018  
Kor�ris�g   del   av   långfris�g   skuld  0,0  0,0  101,5  102,2  
Leverantörsskulder  83,1  94,1  90,2  109,6  
Koncernkonto   bolagens   andel  91,8  45,6  6,1  1,1  
Personalens   ska�er,   avgi�er   och  
löneavdrag  

11,4  12,0  11,4  12,0  

Skuldförda   statsbidrag  15,8  11,9  15,8  11,9  
Övriga   kor�ris�ga   skulder  25,2  -2,7  18,4  6,6  
Upplupna   kostnader   och   förutbetalda  
intäkter  

93,7  106,6  135,0  126,8  

Summa  321,0  267,6  378,4  370,3  
     
Not   25   Pensionsförpliktelser   som   inte   har   tagits   upp   bland   skulderna   eller   avsä�ningarna  

Ingående   balans  96,9  77,0  96,9  77,0  

Aktualisering      
Nyintjänad   pension  0,2  16,7  0,2  16,7  
Ränteuppräkning  2,1  0,9  2,1  0,9  
Basbeloppsuppräkning      
Ändringar   av   försäkringstekniska   grunder  0,0  0,0  0,0  0,0  
Övrig   post  0,4  4,8  0,4  4,8  
Årets   utbetalningar  -4,4  -6,4  -4,4  -6,4  
Summa   pensionsförpliktelser  95,3  93,0  95,3  93,0  
Löneska�  -0,3  3,9  -0,3  3,9  

Utgående   balans  95,0  96,9  95,0  96,9  
     
Not   26   Borgens-   och   övriga  
ansvarsförbindelser  

    

Borgensåtagande   –   kommunägda   bolag      
Flens   Bostads   AB  259,0  234,0    
Flens   Kommunfas�gheter   AB  775,1  776,0    
Flen   Va�en   och   Avfall   AB  223,0  223,0    
Unikabruket   AB  30,0  30,0    
Summa  1287,1  1   263,0    
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Övriga      
Sörmlands   Kollek�vtrafikmyndighet  0,0  55,8    
Egna   hem   och   småhus  0,2  0,2    
Föreningar   och   s��elser  2,9  2,9    
     
Summa  3,1  58,9    
     
Summa   borgens-   och   övriga  
ansvarsförbindelser  

    

Summa  1290,2  1   321,9    

Kommuninvest   i   Sverige   AB  
Flens   kommun   har   i   april   1996   ingå�   en   solidarisk   borgen   såsom   för   egen   skuld   för   Kommuninvest   i   Sverige  
AB:s   samtliga   nuvarande   och   fram�da   förpliktelser.   Samtliga   288   kommuner   och   lands�ng/regioner   som  
per   2018-06-30   var   medlemmar   i   Kommuninvest   ekonomisk   förening   har   ingå�   likalydande  
borgensförbindelse.   Mellan   samtliga   medlemmar   i   Kommuninvest   ekonomisk   förening   har   ingå�s   e�  
regressavtal   som   reglerar   fördelningen   av   ansvaret   mellan   medlemmar   vid   e�   eventuellt   ianspråktagande  
av   ovan   nämnda   borgensförbindelse.   Enligt   regressavtalet   ska   ansvaret   fördelas   dels   i   förhållande   �ll  
storleken   på   de   medel   som   respek�ve   medlem   lånat   av   Kommuninvest   i   Sverige   AB,   del   i   förhållande   �ll  
storleken   på   medlemmars   respek�ve   insatskapital   i   Kommuninvest   ekonomisk   förening.   Vid   en  
uppska�ning   av   den   finansiella   effekten   av   Flens   kommuns   ansvar   enligt   ovan   nämnd   borgensförbindelse,  
kan   noteras   a�   per   2018-06-30    uppgick   Kommuninvest   i   Sverige   AB:s   totala   förpliktelser   �ll  
418 873 772 784    kronor   och   totala   �llgångar   �ll   413 618 049   861   kronor.   Flens   kommuns   andel   av   de  
totala   förpliktelserna   uppgick   �ll   1 404 138   821   kronor   och   andelen   av   de   totala   �llgångarna   uppgick   �ll  
1 397 168   029   kronor.  
 
 
 
Belopp   i   mnkr  

Kommunen  Kommunkoncernen  
2019  2018  2019  2018  

Not   27   Leasing   och   hyresåtagande      
Opera�onella   leasingavtal  4,3  4,4    
Inventarier   och   utrustning      
Fram�da   minimileaseavgi�er  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      
Fram�da   minimileaseavgi�er  4,0  4,1    
    Därav   förfall   inom   1   år  2,3  2,3    
    Därav   förfall   inom   1-5   år  1,7  1,8    
    Därav   förfall   senare   än   5   år  0,0  0,0    
     
Finansiella   leasingavtal   vars   avtals�d   övers�ger   3   år     
Totala   minimileaseavgi�er  0,0  0,0    
Fram�da   finansiella   kostnader  0,0  0,0    
Nuvärde   av   minimileaseavgi�er  0,0  0,0    
     
Hyresåtagande      
Minimihyror  25,2  24,7    
    Därav    förfall   inom   1   år  2,3  0,3    
    Därav   förfall   inom   1-5   år  7,5  11,5    
    Därav   förfall   senare   än   5   år  15,4  12,8    

 
Not   28    Justering   för   ej  
likviditetspåverkande   poster  

      2019                   2018  2019  2018  

Av-   och   nedskrivningar  29,2  27,3  93,6  67,6  
Förändring  
pensionsavsä�ningar   inkl  
löneska�   not   21  

10,2  4,7  10,2  5,7  

Förändring   övriga   avsä�ningar  -4,3  -5,0  -4,3  -4,3  
Övriga   poster  -0,3  0,5  3,7  -14,9  
Summa  34,8  27,5  103,2  54,2  



68  

 

Dri�redovisning  
 

Nämnd  
 
Belopp   i   mnkr  

Intäkter  
2019  

Kostnader  
2019  

Ne�o-  
kostnader  

2019  

Budget  
2019  

Avvikelse  
mot  

budget  

Ne�o-  
kostnader  

2018  

Kommunfullmäk�ge  0,0  -2,6  -2,6  -2,6  0,0  -2,2  

Kommunstyrelse  9,5  -102,6  -93,1  -101,9  8,8  -92,0  

Revision  0,0  -1,0  -0,9  -0,9  0,0  -0,9  

Överförmyndare  4,4  -7,8  -3,4  -3,3  -0,1  -4,1  

Valnämnd/Jävsnämd  0,4  -0,6  -0,3  -0,5  0,3  0,4  

Barn-,   utbildnings-   och  
kulturnämnd  

112,4  -533,4  -421,0  -414,2  -6,7  -398,0  

Samhällsbyggnadsnämnd  18,3  -96,5  -78,1  -71,4  -6,7  -73,0  

Socialnämnd  126,3  -587,3  -461,0  -438,1  -22,9  -485,7  

Summa   nämnder  271,4  -1   331,8  -1   060,4  -1   033,0  -27,3  -1   056,1  
 

Övriga   kommungemensamma  
kostnader   under  
kommunstyrelsen  

Intäkter  
2019  

Kostnader  
2019  

Ne�o-  
kostnader  

2019  

Budget  
2019  

Avvikelse  
mot  

budget  

Ne�o-  
kostnader  

2018  

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

Pensioner  39,2  -56,4  -17,2  -17,6  0,4  -16,6  

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

Kalkylerad   kapitalkostnad  32,5  0,0  32,5  32,2  0,3  30,9  

Ska�  705,6  -7,2  698,4  696,5  1,9  684,5  

Statliga   utjämningsbidrag  386,6  0,0  386,6  392,1  -5,5  377,7  

Ränta  6,5  0,0  6,5  6,0  0,6  5,9  

Avskrivningar   enligt   plan  0,0  -29,1  -29,1  -27,9  -1,2  -27,3  

Semesterlöneskuld  0,0  0,0  0,0  -3,4  3,4  0,0  

Oförutsedda   behov  0,0  -1,0  -1,0  -29,2  28,2  -0,1  

Summa   finansförvaltning  1   172,7  -98,3  1   074,4  1   048,5  25,9  1   066,6  

 

      

Summa   totalt  1   144,1  -1   430,0  14,0  15,5  -1,5  10,6  
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Investeringsredovisning  
 
Belopp   i   mnkr  Intäkter  

2019  
Kostnader  

2019  
Ne�o  
2019  

Budget   
2019  

 
Kommunstyrelse  

 
0,2  

 
25,2  

 
25,0  

 
26,2  

varav………IT-utrustning  0,0  5,1  5,1  6,3  
                    Utbyggnad   bredband  0,2  13,5  13,3  11,1  
                    Byte   verksamhetssystem  0,0  2,7  2,7  2,6  
                    E-tjänster  0,0  3,1  3,1  1,0  
     
 
Kommunfullmäk�ge  

 
0,0  

 
0,2  

 
0,2  

 
0,1  

     
Överförmyndarnämnd  0,0  0,1  0,1  0,0  
 
Barn-,   utbildning-   och   kulturnämnd  

 
0,0  

3  
3,3  

 
3,3  

 
5,3  

varav………    IT-investeringar  0,0  2,0  2,0  2,6  
                        Inventarier   och   möbler  0,0  1,0  1,0  1,9  
                        Mål�dsservice  0,0  0,2  0,2  0,6  
     
Samhällsbyggnadsnämnd  2,1  33,8  31,7  50,1  
varav………Landsvägsgatan  0,0  10,9  10,9  10,9  
                     Ombyggnad   Dro�ningg  0,6  6,7  6,1  5,0  
                     Ny   systemmiljö   geodata  0,0  2,1  2,1  2,1  
                     Exploatering   Norra   Talja  0,5  1,6  1,1  5,6  
 
Socialnämnd  

 
0,0  

 
2,4  

 
2,4  

 
6,5  

varav………Inventarier   0,0  2,4  2,4  6,5  
 
Summa   investeringar  

 
2,3  

 
65,0  

 
62,6  

 
88,2  

 
 
Redovisning   fleråriga   projekt  
Re  
Belopp   i   mnkr  U�all  

  tom   2017  
U�all  
2018  

U�all  
2019  

Totalt  
u�all  

Budget  
tom   2019  

Utbyggnad   bredband  12,6  3,2  13,3  29,1  31,5  
Landsvägsgatan   Malmköping  11,5  8,6  10,9  31,0  31,2  
Ombyggnad   Dro�ninggatan  0,0  2,5  6,1  8,6  10,0  
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Redovisningsprinciper   
Årsredovisningen  är  upprä�ad  i  enlighet  med       
lagen  om  kommunal  redovisning  och      
rekommenda�oner  från  Rådet  för  kommunal      
redovisning.  
 
Intäkter  redovisas  i  den  omfa�ning  det  är        
sannolikt  a�  de  ekonomiska  �llgångarna      
kommer  a�  �llgodogöras  kommunen  och      
intäkterna   kan   beräknas   på   e�   �llförlitligt   sä�.  
 
Fordringar  har  upptagits  �ll  de  belopp  varmed        
de   beräknas   inflyta.  
 
Tillgångar  och  skulder  har  upptagits  �ll       
anskaffningsvärde  där  inget  annat  anges.      
Periodiseringar  av  inkomster  och  utgi�er  har       
ske�   enligt   god   redovisningssed.  
 
Nedan  lämnas  kommentarer  �ll  de      
redovisningsprinciper  kommunen  använt  samt     
avvikelser  jämfört  med  lags��ning  och      
rekommenda�oner.  

Anläggnings�llgångar  
Som  investeringsutgi�  räknas  anskaffningar     
med  en  varak�ghet  på  minst  tre  år  och  med          
e�   anskaffningsvärde   om   minst   25 000   kr.   
 
Under  året  har  större  investeringar  bestående       
av  komponenter  ak�verats  som  separata      
enheter  med  separat  avskrivnings�d.  Även  de       
äldre  anläggnings�llgångarna  bestående  av     
komponenter  som  �digare  inte  ak�verats  med       
separata  avskrivnings�der,  har  under  perioden      
delats  upp  i  separata  delar  med       
avskrivnings�d  motsvarande  förväntad    
livslängd.  
 
Anläggnings�llgångar  upptas  i    
balansräkningen  �ll  anskaffningsvärdet  med     
avdrag  för  planenliga  avskrivningar  samt      
nedskrivningar.  De  investeringsinkomster  som     
avser  anslutningsavgi�er  redovisas  som  skuld      

och  upplöses  i  samma  takt  som  investeringen        
skrivs   av.   
 
Kor�dsinventarier,  det  vill  säga,  inventarier      
som  antas  ha  en  livslängd  om  högst  tre  år  eller           
har  e�  värde  som  unders�ger  25  tkr  har         
kostnadsförts   direkt   vid   anskaffning.  
Nedlagda  kostnader  vid  pågående  projekt      
redovisas  som  pågående  arbeten  �ll  dess  a�        
de   tas   i   bruk.  

Avskrivningsprinciper  
Tillgångar  skrivs  av  linjärt  från  �dpunkten  för        
då  de  tas  i  bruk  u�från  en  bedömning  av          
ny�jande�den.  På  �llgångar  i  form  av  mark,        
konst  och  pågående  arbeten  görs  emeller�d       
inga  avskrivningar.  Nedskrivning  sker  vid      
bestående   värdenedgång.  
 
Avskrivnings�der   
Verksamhetsfas�gheter  10-50   år  
Hyresfas�gheter  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  
Utgi�er  för  exploatering  redovisas  som      
omsä�nings�llgång.  Med  exploatering  avses     
iordningställande  av  mark  för  arbets-  och       
bostadsområden  som  kommunen  beräknar     
sälja.   
 
Försäljning  redovisas  mot  resultaträkningen     
�llsammans  med  matchande  kostnader  när      
äganderä�en   övergår   �ll   köparen.   
 
Utgi�er  för  �llgångar  avsedda  för      
stadigvarande  bruk  som  ska  kvarstå  i       
kommunens  ägo  redovisas  som     
anläggnings�llgång.   
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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  avsni�et     
Kommunkoncernen.  
 
Sy�et  med  den  sammanställda  redovisningen      
är  a�  ge  en  samlad  helhetsbild  av  kommunens         
ekonomiska  ställning  oberoende  av  i  vilken       
juridisk  form  verksamheten  bedrivs.  Den      
sammanställda  redovisningen  har  upprä�ats     
enligt  förvärvsmetoden  och  med  hänsyn  �ll       
specificering  enligt  propor�onell    
konsolideringsmetod.  Kommunens  bokförda    
värden  på  ak�er  i  de  kommunala  bolagen  har         
eliminerats  mot  bolagens  eget  kapital.  I       
koncernens  eget  kapital  ingår  e�er      
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  �ll  så  stor  del  som         
motsvarar  ägd  andel.  Däre�er  har  interna       
mellanhavanden   eliminerats   med   ägd   andel.  

Jämförelsestörande   och  
extraordinära   poster   (RKR   3.1)  
Jämförelsestörande  poster  särredovisas  när     
dessa  förekommer  i  not  �ll  respek�ve  post  i         
resultaträkningen  och/eller  i    
kassaflödesrapporten.  
 
Som  jämförelsestörande  betraktas  poster  som      
är  sällan  förekommande  och  övers�ger  10       
mnkr.  Dessutom  redovisas  all�d  kommunens      
realisa�onsvinster  vid  fas�ghetsförsäljningar    
samt  kostnader  och  intäkter  för      
tom�örsäljning  i  samband  med     
markexploatering   som   jämförelsestörande.  

Ska�eintäkter   (RKR   4.2)  
 
Den  preliminära  slutavräkningen  för     
ska�eintäkter  baseras  på  Sveriges  Kommuner      
och  Regioners  (SKR:s)  augus�prognos  i      
enlighet   med   rekommenda�on   RKR   4.2.  

Övriga   intäkter  
Investeringsbidrag  har  tagits  upp  som  en       
långfris�g  skuld  och  periodiseras  över      
anläggningens   ny�jandeperiod.  
  
Huvudregeln  för  vad  som  betraktas  som       
investering  i  Flens  kommun  är  a�  inköpet  har         
en  ny�jandeperiod  på  minst  tre  år  och  e�         
anskaffningsvärde   på   minst   25   tkr   exklusive   
moms.  

Kassa   och   bank  
Hela  behållningen  på  koncernkontot  i      
kommunens  balansräkning  redovisas  i  Kassa      
och  bank.  Ställningen  på  respek�ve  bolags       
konto  redovisas  som  kor�ris�g  skuld  eller       
fordran.  

Pensioner   (RKR   2.2,   7.1,   10.2,  
17.2)  
Förpliktelser  för  pensionsåtaganden  för     
anställda  i  kommunen  är  beräknade  enligt       
Sveriges  Kommuner  och  Regioners     
beräkningsmodell,   RIPS17.  
 
Pensioner  redovisas  enligt  blandmodellen     
vilket  innebär  a�  pensioner  inklusive  löneska�       
intjänade  �ll  och  med  31  december  1997        
behandlas   som   ansvarsförbindelse.   
 
Pensionsåtaganden  avseende  det  individuella     
valet,  och  som  intjänats  under  perioden,  har        
kostnadsförts  och  redovisats  som  kor�ris�g      
skuld.  Det  gäller  även  den  särskilda       
löneska�en  för  individuella  delen.  Åtaganden      
för  viss�ds-  eller  särskild  ålderspension  samt       
intjänad  pension  på  löneandelar  över  7,5       
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basbelopp  har  kostnadsförts  under  perioden      
samt  redovisats  som  avsä�ning  i      
balansräkningen.  
 
Även  pensionsåtaganden  för  förtroendevalda     
poli�ker  redovisas  i  resultat-  och      
balansräkningen.  
 
Vid  årsski�et  2015/2016  gjordes  en      
inbetalning  �ll  KPA  gällande  en      
försäkringslösning  för  pensioner  som  �digare      
redovisats  som  ansvarsförbindelse:  de     
pensioner   som   tjänats   in   för   1998.  

Semesterlöneskulden  
Semesterlöneskulden  avser  ej  u�agna     
semesterdagar  vid  periodens  slut.     
Tillsammans  med  okompenserad  över�d  och      
därpå  upplupen  arbetsgivaravgi�  redovisas  de      
som  en  kor�ris�g  skuld  och  belastar  resultatet        

det  år  de  intjänas.  Under  året  har  förändring         
av  semesterlöneskulden  börjat  redovisas     
löpande  månadsvis  motsvarande  periodens     
intjänande   och   u�ag   av   semesterdagar.  

Leasing-   och   hyresavtal   
(RKR   13.2)  
Flens  kommun  har  för  närvarande  bara       
opera�onella  leasingavtal  och  dessa  bokförs  ej       
som   �llgång   utan   som   kostnad   på   resultatet.  
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Ord   och   begrepp  
Anläggnings�llgång   
Tillgångar   för   stadigvarande   bruk   som  
fas�gheter,   maskiner,   inventarier   
med   mera.   
 
Avskrivning   
Planmässig   värdeminskning   av   en  
anläggnings�llgång   på   grund   av   ålder   
och   förslitning.   
 
Balanskravsresultat   
Är   årets   resultat   när   hänsyn   tagits   �ll  
reavinster   och   täckning   av   �digare   års  
undersko�.   De�a   resultat   ska   vara   minst   noll  
för   a�   kommunen   ska   leva   upp   �ll   ekonomi   i  
balans.  
  
Balansräkning   
Redovisar   den   ekonomiska   ställningen,  
�llgångar   och   skulder   samt   eget   
kapital   vid   räkenskapsårets   slut.   
 
Budget   
Plan   över   fram�da   planerade   ekonomiska   och  
verksamhetsmässiga   
händelser   under   en   bestämd   �dsperiod.   
 
Eget   kapital   
Ingående   eget   kapital   från   föregående   år   och  
årets   resultat   eller   skillnaden   mellan   �llgångar  
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   
(omsä�nings�llgångarna   minus   korta   skulder)  
förändrats.   

Finansiella   kostnader   och   intäkter   
Bland   annat   kostnadsräntor   på   lån   och  
ränteintäkter   på   gjorda   placeringar.   
 
Finansne�o   
Skillnaden   mellan   finansiella   kostnader   och  
intäkter.   
 
God   ekonomisk   hushållning   
A�   verksamheten   bedrivs   så   effek�vt   och  
ändamålsenligt   som   möjligt   med   insa�a  
resurser   och   a�   varje   genera�on   gör   rä�   för  
sig,   det   vill   säga,   a�   man   inte   övervältrar  
kostnader   �ll   kommande   genera�oner.   
 
God   redovisningssed   
När   det   är   vanligt   a�   en   redovisningsfråga  
hanteras   på   samma   sä�   av   
flertalet   redovisningsskyldiga   blir  
redovisningssä�et   god   sed.   
 
Internränta   
Kalkylmässig   ränta   för   det   kapital   som   ny�jas  
av   en   viss   verksamhet.   
 
Kapitalkostnad   
Internränta   och   avskrivningar   som   en  
verksamhet   belastas   med   för   de   
investeringsmedel   de   tagit   i   anspråk.   
 
Kommunalekonomisk   utjämning   
Den   kommunalekonomiska   utjämningen  
indelas   i   fem   olika   delar,   inkomstutjämning,  
kostnadsutjämning,   strukturbidrag,  
införandebidrag   och   regleringsbidrag/avgi�.  
Sy�et   är   a�   samtliga   kommuner   i   landet   ska  
kunna   bedriva   verksamhet   med   så   lika  
förutsä�ningar   som   möjligt   oberoende   av  
struktur   och   ska�eunderlag.   
 
Kor�ris�ga   fordringar   
Fordringar   som   förfaller   �ll   betalning   inom   e�  
år   från   balansdagen   (31/12).   
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Kor�ris�ga   skulder   
Skulder   som   ska   betalas   inom   e�   år.   
 
Likviditet   
Betalningsberedskap   på   kort   sikt.   
 
Långfris�ga   fordringar   
Fordringar   som   ska   betalas   senare   än   e�   år  
från   balansdagen   (31/12).   
 
Långfris�ga   skulder   
Den   del   av   skulderna   som   inte   ska   betalas  
inom   e�   år.   
 
Omsä�nings�llgång   
Kassa,   bank,   kor�ris�ga   placeringar,  
kor�ris�ga   fordringar   och   förråd,   det   vill   säga,  
�llgångar   man   kan   omsä�a   inom   1   år.   
 
Ramar   
Beviljade   ne�okostnader   (kostnader   minus  
intäkter)   för   respek�ve   nämnd   a�   u�öra  
verksamheten   i   enlighet   med   målen   och  
uppdragen   i   budgeten.   

 
Resultaträkning   
Visar   kommunens   totala   kostnader   och   totala  
intäkter   samt   årets   resultat.   
 
Rörelsekapital   
Skillnaden   mellan   omsä�nings�llgångar   och  
kor�ris�ga   skulder.   
 
Ska�eintäkter   
Kommunalska�en   inklusive   slutavräkningarna.   
 
Soliditet   
Andelen   eget   kapital   av   det   totala   kapitalet,  
visar   graden   av   �llgångarna.  
  
Utjämning   
Kommunalekonomisk   utjämning   och  
LSS-utjämning.   
 
Årets   resultat   
Årets   intäkter   minus   kostnader.   
 
 

  



75  

Bilaga   1.   Revisionsberä�else  
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