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INLEDNING 

Sörmlands hjärta - en plats för alla! 
 

Vi är Flens kommun - Sörmlands hjärta. Och vi växer. Flens kommun har haft några år av prövningar 
men det börjar blåsa friskare och starkare vindar i positiv bemärkelse inom flera områden.  
 
Sakta men säkert börjar vi återigen att närma oss det antal invånare vår kommun hade när den 
bildades 1971. Idag är vi nästan 17 000 bofasta invånare. På sommaren växer kommunen ytterligare 
och då är vi nästan 30 000 människor som finns här.  
 
Den strategiska planen är vårt verktyg som ska hjälpa oss att ta stora steg framåt i en tydlig utpekad 
riktning som vi hoppas redan märks.  
 
Förutom vacker natur, sjöar och kungliga slott som vi kan erbjuda våra invånare och besökare så 
finns det över 1000 företag i kommunen. Tillsammans med företagare, näringsidkare och 
tjänstemän har vi arbetat fram en näringslivsstrategi. En strategi som ska hjälpa oss att bli en ännu 
bättre plats i Sverige, där företag kan växa och etablera sig.  
 
Vi bygger för framtiden och det har nu börjat synas. Det rivs inte längre. Nu byggs det! Vi planerar 
för nya bostäder och i detta nu börjar en ny skola ta form i tätorten Flen.  
 
Men vi är inte nöjda här. Vi vill mer. Ytterligare ett av våra mål är att se om vår miljö på bästa sätt. Vi 
tänker att hela Flens kommun och dess vackra omgivningar ska tas om hand. Vi siktar på en fossilfri 
bilflotta till 2030.  
 
2017 tog vi ett stort kliv och nu består vår bilflotta, som i antalet är cirka 80 bilar, av 10 stycken 
elbilar. Dessutom kan vi stoltsera med en topp 10-placering av landets 290 kommuner när det 
kommer till att sortera matavfall. Flens kommun har det senaste året klättrat från plats 115 till plats 
8 (!) i jakten på att bli Sveriges bästa avfallskommun. 
 
Vi eftersträvar enkelhet. Det är det lilla i det stora hela som ska göra att man väljer Flen.  För det ska 
vara enkelt för alla som vill bo och leva här. I vår kommun tycker vi till exempel att det är viktigt att 
alla ska ha tillgång till bredband. Innan 2021 beräknas målet vara nått, alla som vill ha det, ska kunna 
få det. Vi utvecklar kollektivtrafiken. Bussarna går oftare inom kommunens gränser och tågen till och 
från Flen ger oss möjligheter att utforska hela Sörmland och Sverige.  
 
Vår strategiska plan är att få Sörmlands hjärta att slå hårdare än någonsin. Vi är på väg framåt! 
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Den strategiska planens utformning och innehåll utgår både från visionen ”Flens kommun ” och 
styrmodellen som båda antagits av kommunfullmäktige. Bärande principer i den styrmodellen är: 

 
• Långsiktighet, hur ska verksamheterna se ut vid slutet av planperioden vad gäller 

verksamhetsresultat och innehåll? 
 

• Tydliga mål och röd tråd från kommunfullmäktige till verksamheterna om det uppdrag som 
ges. 

 

• Fokus på uppföljning, analys och förbättringar i verksamheterna. 
 

• Tydligt medborgar-/brukarperspektiv, vilka är kommunen till för? 
 

• Dialog mellan nämnder, förvaltningar och enheter. 
 
 

Den strategiska planen är indelad i åtta kapitel. Nedan följer en beskrivning av innehållet i varje 
kapitel: 

 
1.  Majoritetens plattform 

I detta kapitel redogörs för den majoritetsförklaring som den politiska inriktningen för 
mandatperioden 2015-2018 vilar på. 

2.  Vision 
I detta kapitel redogörs för Flens kommuns vision. 

3.  Nulägesanalys 
I detta kapitel redogörs för hur trender och utvecklingar i omvärlden och i kommunen 
påverkar Flens kommun. 

4.  Strategiska mål med konkreta mål och strategiska områden 
I detta kapitel redogörs för Flens kommuns strategiska mål med, för planperioden, nya 
konkreta mål och indikatorer för att mäta utvecklingen mot de strategiska målen. I detta 
kapitel identifieras även ett antal strategiska områden för Flens kommuns utveckling. Här 
ges uppdrag till nämnder att ta fram handlingsplaner, strategier osv. för respektive område. 

5.  Planeringsdirektiv 2018-2021 och övergripande budget 2018 
I detta kapitel redogörs för den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Sverige i stort 
samt för Flens kommuns specifika förutsättningar. Här redogörs även för budgetförändringar 
jämfört med föregående år samt resultat-, finansierings-, balans- och investeringsbudget. 

6.  Nämndernas ramar och uppdrag 
I detta kapitel redogörs för nämndernas drifts- och investeringsramar. 

7.  Kommunala bolag 
I detta kapitel presenteras, kortfattat, kommunens helägda bolag. I förekommande fall med 
särskilda uppdrag från fullmäktige. 

8.  Ord- och begreppsförklaringar 
I detta kapitel finns en förklaring av vissa ord och begrepp som används i dokumentet. 

 
All statistik som beskrivs i den strategiska planen är den senaste officiella statistik som finns att 
tillgå.
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1 MAJORITETENS PLATTFORM 
S, C, MP och KD beslutade efter valet 14 september 2014 att bilda majoritet i Flens kommun. Denna 
överenskommelse ligger till grund för den politiska inriktningen under mandatperioden 2015-2018. 

 
MAJORITETSPLATTFORM FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 

Hållbar utveckling och ekonomiskt ansvar 
 

Flens kommun har goda förutsättningar att klara ekonomin och möta framtiden. Kommunen kan 
klara de utmaningar som kommer med demografiska förändringar. Detta under förutsättning att vi 
håller fast vid en budgetdisciplin som innebär ett resultat på minst 1 %, per år samt en fortsatt 
effektivisering enligt tidigare beslut i strategiska planen. Det förutsätter även en investeringsvolym 
som enligt dagens prognoser ligger på mellan 30-35 miljoner per år i snitt. 

 
Vi ska också fortsätta och slutföra de påbörjade processerna med strukturerna för äldreomsorgen, 
med inventering och prioritering av våra befintliga fritidsanläggningar samt med framtida 
investeringar. 

 
Arbetet med att halvera försörjningsstödet är fortsatt prioriterat. 

 
En viktig fråga är att ytterligare söka samarbete med andra kommuner för att klara kompetens-
försörjning och kvalitet i de åtaganden kommunen har för våra invånare. Några exempel på områden 
där samverkan krävs är kommunikationer, utbildning, IT/data. 

 
Arbetsmarknad och företagande 

 
Vi ska fortsätta utvecklingen av samarbetet mellan företag och arbetsförmedling för att få fler 
människor i arbete samt goda förutsättningar för företag att växa eller nyetablera sig i vår kommun. 
Det senare innebär bl.a. att fullfölja det påbörjade arbetet med bredbandsutbyggnad, framtagande 
av aktuella planer som medger tillväxt både vad gäller företagande, bostadsförsörjning och hållbar 
utveckling av vår miljö. Utvecklingen av kommunens program och handlingsplaner avseende 
näringsliv ska även fortsättningsvis genomföras i nära samarbete med företagen. 

 
Energi och klimatplan 

 
Vi har alla ett gemensamt ansvar för en ekologiskt hållbar framtid för kommande generationer. 
Majoriteten ska arbeta aktivt med att minska kommunens klimatpåverkan och kommer att ta fram 
en energi- och klimatplan för Flens kommun. 
 
Klimatplanen ska ge en tydlig riktning och även förslag på konkreta åtgärder för hur vi ska lyckas, 
både som kommun, företag och privatperson. 
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Skolan 

 
Hög kvalitet i den förskole- och skolverksamhet som bedrivs i Flens kommun är avgörande för 
kommunens utveckling. Kraven på höjd kvalitet och skolprojektets strategi för utveckling av 
kommunens skolor ligger därför fast. Efter att Europaskolan fått klartecken att etablera sig i 
Malmköping finns dock behov av ett omtag för skolstrukturen i hela Flens kommun. Vi vill forma en  
ny skolstruktur med inriktning på samarbete med Europaskolan. Skollokaler ska vara ändamålsenliga 
och nyttjas effektivt och nybyggnation av skollokaler ska undvikas så långt som möjligt. Ekbackens 
skola i Sparreholm och Kyrkskolan i Mellösa ska fortsätta drivas som kommunala skolor. 
 
Vård och omsorg 

 
Vi eftersträvar en hög kvalitet i kommunens vård- och omsorg. Vi vill arbeta för en kommun där alla 
alltid ska kunna förvänta sig livskvalitet genom trygghet och god omsorg i livets olika skeden. 
Äldrevården ska baseras på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. För att 
åstadkomma detta är det viktigt att fullfölja den påbörjade processen för kommunens framtida 
äldreomsorgsstruktur. Vi ser att såväl särskilda boenden i kommunens större tätorter som olika 
typer av boenden anpassade för äldre, exempelvis trygghetsboenden, är viktiga för att möta 
efterfrågan på bra bostäder för alla äldre i Flens kommun. 
 
Kostverksamheten 

 
Vårt mål för kostverksamheten i Flens kommun är att barn och gamla ska serveras god och 
näringsriktig mat i tillräcklig mängd. En viktig del i att utveckla kostverksamheten är att lyfta 
personalen i kommunens kök genom inspiration och kompetensutveckling. Vid upphandling av 
livsmedel ska djurskydds- och miljökrav som överensstämmer med svenska regler ställas. Därutöver 
vill vi också sätta mål för ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel. Genom att aktivt 
söka efter närproducerade livsmedel vid upphandlingar kan Flens kommun bidra till en positiv 
utveckling för det lokala näringslivet. 
 
Alternativa driftsformer 

 
Under mandatperioden ska vi se över möjligheterna att införa LOV utifrån kommunens 
förutsättningar. Syftet och målsättningen vid ett eventuellt införande är att säkra och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. 
 
Kultur och fritid 

 
Vi anser att kultur- och fritidsverksamheten i kommunen är en viktig del för oss som bor här och en 
bra ”dörröppnare” för nya invånare när man ska etablera sig samt komma in i ett socialt 
sammanhang. Vi behöver se över de bidragsregler som finns samt villkoren för föreningarnas 
möjligheter att använda våra gemensamma lokaler och anläggningar. Detta vill vi göra för att 
anpassa dem till den verksamhet som idag bedrivs. Ideella föreningar, studieförbund m.fl. är viktiga  
för kommunens utveckling och måste därför ägnas särskild uppmärksamhet när vi nu går in i en ny 
organisation. 
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Ortsutveckling 

 
Vi ska utveckla det pågående arbetet med ortsutveckling i de olika delarna av kommunen. Syftet är 
att bredda deltagandet och få fram visioner för landsbygden och samtliga orter samt skapa en 
samsyn om fördelarna för kommunen med orternas särprägel och olika styrkor. 

 
En kommun för alla 

 
För våra partier är det viktigt att kommunens arbete inkluderar alla invånare. Vi kommer att aktivt  
arbeta mot diskriminering i alla dess former. Det är en aspekt som ska genomsyra samtliga 
nämnders arbete. Vi vill arbeta för att tillvarata människornas resurser och egna styrkor till att bli 
delaktiga i arbets- och samhällslivet. Arbetet kommer att ske i samverkan med närings- och 
föreningslivet, andra politiska organisationer samt Riksdag och EU. 
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2  VISION OCH KOMMUNENS VÄRDEGRUND 
Flens kommunfullmäktige antog i mars 2012 följande vision för Flens kommun som ligger till grund 
för de strategiska målen i den strategiska planen. Visionen är framtagen och utarbetad tillsammans 
med kommunens invånare. Intresset var stort och många engagerade sig. Invånarna bjöds in till 
öppna möten med diskussioner som resulterade i visionen. Flera fick chans och möjlighet att säga 
sitt efter att ha fått lyssna på omvärldsbevakare som beskrev vad som pågick i vår omvärld och hur 
det kunde påverka Flens kommun. 

 

Flens kommun 
 

I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över 
vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem 
som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Vi 
har skolor med hög kvalitet. 

 
Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens kommun 
tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad! 

 
Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en 
hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland. I Flens kommun 
har vi nära till varandra och vi delar gärna med oss av våra tillgångar och möjligheter. Tillsammans 
skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke. 

 
Flens kommun – Sörmlands hjärta. 

 
 

2.1 ORTERNAS VISIONER 
Ortsutveckling är en del i kommunens långsiktiga arbete med kommun- och varumärkesutveckling. 
Arbetet ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommundelarna stärks och till att Flens 
kommuns vision förverkligas. I orternas visioner lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens 
stoltheter och utgör byggstenar i Flens kommuns långsiktiga vision.  
 
Här följer en redogörelse för de ortsvisioner som kommunfullmäktige hittills har beslutat om.  

 
 

Vision Malmköping 
 

I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är 
en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. 

 
Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa. 

  



10 

FLENS KOMMUN STRATEGISK PLAN 2018-2021 MED BUDGET 2018  

 

 
 

Vision Sparreholm  
 

Vårt läge sporrar och utmanar. 
 

Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård 
som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. 

Vi välkomnar omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. 

Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet 
för alla generationer. 

 
Vision Hälleforsnäs  

 
Sprungen ur vår stolta historia finns här en framgångsrik grundskola med plats för alla barn. Vi 
utvecklar tillsammans en kreativ ort med ett internationellt kulturliv. Här finns ett rikt näringsliv och 
blomstrande handel i historiska och levande miljöer. Vi gör vår unikt varierande natur tillgänglig för 
alla. 

 
Bra kommunikationer gör det lätt för omvärlden att ta sig till och från Hälleforsnäs. 

 
 

Vision Bettna 
 

• Bettna är navet för ett gott och tryggt liv mellan stad och landsbygd 
• Vi delar kunskaper och utvecklas tillsammans 
• Här är alla synliga och har ett gemensamt ansvar för varandra och bygden 
• Här finns lättillgänglig information om den goda servicen för alla 
• Här finns en engagerad samverkan mellan boende, företag och föreningar som skapar en stark 

”Bettna anda” 
 

Vision Skebokvarn  
 

Det är gott att leva och bo i Skebo. 
 

Vision Flen 
 

Flen, staden mellan sjöarna, är en attraktiv och naturskön mötesplats i hjärtat av Sörmland. 
Vår historia, vårt kulturarv och mångfalden är tillgångar för stadens utveckling. 
Vi som bor i Flens stad engagerar oss och påverkar stadens framtid. 
Vi är stolta över vår stad!  
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2.2 KOMMUNENS VÄRDEGRUND   
Beslut om att alla förvaltningar i Flens kommun kommer att jobba internt med en gemensam 
värdegrund togs den 29 januari 2015 i kommunfullmäktige efter förberedelser och diskussioner 2014. 
Värdegrunden utgår från att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av hur vi bemöter, arbetar 
och levererar våra tjänster och service till kommuninvånarna. 
 
Formuleringen utgår från Flens kommuns vision som bland annat slår fast att vi är stolta över våra 
orters särprägel, att vi påverkar vår utveckling, värnar om en hållbar utveckling, att vi är vänliga, 
generösa och visar omtanke. Flens kommun – Sörmlands hjärta. Bilden av vad Flens kommuns  
värdegrund står för kommer bland annat att handla om vad vi i Sörmlands hjärta fyller hjärtat med. 
Värdegrundsarbetet sätter ord på hur vi ska arbeta med hjärtat i vår dagliga verksamhet och hur vi 
ska ge våra invånare och näringsliv bästa tänkbara service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige har beslutat vidareutveckla arbetet för systematisk jämställdhetsintegrering 
genom att underteckna CEMR-deklarationen:  
 
Den Europeiska Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 
 
Kommunens jämställdhets- och likabehandlingsarbete utgår från CEMR-deklarationens 
grundläggande principer.  
• Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 
• För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden 

bekämpas. 
• Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. 

  

Vår värdegrund 
 

Flens kommuns värdegrund är baserad på jämställdhet och på följande centrala 
värdeord: stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet, ansvar. 
 
”Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde. 

 Mitt arbete ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet. 

 Jag är stolt över vårt arbete och vår verksamhet.” 

I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och stimulerande att bo, 
leva och verka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla 
faser. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad. 

Flens kommun – Sörmlands hjärta 
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3 NULÄGET I FLENS KOMMUN OCH TRENDER I OMVÄRLDEN  

3.1 NULÄGET I FLENS KOMMUN  
Nedan följer en nulägesanalys som beskriver hur nuläget är i Flens kommun med utgångspunkt i 
politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer.  
 
Befolkning: 
Befolkningen i Flens kommun har de senaste fem åren ökat med över 800 invånare och uppgick vid 
årsskiftet 2016/2017 till 16 830 stycken. Denna ökning beräknas fortsätta framöver och prognosen 
visar på att befolkningen kan komma att uppgå till över 17 000 invånare vid 2017 års slut. Med en 
ökad befolkning ökar även efterfrågan på kommunal service och tjänster. Inom socialnämndens 
ansvarsområde har exempelvis antal timmar inom hemtjänsten samt kötiderna till särskilt boende 
ökat. Antal elever inom SFI har ökat med 172 elever mellan 2014 och 2016.  
 
Befolkningsutvecklingen har även en stor inverkan på behovet av förskola, pedagogisk omsorg, skola 
och skolbarnomsorg. Mot bakgrund av det ökade barn- och elevunderlaget har Flens kommun sedan 
hösten 2016 utökat med 2 nya förskoleavdelningar samt öppnat en helt ny förskola i tätorten Flen. 
Under året har detta även ställt krav på nya lösningar inom verksamheterna, förstärkningar och 
kompetensutveckling för att kunna tillgodose det förändrade behovet.  
 
Arbetet med den kommunala servicen inom kommunens alla verksamheter fortlöper under 2018 
med exempelvis ombyggnationer och omorganisation med syftet att effektivisera verksamheterna 
och ge samma eller ännu bättre service med lägre kostnader. 
 
Befolkningsprognosen framåt visar på ett fortsatt ökat invånarantal fram till och med år 2031 och 
därefter vänder trenden. Antalet äldre blir fler och fler och det kommer att behövas fler platser 
inom särskilt boende inom en snar framtid. För att kunna möta det ökande behovet har en översyn 
av äldreomsorgsstrukturen påbörjats. 2016 var 6,3 % av befolkningen över 80 år och denna grupp 
förväntas att öka till 10,4 % år 2035.  
 
Sociala faktorer: 
Utbildningsnivå är den kanske mest betydelsefulla sociala faktorn. Låg utbildningsnivå ökar risken 
för låg inkomst, låg sysselsättningsgrad, och sämre hälsa för individen. Andel elever med behörighet 
till gymnasieskolan i Flen 81 procent (2016) jämfört med 87 procent i riket. Av pojkarna var det 77 
procent som var behöriga och 84 procent av flickorna. 
 
Utbildningsnivå för vuxna sorteras ofta efter vilken högsta utbildning individer har. Vanlig 
kategorisering är förgymnasial utbildning, gymnasieutbildning samt eftergymnasial utbildning. Då 
låg utbildningsnivå är en riskfaktor för sämre hälsa är det en varningssignal när andelen i 
befolkningen som endast har förgymnasial utbildning är hög. Andelen av befolkningen 25-64 år som 
har högst förgymnasial utbildningsnivå (dvs. motsvarande grundskola, eller lägre) är påtagligt högre i 
Flens kommun än i riket, med närmare en femtedel av befolkningsgruppen.  
 
Eftergymnasiala studier är mindre vanligt i Flens befolkning (25-64 år) än i riket i genomsnitt. I Flen 
har endast 25,8 procent eftergymnasial utbildning (2016) jämfört med rikets 41,5 procent. Även om  
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andelen ökat en del i Flen under det senaste decenniet har skillnaderna mellan kommunen och riket 
snarast ökat och utvecklingen går långsammare i Flen. 
 
Flens befolkning har lägre disponibel inkomst än riket i genomsnitt. Andelen av befolkningen som 
definieras som låginkomsttagare ligger högre än i länet och riket, samtidigt som den också ökat 
tydligt i Flen medan den varit relativt stabil i riket. I Flen definieras 27,7 procent (2015) av 
befolkningen som låginkomsttagare mot 20,8 procent i riket vilket är en ganska drastisk ökning för 
kommunen de senaste åren. 
 
Ett nyckeltal som brukar användas för att mäta barns ekonomiska utsatthet är andel barn i 
befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd. I Flen var den siffran 2015 13,9 procent 
att jämföra med rikets 7,1 procent. 
 
Andelen utrikes födda vuxna invånare i Flens kommun var år 2016 27,7 procent jämfört med riket 
17,5 procent. Andel av kommunens invånare i åldern 0-19 år som är födda i annat land än Sverige är 
i Flen 22,7 procent jämfört med riket där det är 11,5 procent. 
 
Ekonomiska faktorer: 
I bokslutet 2016 visade kommunen ett positivt resultat med 57 miljoner kronor före extraordinära 
kostnader. Kommunen har liksom alla andra kommuner i Sverige fått ta del av regeringens så kallade 
välfärdsmiljarder vilket har bidragit till positivt resultat. Prognosen ett par år framåt visar dock på att 
det kan komma att bli kärvare för kommunen med ökade kostnader till följd. Den demografiska 
utvecklingen med fler barn och äldre innebär att behovet av kommunens verksamhetskostnader 
förväntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att 
effektivisera verksamheterna. Flera satsningar har gjorts som på sikt ska leda till lägre kostnader 
framöver. En sådan satsning är exempelvis den pensionsförsäkring som tecknades 2015 för att 
minska kommunens framtida pensionskostnader. 
 
En ökning av befolkningen med 100 personer innebär en ökning av skatteintäkter, kommunal-
ekonomisk utjämning och fastighetsavgifter med 5,4 miljoner kr per år. 
 
Flens kommuns investeringsnivå har de senaste 5 åren legat i snitt på 4,0 procent (34,8 mnkr) av 
skatteintäkter och utjämning (866,2 mnkr). Flens kommun har sålt alla verksamhetsfastigheter till sitt 
kommunala bolag, Flens Kommunfastigheter AB, vilket innebär att kommunen annars skulle haft 
högre investeringsnivåer. Stora investeringar pågår i Flens Kommunfastigheter AB och 2016 var 
investeringsnivån cirka 105 mnkr. Dessa investeringar kommer att få en direkt påverkan på 
kommunens lokalhyror framöver.  
 
Skattesatsen i Flens kommun år 2017 är 22,33 procent. Genomsnittet i länet är 21,95 procent och 
riket 20,75 procent.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad: 
I Flen finns cirka 1 100 företag och de flesta är småföretagare med 0-5 anställda. Andra större 
arbetsgivare förutom kommunen är Migrationsverket, GB Glace, Volvo Parts, Flens Byggelement, 
GTS Frakt och Switsbake. 
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Enligt senast kända statistik pendlade runt 2 400 invånare i Flens kommun ut till arbete utanför 
kommungränsen och 1 500 personer pendlade in till kommunen för arbete.  

 
Teknologiska faktorer:  
Kommunen har tillsammans med flera andra kommuner i fem län i Mälarregionen beslutat att köpa 
tåg och börja tågtrafik i egen regi från och med 2017 nu när öppnandet av Citytunneln i Stockholm 
ger betydligt bättre förutsättningar för att utveckla den regionala tågtrafiken. För Flens del kommer 
det på sikt innebära att vi kan behålla och på sikt utöka tågstoppen i Flen vilket är av stor vikt för 
kommunens utveckling. 
 
Under planperioden kommer flera stora infrastruktursatsningar i gång i kommunens närområde. 
Arbetet med Ostlänken påbörjas 2017/2018 och kommer att pågå långt in på 2020-talet. För Flens 
del kommer det att innebära först och främst kraftigt ökad efterfråga av arbetskraft samt 
förmodligen även ökad efterfrågan av bostäder. I kommunens närområde pågår även stora 
satsningar att förbättra och förnya vägnätet vilket förbättrar kommunikationen till och från 
kommunen. Flens läge blir i och med stora infrastruktursatsningar ännu mer attraktiv inom en snar 
framtid. 
 
Inom infrastruktursatsningar är väg 55 genom Flen och Sörmland fortsatt prioriterat. 
 
Ett bredbandsdirektiv har utarbetats för kommunen. Uppdraget har bärighet mot regeringens 
bredbandsmål att 90 procent av Sveriges befolkning bör ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund  
senast år 2020. Flens kommun har högre ambition än regeringen med ett mål att 100 procent av 
befolkningen har tillgång till bredband med minst 100 Mbit per sekund år 2021. Andelen av 
befolkningen i Flens kommun som har tillgång till bredband med kapacitet på minst 100 Mbit per 
sekund var har ökat från 2015 med 17 procent och uppgick 2016 till cirka 60 procent. Genomsnittet i 
länet var cirka 71 procent och i riket 73 procent.  

 
3.2  TRENDER I OMVÄRLDEN 
Det är fortfarande oroligheter och krig i olika delar av världen. Hur många som kommer att söka asyl 
i Sverige beror, enligt Migrationsverket på: hur många migranter som tar sig in i Europa, hur många 
migranter som aktivt söker sig till Sverige samt vilka möjligheter migranter har som befinner sig i 
Europa att ta sig till Sverige.  
 
Bostadsbristen är fortsatt hög i landet, inte bara i storstadsregioner utan läget är liknande i väldigt 
många mindre kommuner, Flen inräknat. Inflyttning av människor och förbättrade kommunikationer 
gör att det i Flen finns ett stort behov av att utöka antalet bostäder i kommunen för att bemöta 
efterfrågan från den ökande befolkningen. 
  
Det finns ett stort behov av arbetskraft när det är högkonjunktur i Sverige. Många arbetsgivare 
planerar att anställa personal men har svårt att hitta personal med rätt kompetens inom flera olika 
branscher. Nya teknologiska trender håller på att förändra världen på flera sätt. Digitala tjänster, 
plattformar och marknadsplatser effektiviserar tjänster och processer och kan komma att minska 
behov av tidigare traditionella tjänster och arbeten. 
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Förhandlingar mellan Eu och Storbritannien gällande landets utträde ur EU startade 2017 och enligt  
Lissabonfördragets artikel 50 kan Storbritanniens medlemskap upphöra att gälla under 20191. Hur  
landets utträde kommer att påverka Sverige är än så länge osäkert. Det finns många källor som 
bedömer effekterna och de flesta uttrycker att följderna beror på vilka villkor Storbritannien 
kommer att få i sina avtal med EU. Flera tror dock att landet kommer att vara en fortsatt intressant 
marknad för internationella affärer. Det kommer dock troligen att ske en viss omlokalisering av 
handel och investeringar från Storbritannien till EU och Sverige beroende på osäkerhet kring 
tillgången till EU:s inre marknad. 

 

 
  

                                                           
1 Information har inhämtats från EU:s officiella hemsida. 
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4 STRATEGISKA MÅL MED KONKRETA MÅL OCH STRATEGISKA 
OMRÅDEN 

För att nå visionen ”Flens kommun” har kommunfullmäktige beslutat om sex långsiktiga 
strategiska mål. Vart och ett av dessa kompletteras i den strategiska planen med ett antal konkreta 
mål för vad som är mest prioriterat de närmaste åren. Till de konkreta målen har också ett antal 
indikatorer kopplats för att underlätta bedömningen av om utvecklingen mot mål och vision går åt 
rätt håll.  
 
Vidare finns under de strategiska målen ett antal strategiska områden. Dessa är prioriterade 
utvecklingsområden där olika projekt eller insatser ska genomföras i syfte att öka kommunens 
möjlighet att nå de strategiska målen. 
 
Kommunens nämnder har i sin planering att utgå ifrån de mål, indikatorer och områden som 
kommunfullmäktige beslutat.  I kapitlet framgår vilken nämnd som har rapporteringsansvar för 
respektive mål och indikator. 
 
Återrapporteringen av mål och strategiska områden görs i samband med delårsuppföljningar och 
årsredovisning om inget annat anges.  
 

 
De sex strategiska målen är: 

 
1.   HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV 

 
 
 

2.   UTVECKLANDE, LÄRANDE OCH HÄLSOBEFRÄMJANDE MILJÖER FÖR ALLA BARN OCH 

UNGDOMAR 

 
3.   ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER 
 

 
 

4.   VI VÄRNAR OM VÅR MILJÖ OCH UTVECKLAR VÅRT KULTURLANDSKAP OCH VÅRA ORTER 

MED OMTANKE OCH MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN 

 
 

5.   VI DRIVER VÅR EGEN UTVECKLING OCH PÅVERKAR UTVECKLINGEN I REGIONEN 
 
 
 

6.   EFFEKTIV OCH TILLGÄNGLIG KOMMUNAL ORGANISATION KÄNNETECKNAD AV ETT BRA 

BEMÖTANDE 
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4.1 HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV 

4.1.1 Konkreta mål med indikatorer 

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

Riktat till: kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd  
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

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

Kommunstyrelse 67 
(2015) 

69 Ska öka till 
minst rikets 
genomsnitt  
 

75 
 

 
• Flens kommun ska genom utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och ytterligare insatser bidra till att 

fler invånare finner vägar till egen försörjning  

Riktat till: kommunstyrelse, socialnämnd 

Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Förvärvsarbetande invånare 20-
64 år, andel (%) 

Kommunstyrelse 70,4 
(2015) 

78,9 72,0 
 

Ska öka till 
minst genom-
snittet i Sörm-
land  

Vuxna biståndsmottagare med 
mycket långvarigt ekonomiskt 
bistånd (minst 27 månader 
under en period av tre år med 
uppehåll högst 2 månader i 
rad), andel % av vuxna 
biståndsmottagare   

Socialnämnd 19,5 
(2015) 

15,1 Minska 
mot 
senaste 
mätning 

I nivå med 
riksgenom-
snittet 

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

Socialnämnd 53 
(2015) 

51  
 

60 65 

Nettokostnad ekonomiskt 
bistånd, kr/invånare 

Socialnämnd 1 515 
(2015) 

1019 Minska 
mot 
senaste 
mätning 

I nivå med 
riksgenom-
snittet 

 

 



18 

FLENS KOMMUN STRATEGISK PLAN 2018-2021 MED BUDGET 2018  

 

 
4.1.2 Strategiska områden 

4.1.2.1 Fler till egen försörjning 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar igen efter en period av lägre nivåer. En grupp som ökar är 
arbetslösa utan ersättning från arbetslöshetskassan. Det krävs nya insatser för att återigen vända 
utvecklingen och få fler i egen försörjning. Särskilt fokus i det arbetet kommer att vara gruppen med 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Den gruppen har ökat och står för stor del av 
kostnadsökning som har skett under senaste året. 
 
För att få fler människor till egen försörjning är språket en nyckel, framför allt för nyanlända och en 
satsning har gjorts inom SFI med utökade timmar. Ambitionen är att förstärka satsningen inom 
området för att nå en högre måluppfyllelse vilket kan komma att kräva fler resurser. 
  
Socialnämnden arbetar utifrån en djupanalys av alla individer med ekonomiskt bistånd i syfte att 
hitta rätta insatser för att stödja individen på väg till egen försörjning. Det behövs ytterligare 
utveckling av metoder och insatser, oftast i samverkan med andra aktörer och särskilt med 
Arbetsförmedlingen. 
 
Ett ESF-projekt där målgruppen är personer långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden drivs av 
socialnämnden i samverkan med Arbetsförmedlingen och Landstinget Sörmland. Arbetet är en del i 
Integrationsbygget i Sörmland (IBIS). 

4.1.2.2 Näringsliv och arbetsmarknad 
Kommunen intensifierar sitt engagemang i näringslivsfrågorna och ska än mer aktivt bidra till goda 
förutsättningar för näringslivet. Det ska vara attraktivt och enkelt att starta, utveckla och driva 
företag i Flens kommun. Företagen i kommunen ska ges så goda förutsättningar som möjligt att växa 
och utveckla verksamheten.  
 
Den nya näringslivsstrategin innebär åtaganden för kommunen. Den service som kommunen 
tillhandahåller är en viktig del i ett gott företagsklimat. Strategisk mark och lokalförsörjning, 
kommunens myndighetsutövning och att det finns fungerande mötesplatser där näringsliv, 
kommun, myndigheter och utbildningsanordnare kan mötas är utvecklingsområden för 
näringslivsarbetet.  
 
Det händer mycket i Flens tätort och ett prioriterat område är att samordna alla utvecklingsprojekt 
till en helhet i arbetet för att attrahera medborgare, besökare och näringsliv. 
 
Det är fortsatt fokus på integration. Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen samverkar för 
att få människor i arbete genom praktikplatser inom såväl kommunens verksamhet som 
näringslivet, matchningsprojekt samt samverkan inom olika utbildningssatsningar för ökad 
sysselsättning. 

4.1.2.3 En kommun för alla 
De kommunala verksamheterna ska inkludera alla invånare. Alla nämnders arbete ska genomsyras 
av ett aktivt jämställdhets-, jämlikhets och antidiskrimineringsarbete för att tillvarata människors 
resurser och egna styrkor för att bli delaktiga i arbets- och samhällslivet.  
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Flens kommun har ett stort mottagande av asylsökande och nyanlända. Migrationsverkets 
anläggningsboenden medför att personer som beviljas uppehållstillstånd ibland väljer att bo kvar i 
Flen. Befolkningen växer och möjligheten att trygga framtida behov av arbetskraft skapas och  
bostadsbyggande tar fart.  
  
Ändrad lagstiftning, exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd, skapar en osäkerhet under etableringen. 
Nyanlända behöver i högre grad gå vidare till utbildning efter avslutad etablering för att kunna 
matchas till arbetsmarknadens behov. Det behöver också skapas arbeten för flera olika 
kompetensnivåer.  
 
Arbetet med integration fortsätter att vara ett högt prioriterat område. Det pågår ett arbete för att 
utveckla långsiktiga kommunövergripande strategier för olika insatser inom området och även skapa 
former för långsiktig samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket. 
 
Fokus i det fortsatta arbetet: 

- Stödja kommunens verksamheter för att bygga kompetens att arbeta med integration från ett 
utifrån och in perspektiv och med helhetssyn. Skapa förutsättningar för ett integrationsarbete där 
individen är medskapande och har handlingsfrihet. 

- Ta fram konkreta förslag för samverkan mellan kommunen och statliga myndigheter såsom 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket. Under planperioden bör 
förutsättningar för en lokal överenskommelse för stärkt samverkan mellan kommunen och statliga 
myndigheter skapas. 

- Stödja kommunens verksamheter i att beakta integration i all samhällsplanering. 

- Främja samverkan mellan det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen, kommunens 
näringslivsenhet samt gymnasiet och vuxenutbildningen. 

- Skapa mötesplatser för nyanlända och föreningslivet, exempelvis genom föreningsmässa och 
föreningsmatchning. 

- Verka för att kommuninvånare med utländsk bakgrund mer aktivt deltar i den demokratiska 
processen. 

- Initiera ett opinionsbildande arbete i syfte att synliggöra möjligheter och fördelar av invandringen 
för en kommun. 

För närvarande är det osäkert hur Europas, Sveriges och Flens mottagande av asylsökande och 
nyanlända kommer att utvecklas på längre sikt. Beroende på utvecklingen ska kommunens planer 
och prioriteringar kontinuerligt utvärderas och vid behov förändras. 
 
Folkrörelser och föreningar i civilsamhället gör idag värdefulla insatser för ökad integration och för 
att skapa möten mellan kommunens invånare. Alla delar av den kommunala verksamheten ska 
sträva efter att uppmuntra och understödja initiativ i den riktningen. Ett exempel är arbetet som 
sker tillsammans med Fryshuset. 
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4.2 UTVECKLANDE, LÄRANDE OCH HÄLSOBEFRÄMJANDE MILJÖER FÖR ALLA 
BARN OCH UNGDOMAR 

 

4.2.1 Konkreta mål med indikatorer  

• Alla elever ska nå kunskapskraven 

Riktat till: barn-, utbildnings- och kulturnämnd 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara vägledande vid 
bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Nationella prov åk 3, 
kommunala skolor. Andel (%) 
elever som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i: 
• Matematik (MA) 
• Svenska och svenska som 

andra språk (SV) 

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

MA:49 
SV:67 
(2016) 

MA:66 
SV: 76 

Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  
 

MA: 100 
SV: 100 

Nationella prov åk 6, 
kommunala skolor. Andel (%) 
elever som deltagit i alla 
delprov som fått lägst betyget E 
för ämnesprovet i: 
• Engelska (EN) 
• Matematik (MA) 
• Svenska (SV)  
• Svenska som andra språk 

(SVA) 

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

EN:85  
MA:70 
SV: 88 
SVA:52 
(LÅ 
15/16) 

EN:94 
MA:91 
SV:95 
SVA:67 

Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  
 

EN: 100 
MA: 100 
SV: 100 
SVA: 100 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 
kommunala skolor, andel (%) 

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

61 
(2016) 

 76 100 
 

100 

Gymnasieelever på högskole-
förberedande program som 
uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

78 
(2016) 

76 Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  
 

Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  
 

Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, kommunala skolor, 
andel (%)  

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

42 
(2016) 

54 Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  

Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  
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• Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor, skolor och fritidshem 

Riktat till: barn-, utbildnings- och kulturnämnd 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara vägledande vid 
bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Elever som känner sig trygga i 
skolan, åk 9. Andel “stämmer 
helt och hållet” (%) 

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

46 
(2015) 

51 Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen 

100 

Elever som känner sig trygga på 
fritidshem, andel (%). Första 
mätning höst 2017. 

Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

- - Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen 

100 

 

4.2.2 Strategiska områden 

4.2.2.1 Flen kommun skapar en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning  
I arbetet med en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning har Flens kommun valt 
att bygga en ny skola som invigs höstterminen 2018.  Den ska ersätta tre mindre skolor i tätorten för 
årskurserna förskoleklass till och med årskurs sex. 
 
Arbetet med att skapa en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning leds av 
strategidokumentet “Strategier för utvecklingen av Flens kommunala förskolor, skolor och 
fritidshem 2014-2019”. Inriktningen för detta arbete omfattar fyra huvudområden: 
 
•         En inspirerande och utmanande lärmiljö i mångfald. 

•           En lärande organisation med fokus på mål och resultat. 

•           En tydlig styrning och ett utmanande pedagogiskt ledarskap. 

•           Samverkan och öppenhet. 

Strategidokumentet revideras under 2017 för att anpassas efter de utvecklingsbehov som nu finns. 
Ovanstående huvudstrategier är fortfarande samma och insatser inom dessa strategier finns 
planerat till och med 2019. 
 
Utvecklingsarbetet utgår ifrån resultatet av det systematiska kvalitetsledningssystemet för de 
kommunala förskolorna, fritidshem, grundskolor och gymnasium som innehåller uppföljning och 
utvärdering på övergripande nivå, enhetsnivå och elevnivå. Kvalitetsledningssystemet innehåller 
metoder för ständiga förbättringar av verksamheten och är ett ytterst viktigt verktyg i arbetet att 
öka barns och elevers måluppfyllelse. Ett nytt verksamhetssystem, Unikum, för förskolan och skolan 
ska införas under hösten 2017 och kommer att påverka arbetet 2018. Detta system ger bland annat 
stöd i det systematiska kvalitetsarbetet, men det stödjer också alla de fyra huvudområdena i 
strategidokumentet.   
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Det treåriga projektet att motverka mobbning och kränkande behandling tillsammans med Friends, i 
alla våra kommunala grundskolor, går in på sitt sista år.  Syftet är att skapa en tryggare och mer 
lärorik skolgång för alla elever. 
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4.3 ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER 

4.3.1 Konkreta mål med indikatorer 

• Flens kommun skapar förutsättningar för nya och attraktiva bostäder 

Riktat till: samhällsbyggnadsnämnden 
 

Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

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

Samhällsbyggnads-
nämnd 

45 
(2016) 

 - 45 60 

 
• Flen ska vara en trygg kommun att bo och leva i 

Riktat till: kommunstyrelse 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

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

Kommunstyrelse 48 
(2016) 

56 Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen  

Minst i nivå 
med övriga 
riket 

 

• Människor i behov av vård, omsorg och stöd i livets olika skeden ska mötas av trygga verksamheter 
med god kvalitet där individen står i centrum 

Riktat till: socialnämnd 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende äldreomsorg, 
medelvärde  

Socialnämnd 67 
(2016) 

57 Minska mot 
senaste 
mätning 

I nivå med 
riksgenom-
snittet 

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

Socialnämnd 94 
(2016) 

91 Öka/bibe-
hålla 

Öka/bibe-
hålla 
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• Alla som bor och besöker Flens kommun ska märka av den tydliga kulturprofilen 

Riktat till: barn-, utbildnings- och kulturnämnd 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Nöjd medborgarindex-kultur Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnd 

46 
(2016) 

62 Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen 

62 

 

4.3.2 Strategiska områden 

4.3.2.1 Det ska vara bra att åldras i Flen 
De äldre blir allt fler och deras andel av befolkningen ökar. Idag är fler än var fjärde invånare i 
kommunen över 65 år och andelen kommer att öka ytterligare. När det gäller åldersgruppen 80 år 
och äldre finns det cirka 1 000 invånare i den åldersgruppen. Antalet kommer enligt prognosen att 
öka till 1 800 inom de kommande tio åren.  Flens kommun står därför inför ett ökat plats- och 
resursbehov inom äldreomsorgen.  
 
År 2013 gjordes en grov uppskattning om en kostnadsökning för särskilt boende och hemtjänst på 
55-70 miljoner kronor fram till 2030. Mot denna bakgrund finns ett tydligt behov av politiska 
prioriteringar. Flen har haft en kraftig kostnadsökning för platser i särskilda boenden. Kostnaderna i 
Flen ökade med 40 procent 2012-14, jämfört med riket där ökningen var 20 procent. Behovet av 
strukturförändringar och effektiviseringar inom äldreomsorgen kvarstår. 
 
Socialnämnden har ett uppdrag att arbeta fram strukturen för framtidens äldreomsorg i två steg. 
Det första steget är med perspektivet 2020 med fokus på att skapa flera platser inom särskilda 
boenden. Det andra steget är med perspektivet 2030 och ska innehålla, utöver förslag för flera 
platser inom särskilda boenden, även förslag till olika typ av mellanboende för äldre och strukturen 
för hela äldreomsorgen. Utgångspunkter för framtidens äldreomsorg ska vara: 
 
- god ekonomisk hushållning 

- att skapa förutsättningar till god kvalitet  

- säkerställa kompetensförsörjning  

Planerings- och byggprocesser är långa och nya platser i särskilda boenden behövs förmodligen 
senast 2022. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda olika typer av mellanboende alternativ för 
kommunens äldre befolkning. Det skall särskilt beaktas i den fortsatta planering av framtidens 
äldreomsorg. 
 
En utredning om möjligheterna att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) utifrån Flens kommuns 
specifika förutsättningar pågår. Ett beslut om ett införande av LOV innebär att kommunen behöver  
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ta fram ett nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten, analysera biståndsbesluten och göra en 
översyn av riktlinjer för biståndsbeslut.  
 
Projektet “Fler friska år i Flen” är ett samarbete med landstinget i Sörmland för att skapa en modell  
för ett hälsosamt åldrande. Projektet ska pågå fram till våren 2019 och fokus är att behålla det friska 
bland äldre befolkning så länge som möjligt. I uppdraget ingår även att samverka med civilsamhället 
på olika sätt och att undersöka nya finansieringsmöjligheter via Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
riktade mot målgruppen. 
 
1 januari 2018 införs en ny betalningsansvarslag (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård). I Sörmland har landsting och kommuner nått en överenskommelse om “Trygg 
och effektiv utskrivning från slutenvården”. Syftet med samverkansavtalet är att åstadkomma en 
god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till 
fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
 
Den nya betalningsansvarslagen innebär att alla patienter som är hemgångsklara ska tas emot av 
kommunen inom tre dagar. Detta innebär att kommunen måste arbeta ännu mer effektivt med 
utskrivningar än tidigare och även ha möjlighet att ta emot individer som skrivs ut från slutenvård 
under helger. En viktig insats för att garantera trygg hemgång för patienter som kommer från sluten 
vård är kommunens hemtagningsteam. Erfarenheterna av hemtagningsteamet är positiva men det 
krävs en långsiktig finansiering av teamen. 
 
Uppdrag: Socialnämndens tidigare uppdrag att arbeta fram en struktur för framtidens äldreomsorg 
kvarstår. 
 
4.3.2.2 Strategisk markförsörjning och markplanering   
Strategisk markförsörjning innebär att kommunen köper, säljer eller byter mark för att ha en god 
planläggning inför, samt god framförhållning för att tillgodose kommande behov av mark för 
bostäder, industri, kontor och handel, samt skolor och social omsorg.  
 
En förutsättning för att kunna tillhandahålla lämplig mark i strategiska områden är att samverkan 
och dialog sker med olika aktörer, både interna som externa. En viktig mötesplats är “En väg in” där 
företagare och representanter från olika kommunala verksamheter träffas. 
 
En ny kommuntäckande översiktsplan för kommunen kommer att antas under 2018.  Efter 
antagande ska en handlingsplan för kommunens utveckling arbetas fram. I den fördjupade 
översiktsplanen beskrivs framtida områden för handel, kontor och industri runt Flens stad, där flera 
är i närheten av den tänkta förbifarten. Detaljplanen för Norra Talja är klar och en exploatering av 
området planeras för att möjliggöra större eller flera mindre företagsetableringar. 
 
Detaljplanen för del av kvarteret Städet i Flen är under omarbetning för att anpassas till mer flexibel 
byggrätt. Fastigheten Pinglan har bebyggts, utifrån Flens stadsplan från 1946, med 14 lägenheter 
och inflyttning hösten 2017. Ett markområde på 5 000 kvadratmeter har köpts in i centrala Flen och 
en markanvisning pågår för ny bostadsbebyggelse och under 2017 kommer beslut fattas om vilken 
byggherre som får ett uppdrag att bebygga markområdet. 
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Tillgången till outnyttjade byggrätter har kartlagts likaså har antalet byggklara tomter inventerats. 
Totalt kan kommunen inom relativt kort tid möjliggöra för byggnation av 2 000 bostäder. Dessa 
byggrätter finns dels på kommunal mark, bolagsägd mark samt privatägd mark. Ett femtiotal 
byggklara tomter finns runtom i kommunen. Det är i huvudsak tomter för fristående villor. I 
pågående översiktsplanearbete tas det ställning till nya områden för bostäder. 

4.3.2.3 Nyproduktion av bostäder 
I årsskiftet 2016/17 var kommunens befolkning 16 830 invånare. Befolkningen i Flen har vuxit under 
de senaste åren och enligt senaste befolkningsprognosen kommer befolkningsökningen att fortsätta 
under de närmaste åren. Prognosen bygger på att Sverige har en relativt hög invandring och vad 
som händer med befolkningstillväxten om invandringen avtar är mer oklart. 
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar lägger ansvaret för att planera för 
bostadsförsörjningen på kommunorganisationen. Kommunen ska genom denna planering skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Enligt Boverkets senaste prognos från juli 2017 behövs det 322 000 nya bostäder i Sverige fram till 
2020. Prognosen har reviderats ned sedan 2016 vilket dels beror på att det byggdes 46 000 bostäder 
under året men även att befolkningsprognosen har reviderats ned. Fram till 2025 är dock behovet 
600 000 nya bostäder i Sverige. Bristen på bostäder är inte bara ett storstadsfenomen utan märks 
även i Flen. Det finns behov av bostäder till en rimlig kostnad och för det krävs att olika former av 
flyttkedjor kommer igång så att billigare boende frigörs. 
  
Det finns få lediga bostäder i kommunen och Flens Bostads AB har en väldigt låg andel vakanser i sitt 
bostadsbestånd. Nyproduktion av bostäder i kommunen är viktig för att ge förutsättningar till en 
växande kommun. Målsättningen är en nyproduktion av i snitt 20-40 nya lägenheter per år för 
perioden 2018-2022. 
  
De åtgärderna kommer att underlätta situationen på bostadsmarknaden, men på längre sikt är det 
möjligt att det behövs mer nyproduktion. För att få in fler aktörer på bostadsmarknaden behöver 
flera metoder prövas, till exempel markanvisningstävlingar. 
 
Uppdrag: Uppdraget till Flens Bostad AB i strategisk plan 2016-2019 om nyproduktion av bostäder 
kvarstår. 
 
4.3.2.4 Flen - en plats för kultur 
En kommun med ett rikt kulturliv upplevs som mer attraktiv och stärker tillväxten. Kulturen är ett 
kitt som gör att invånarna kan mötas, beröras, skapa och utvecklas. 

 
Kommunfullmäktige tillsatte en parlamentarisk beredning 2015 i syfte att ta fram en ny kulturplan 
med bred politisk förankring. I dialog med kommuninvånare, civilsamhälle och kulturskapare har ett 
förslag till kulturplan arbetas fram. Kulturplan för Flens kommun antas under hösten 2017. 
 
Kulturplanen är ett styrande dokument för hela kommunens arbete med de kulturpolitiska frågorna. 
Dokumentet beskriver möjligheter och utmaningar för kulturlivet i Flens kommun och anger fyra  
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prioriterade områden för en önskad utveckling av kulturpolitiken de kommande fyra åren. Syftet är 
att stärka kulturens roll i hela kommunen, såväl geografiskt som organisatoriskt.  
 
De prioriterade områdena är: 
• Främja kultur av och med barn och unga. 

• Synliggöra kulturen i Flens kommun. 

• Ökad dialog och samverkan mellan olika kulturaktörer. 

• Tillgängliggöra mötesplatser och möten för och med kultur. 

 
Grunden för kulturplanen är de kulturpolitiska mål som finns på nationell och regional nivå samt 
kommunens strategiska plan. Kulturplanen hämtar även stöd och inspiration från andra strategiska 
dokument som Barnkonventionen och de nationella kulturmiljömålen. 
 
Kulturplanen berör samtliga fyra förvaltningar i kommunen, i olika grad och på olika sätt. Därför ska 
kulturfrågorna hanteras i respektive nämnd utifrån gällande uppdrag, till exempel utbildnings-
politiken, socialpolitiken, folkhälsopolitiken, näringslivet, turismen och stadsplaneringen.  
 
Under våren 2017 har även en utredning angående ett eventuellt kulturhus/Geddamuseum 
genomförts. Utredningens förslag stödjer samtliga fyra prioriterade områden som utpekas i 
kulturplanen.  
 
Parallellt med kulturplanen har kulturberedningen arbetat fram ett förslag på ny modell gällande 
fördelning av föreningsbidrag. Förslaget ställer krav på nya arbetsformer med större del dialoger 
mellan föreningar, förtroendevalda och kommunala verksamheter. 
 
4.3.2.5 Trygghet 
Trygghet och säkerhet utmanas av faktorer som kan ligga utanför kommunens kontroll. Oro i 
omvärlden, som skapar konflikter och andra internationella påfrestningar påverkar Europa, Sverige 
och även Flens kommun, indirekt och ibland konkret och påtagligt. 
 
Regeringen har under 2017 tagit fram ett nationellt program för brottsförebyggande arbete. 
Framgångsfaktorer som pekas ut för det lokala arbetet är tydlig central samordning och samverkan 
på lokal nivå. 
 
Under 2018 ska kommunen stärka sin del av det brottsförebyggande arbetet genom en tydligare 
central samordning. Kommunen ska även arbeta för ökad samverkan med näringsliv, föreningar och 
andra aktörer för att ytterligare stärka känslan av trygghet. 
 
Det lokala brottsförebyggande rådet, där representanter för kommunen möter den lokala polisen, 
fokuserar på att skapa gemensamma lägesbilder för att kunna göra rätt prioriteringar i det 
brottsförebyggande arbetet. 
 
Narkotikamissbruk och försäljning av narkotika är ett identifierat problem i kommunen som också 
får konsekvenser i form av andra brott, mänskliga tragedier och en ökad otrygghet i det offentliga 
rummet. Kommunen ser ett behov av att, tillsammans med polisen och andra aktörer, prioritera det  
förebyggande arbetet mot narkotika. 
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Andra exempel på trygghetsskapande arbete, riktade insatser och områden som fortsätter under 
kommande år: 
• Arbetet med integration, “En kommun för alla”.  

• Samverkan med Fryshuset för att förbättra ungdomars möjligheter att komma in på arbets-
marknaden.  

• Riktade insatser för att minska upplevelsen av otrygghet i området runt järnvägsstationen i Flen. 

• Trygghetsvandringar inom kommunens orter. 

• Skolornas arbete för att förebygga bruk av alkohol, narkotika, droger och tobak. 

Trygga boende- och livsmiljöer i Flens kommun innebär också att risken för att drabbas av kriser och 
samhällsstörningar, ska vara låg, och det ska finnas en hög förmåga att hantera händelser om de 
sker. Arbetet fortsätter utifrån kraven i kommunens plan för krisberedskapsarbete och den  
länsgemensamma målbilden gällande krisberedskap som innebär att samhällsviktig verksamhet och 
krisledning ska kunna upprätthållas under en två veckor lång samhällsstörning.  
 
Uppdrag: Socialnämnen får i uppdrag att i samarbete med barn-, utbildnings- och kulturnämnd 
utforma arbetssätt och genomföra stöd och utbildning till vårdnadshavare. 
 
4.3.2.6 Jämlik hälsa 
Folkhälsa är ett begrepp som används för att belysa en hel befolknings hälsa där såväl fördelning av 
hälsa inom befolkningen och dess nivå synliggörs. Individers och gruppers hälsa påverkas av en 
mängd faktorer på såväl strukturell, samhällelig nivå, som på grupp- och individnivå. Det handlar om 
befolkningens utbildnings- och inkomstnivå, förvärvsfrekvens, förekomst av arbetslöshet liksom 
olika livsstilsfaktorer och människors sociala relationer. Flertalet faktorer som påverkar folkhälsan är 
påverkbara genom insatser på strukturell, samhällelig, grupp- och/eller individnivå. 
 
I kommunens ansvarsområden ingår en mängd olika verksamheter som i hög grad påverkar 
förutsättningarna för god hälsa. Det är I kommunens ordinarie arbete med utbildningsfrågor, inom 
vård- och omsorgsområdet, när det gäller fysisk planering och kultur- och fritidsområdet som 
möjligheterna att påverka folkhälsoläget är störst. 
 
Inom ramen för sociala investeringar finns möjlighet för verksamheterna att testa nya arbetssätt för 
att uppnå resultat för utpekade målgrupper. Kriterierna för sociala investeringar har förtydligats för 
att på ett bättre sätt passa kommunens förutsättningar. 
  
Det genomförs ett arbete för att på ett bättre sätt synliggöra förutsättningar för en jämlik hälsa i 
Flens kommun. Folkhälsoperspektivet behöver stärkas i kommunens strategiska planering och en 
modell för det ska implementeras 2018.  
 
4.3.2.7 Utveckling genom delaktighet 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg i arbetet för en långsiktig utveckling av en geografisk plats. 
Kommunfullmäktige ska under planperioden arbeta för att utveckla dialogen med invånarna i Flen 
som ett led i att utveckla den lokala demokratin. 

Flens kommun har en geografisk särprägel med fler mindre orter, stor landsbygd och en relativt liten 
centralort. För att synliggöra kommunens alla delar och värna kommunens behov av samlade 
resurser i en centralort behöver arbetet med ortsutveckling stärkas. 
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Arbetet med ortsutveckling stärks genom att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar vilket ger en 
tydligare koppling till kommunens strategiska planering och till kommunens styrmodell. Syftet är att  
möta den utvecklingspotential som finns hos medborgare, näringsliv och organisationer i hela 
kommunen, såväl i centralorten, som de mindre orterna och på landsbygden. Ortsutvecklingen ska 
vara en del av kommunens strategiska arbete med näringslivsutveckling, trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, miljöfrågor och landsbygdsutveckling. De handlingsplaner som tagits fram för 
orterna ska hållas levande genom en aktiv och transparent process i en öppen dialog.  
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4.4 VI VÄRNAR OM VÅR MILJÖ OCH UTVECKLAR VÅRT KULTURLANDSKAP OCH 
VÅRA ORTER MED OMTANKE OCH MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN 

4.4.1 Konkreta mål med indikatorer 
 

• Flens kommun ska verka för att fastställda lokala miljömål uppnås 

Riktat till: samtliga nämnder och bolag 

Uppföljningsansvar: kommunstyrelse 

4.4.2 Strategiska områden 

4.4.2.1 Hållbar utveckling 
I visionen står att “Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra 
orters särprägel.” Arbetet med en hållbar utveckling är en strategisk fråga. Hållbar utveckling inom 
miljö- och klimatområdet innebär en samhällsutveckling som tillgodoser våra behov idag utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, det så kallade 
generationsmålet. På lokal nivån har vi som kommun stora möjligheter att påverka, bland annat 
genom vår roll som tillsynsmyndighet, planerare, inköpare, samt förvaltare av mark och fastigheter. 
 

Flens kommun har idag, utifrån de nationella miljömålen, valt att prioritera områdena: 
• Begränsad klimatpåverkan. 

• Giftfri miljö. 

• Ingen övergödning. 

• Levande sjöar och vattendrag. 

• Grundvatten av god kvalitet. 

• God bebyggd miljö. 

• Biologisk mångfald. 

• Ekologiska livsmedel (ej nationellt miljömål). 
 

En energi- och klimatplan beslutas under 2017. Syftet med en samlad energi- och klimatplan är att 
uppfylla lagkravet på en kommunal energiplan och att utgöra ett styrdokument för kommunens 
fortsatta arbete för begränsad klimatpåverkan, vilket också ingår i de lokala miljömålen. Energi- och 
klimatarbetet ska göra det lättare för både kommunen och dess invånare att välja hållbara och 
klimatsmarta alternativ i vardagen. 
 

Stadsbussen som trafikerar Flens tätort har visat sig väl nyttjad och beslut har fattats att utöka dess 
turer. Utökning sker också i hela kommunen och under 2017/18 kommer bland annat busstrafiken 
mellan Hälleforsnäs och Malmköping att utökas märkbart med 10 nya turer. Sedan 2016 drivs 
samtliga av Sörmlandstrafikens bussar i kommunen med fossilfritt bränsle. 
 

Uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera miljömålen med handlingsplan under 2018 
samt att sammanfoga lokala miljömål och energi- och klimatplan till ett program för hållbar 
utveckling. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att genomföra en förstudie kring samordnad 
varudistribution i Flens kommun. Förstudien ska presenteras tredje kvartalet 2018. 
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4.5 VI DRIVER VÅR EGEN UTVECKLING OCH PÅVERKAR UTVECKLINGEN I 
REGIONEN 

 

4.5.1 Konkreta mål med indikatorer  

• Flens kommun ska ha bra kommunikationer 

Riktat till: kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

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

Kommunstyrelse 50 
(2016) 

60 Ska öka i 
förhållande 
till senaste 
mätningen 

65 

 

• Det ska finnas god tillgång till bredband med hög kapacitet i kommunens alla delar 

Riktat till: kommunstyrelse 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Tillgång på bredband med minst 
100 Mbit/s hastighet, andel (%) 
A. Befolkning 
B. Arbetsställen 

Kommunstyrelse A. 60 
B. 33 
(2016) 

A. 73 
B. 63 

A.   70 
B.   37 

A. 100 
B.    100 

 

4.5.2 Strategiska områden 

4.5.2.1 Kollektivtrafik och infrastruktursatsningar   
Sedan 2012 har landstinget och kommunerna i Sörmland ett samarbete med Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet (SKTM), i olika kollektivtrafikfrågor gällande bland annat färdtjänst, 
skolskjuts, tågtrafik och regional trafikplanering. Samarbetet är förankrat genom nätverksträffar, 
enskilda möten och överläggningar mellan kommunerna, landstinget och SKTM. Några aktuella 
projekt är nytt biljettsystem, egen regional beställningscentral för serviceresor, regional tågtrafik 
och samordning med den särskilda kollektivtrafiken.  
 
Ett arbete med att bilda länsregion Sörmland har påbörjats under 2017 och starten planeras till 1 
januari 2019 under förutsättning att beslut fattas om detta. Det kommer med stor sannolikhet 
innebära att SKTM tillsammans med Landstinget och Regionförbundet bildar en regionorganisation. 
Frågan om skatteväxling kommer att påverka ansvarsfördelningen kring trafikplaneringen i länet. 
 



32 

FLENS KOMMUN STRATEGISK PLAN 2018-2021 MED BUDGET 2018  

 

 
Mälardalstrafik AB (Mälab) har uppdraget att upphandla och planera för en utökad regionaltåg- 
satsning i Sörmland och övriga fem län i Mälardalen, med en första etapp mellan år 2017-2021. 
Redan hösten 2016 inleddes utökningen av etapp 1 som kommer att vara klar till år 2020-2021. För 
Flens del kommer detta innebära att antalet avgångar ökar i riktningarna Stockholm, Katrineholm 
och Eskilstuna. En ny etapp som sträcker sig mellan 2017 och fram till 2030 är under utarbetande. 
 
Väg 55 genom Flen och Sörmland är fortsatt prioriterad i nuvarande länsplan. Trafikverket har 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för hela väg 55 stråket mellan Katrineholm till Uppsala.  
Åtgärdsvalsstudien har i sin rekommendation föreslagit att länet går vidare med förbifart Flen och 
Dunker-Björndammen men i en annan vägsträckning. 
 
Stadsbussen som trafikerar Flens tätort har visat sig väl nyttjad och beslut har fattats att utöka dess 
turer. Utökning sker också i hela kommunen och under 2017/18 kommer bland annat busstrafiken 
mellan Hälleforsnäs och Malmköping att utökas märkbart med 10 nya turer. Sedan 2016 drivs 
samtliga av Sörmlandstrafikens bussar i kommunen med fossilfritt bränsle. 
 
4.5.2.2       Bredband  
Målet för Flens kommun är att genom digital infrastruktur verka för goda förutsättningar för 
invånare och företagande, samt att bidra till att regeringens bredbandsmål uppnås. Flens kommun 
har antagit den bredbandsstrategi som tagits fram för länet av Regionförbundet. 
   
Kommunen har valt att samverka med olika marknadsaktörer för att om möjligt överträffa de 
regionala målen och därmed erbjuda 100 procent täckningsgrad till 2020 med fiberanslutning. Flens 
kommun har högre mål än regeringen med delmålet att nå 70 procent av befolkningen som har 
minst 100 Mbit per sekund senast 2018. Förutsättningarna för att nå resultatet är att samtliga som 
erbjuds en anslutning också tackar ja. Satsningen har en uppdelning med kommersiell satsning i 
orterna och byalag med investeringsstöd till landsbygden i kombination med kommunens 
samverkansavtal med marknadens aktörer. Satsningen kommer precis som regeringens att pågå 
fram till 2020. 
 
4.5.2.3 Samverkan  
Förändrade rörelsemönster och större geografiska bostads- och arbetsmarknader skapar ett behov 
att kunna lösa allt fler frågor på mellankommunal och regional nivå. Vi deltar på olika sätt i det 
pågående arbetet gällande regionbildning i Sörmland. Under 2017 kommer Landstinget att ansöka 
om att få bilda region hos regeringen, under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga 
sörmlandskommuner bifaller förslaget. Den nya regionen är tänkt att bildas av Landstinget, 
Regionförbundet och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och starten planeras till januari 2019. 
  
Flens kommun tar initiativ till samverkan med aktörer i och utanför kommunen för att identifiera 
och möta framtidens samhällsutmaningar gällande tillväxt och utveckling både lokalt, regionalt och 
nationellt. 
 
Det kommunala uppdraget ska utföras så att medborgarna får en så effektiv och tillgänglig service 
som möjligt. Därför är det viktigt med anpassade och effektiva processer och att organisationen 
samverkar internt och externt. Det krävs tydliga uppdrag inom den kommunala organisationen som 
främjar tvärfunktionell samverkan. 
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Socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden har börjat utveckla samverkan mellan 
nämnderna och förvaltningarna på flera olika sätt. Fokus i samarbetet är i tidiga förebyggande 
insatser och nämnderna har även gemensamt äskat pengar för att tillsammans kunna genomföra 
sociala investeringar inom några områden. 
 
Socialnämnden utvecklar samverkan med andra kommuner i länet inom flera olika områden i syfte 
att kunna säkerställa bra service för kommunens invånare. För tillfället utreds till exempel 
möjligheter att ha ett samarbete med flera kommuner i länet kring socialjour/beredskap. Även 
möjlighet för ett länsgemensamt familjehemscentrum diskuteras. Arbetet för att utveckla och 
konkretisera samverkan kommer att fortsätta under planperioden.       
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4.6 EFFEKTIV OCH TILLGÄNGLIG KOMMUNAL ORGANISATION 
KÄNNETECKNAD AV ETT BRA BEMÖTANDE 

 

4.6.1 Konkreta mål med indikatorer 

• Verksamheterna i Flens kommun ska kännetecknas av god tillgänglighet, respektfullhet och bra 
bemötande 

Riktat till: samtliga nämnder 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

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

Kommunstyrelse 56 
(2016) 

52 56 60 

Andel (%) medborgare som 
upplever ett gott bemötande 
vid kontakt med kommunen. Ny 
definition med fler nivåer som 
poängsätts och relateras till 
antal möjliga poäng.  

Kommunstyrelse 72 
(2016) 

78 78 100 

 

• Flens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Riktat till: samtliga nämnder 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), 
mäts i medarbetar-
undersökningen. Not: pågående 
framtagning av mätning. Första 
värde tas fram under 2017. 

Kommunstyrelse Nytt 
mått 

- Nytt mått Bättre än 
genomsnittet 
för storleks-
mässigt 
jämförbara 
kommuner som 
redovisar HME 
parametrar 
genom SKL 

 

 
 
 
 
 
 



35 

FLENS KOMMUN STRATEGISK PLAN 2018-2021 MED BUDGET 2018  

 

 
• Verksamheterna i Flens kommun ska vara kostnadseffektiva 

Riktat till: samtliga nämnder 
 
Nedanstående indikatorer med beskrivning av önskat läge vid planperiodens slut ska vara 
vägledande vid bedömning av måluppfyllelse. 

Indikator Uppföljningsansvar Utgångsvärde Flen 2018 Flen 2021 
Flen Riket  

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

Kommunstyrelse 53 782 
(2015) 

53 438     
(kommun
-gruppen) 

Inte öka 
mer än 
snittet för 
kommun-
gruppen.  

Inte öka mer 
än snittet för 
kommun-
gruppen 

 

4.6.2 Strategiska områden 
 
4.6.2.1 Digitalisering 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en strategi för e-samhället. Syftet med 
strategin är att förbättra den kommunala sektorns förutsättningar för utveckling av e-förvaltning 
genom att peka ut gemensamma mål och insatsområden. 
 
Huvudmålen i strategin är följande: 

• En enklare vardag för privatpersoner och företag. 

• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
 
Det pågår flera nationella och regionala initiativ för att stimulera digitaliseringen i kommunerna. 
Målet för Flens kommun är att utforma IT-funktionen i så att den blir ett stöd för att utveckla 
verksamheten mot ett mer öppet och tillgängligt samhälle och utnyttja digitaliseringens fördelar för 
en bättre service gentemot kommunens invånare.   
 
Utvecklingen av e-samhället ska drivas framåt på ett sätt som gör det enklare att bo och leva i 
kommunen. Arbetet fortsätter med att utveckla nya digitala stödfunktioner med införande av 
självservice i form av olika e-tjänster, så att det går att genomföra sina ärenden digitalt. 
 
Satsning på IT i skolan fortsätter med nya IT-pedagogiska verktyg. Nämndernas uppdrag att se över 
och kartlägga rutiner för att bidra och utveckla arbetet inom e-förvaltning och e-tjänster fortlöper 
även under 2018.   
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4.6.2.2 Sveriges viktigaste jobb  
Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en utmaning för Flens kommun precis som för 
resterande kommuner i Sverige då närliggande välfärdssektor kommer att slåss om samma 
kompetenser. Kompetensförsörjning handlar till lika delar om att hantera, vårda och utveckla våra 
interna befintliga kompetenser som att intressera, locka och anställa nya. Strategisk kompetens-
försörjning innebär att vi behöver kartlägga och analysera verksamheternas nuläge, ställa det mot 
en omvärldsanalys för att sedan se vilka kort- och långsiktiga kompetensbehov som finns i 
organisationen. 
  
För att skapa en god process behöver denna fråga sträcka sig hela vägen från det individuella 
medarbetarsamtalet, genom verksamhetsplanen och till den övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsplanen.  
 
Framtidens kompetenser kommer att ställa andra förväntningar på kommunen som arbetsgivare 
vilket innebär att det är viktigt att bygga på varumärket, både internt och externt. Kommunen ska 
signalera att här finns Sveriges viktigaste jobb, att det är en organisation som utvecklas och att här 
finns det en möjlighet att göra skillnad på riktigt. 
 
En övergripande strategi för kompetensförsörjning tas fram av kommunstyrelsen under 2017 som 
sedan behöver utmynna i planer för samtliga nämnder. HR finns som en samordnande och 
stödjande resurs. Verksamheterna kommer att ha huvudansvaret för framtagandet av nämndernas 
kompetensförsörjningsplaner.  
 
Uppdrag: Alla nämnder får i uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner under 2018 
utifrån den övergripande strategi för kompetensförsörjning om tas fram av kommunstyrelsen. 

4.6.2.3 Rätt till heltid – deltid som möjlighet  
Flens kommun ska vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare som klarar sin egen 
kompetensförsörjning. Som ett led i att kompetensförsörja kommunen ha möjligheten att arbeta 
heltid, utifrån verksamhetens behov och sina egna önskemål. För att bedöma konsekvenserna av 
vad införande av heltid som norm skulle innebära har kommunstyrelsen under 2016/2017 gjort en 
förstudie. Förstudien består av en nulägesanalys som beskriver kommunens nuvarande 
förutsättningar och möjligheten till utveckling. För vidare arbete behövs ett projektdirektiv för ett 
pilotprojekt med efterföljande projekt för att införa heltid som norm i hela kommunen. 
 
Ett införandeprojekt av denna storlek kommer att kräva resurser både ekonomiskt, personellt och 
tidsmässigt. Projektledning upphandlas under sommaren 2017 och ett pilotprojekt ska starta under 
kvartal 3 2017 och pågå och utvärderas under 2018. Därefter ska ett projekt för breddinförande av 
heltid i hela kommunen ske vilket beräknas vara klart under 2020. En extern projektledare anlitas 
som, tillsammans med kommunen, genomför projektet. 
 
4.6.2.4 Hållbar ekonomi med långsiktiga effektiviseringar  
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar eftersom antalet yngre och äldre i befolkningen ökar 
förhållandevis snabbt och de ökar snabbare än antalet invånare i yrkesverksam ålder. Förändringen 
är inte tillfällig utan kommer att bestå under den kommande 10-15 årsperioden. Det ställer andra  
och högre krav på den kommunala verksamheten. 
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Den ökade efterfrågan på kommunens verksamheter kommer inte att kunna finansieras enbart med 
ökade skatteintäkter.  Utrymmet för nya satsningar måste till stor del skapas av effektiviseringar av 
hela den kommunala verksamheten.  
 
Fullmäktige har uppdragit till alla nämnder att effektivisera sina verksamheter med 0,6 procent 
årligen under planperioden. Av dessa medel avsätts 0,3 procent (2,6 mnkr) för att användas till 
sociala investeringar.  

4.6.2.5 Tidiga insatser och sociala investeringar 
För att skapa ekonomiska förutsättningar för fortsatt arbete med sociala investeringar ska hälften av 
nämndernas effektiviseringskrav för perioden 2017- 2019 användas för sociala investeringar. Det 
innebär att 0,3 procent av effektiviseringen, motsvarande 2,6 mnkr går tillbaka till nämnderna. 
Under 2017 har tre sociala investeringar beslutats. Två av dessa, Fryshuset och Flera friska år i Flen, 
fortsätter in i 2018. 
 
En social investering är en tydligt definierad och tidig insats som ska förhindra framtida negativa 
utfall och minska framtida kostnader. Medel kan användas till följande tidsbegränsade insatser: 
 
• Medfinansiering av externt finansierade projekt inom olika former av förebyggande insatser. 

• Metodutveckling och kompetensutveckling inom området. 

• Köp av externa tjänster t ex för utredningar, uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla 
förebyggande insatser.        

• Riktade insatser för en tydligt definierad målgrupp. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppdraget. Alla nämnder har möjlighet att ansöka om 
medel till sociala investeringar under året. Nämndernas ansökan ska innehålla en nuläges-
beskrivning, ett identifierat behov och målgrupp. I ansökan ska det finnas en tidplan, kostnads-
beräkning för insatsen, en beskrivning av förväntad effekt och en redogörelse för om forskning eller 
beprövad erfarenhet visar att insatsen leder till en förändring. Ansökan ska även innehålla en 
beskrivning över hur arbetet ska följas upp samt en plan för implementering i ordinarie verksamhet. 
Beslut om riktade pengar för sociala investeringar tas av kommunfullmäktige. 
 
4.6.2.6 Kundcenter 
Flen har idag ett antal offentliga lokaler och mötesplatser som används av föreningar, företag, 
organisationer med flera. För att underlätta och skapa enkelhet vid bokning och nyttjande behöver 
ett kundcentrum utvecklas som möter de behov som finns hos våra invånare och besökare. 
 
Vidare behöver tillgängligheten och bemötande utvecklas i de personliga kontakter som våra 
invånare har behov av in mot kommunen. Ett kundcenter skulle kunna fungera som ”en väg in” för 
alla som har behov av att använda våra gemensamma lokaler eller komma i kontakt med 
myndighetsutövare, medarbetarna, och politiker. Uppdraget som berör hela 
kommunorganisationen kräver samordning och samverkan samt ett fokus på de vi är till för, våra 
invånare och besökare. 
 
Det ska vara lätt att komma rätt eller få en snabb återkoppling med ett bra bemötande. 
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5 PLANERINGSDIREKTIV 2018-2021 OCH ÖVERGRIPANDE 
BUDGET 2018  

5.1 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt redogörs för de allmänna ekonomiska förutsättningarna för Sverige för 
planeringsperioden.2

 

5.1.1 Ekonomisk utveckling 
Den svenska ekonomin har utvecklats starkt sedan finanskrisens utbrott vilket beror på att den 
inhemska efterfrågan har utvecklats relativt bra. Bostadsinvesteringar och kommunsektorns 
investeringar har ökat med mellan fyra till fem procent per år de senaste åren. Inom 
kommunsektorn ökar kraven på kommunernas verksamheter kraftigt och de stora investeringarna 
leder till ökade kostnader för drift, underhåll och personal i den mån verksamheterna byggs ut. 
Detta i kombination av den svagare utvecklingen av ekonomin kommer efterhand att leda till 
betydande finansieringsproblem för kommunsektorn. 
 
Under 2015 kom ett extremt stort antal asylsökande till Sverige, vilket ställer kommuner inför stora 
utmaningar. Exakt hur kommunernas verksamhet och ekonomi kommer att påverkas de närmaste 
åren är svårt att bedöma då det finns stora osäkerheter kring det fortsatta flyktingmottagandet och 
anhöriginvandringen. En avgörande faktor på sikt kan vara i vilken takt de nyanlända kommer i 
arbete. En snabbare väg till jobb kräver stora utbildningsinsatser, ett nytänkande när det gäller 
utbildning, arbetsmarknad och bostadsfrågor vilket ställer krav på kommunerna för att lyckas. 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
BNP* 2,9 3,3 2,3 1,4 1,4 
Sysselsättning, timmar* 1,7 1,1 1,1       0,0 0,0 
Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,6 6,5 6,5 6,6 
Timlön, nationalräkenskaperna 2,6 3,1 3,1 3,4 3,4 
Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,7 2,3 2,9 
*Kalenderkorrigerad utveckling.  Källa: SKL 
 
  

 

 
 
Olika skatteunderlagsprognoser 
 

Procentuell förändring 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 
Regeringen, apr 4,9 

 
 
 
 

4,8 4,1 4,2 3,9 24,0 
 
ESV, jun 

 

5,4 
 
 

 

 
4,6 

 
3,7 

 
3,6 

 
3,6 

 
22,7 

 
SKL, aug 

 

5,0 
 

 

 
4,3 

 
4,1 

 
3,6 

 
3,5 

 
22,3 

Källa: SKL. 
 

                                                           
2 Information har inhämtats från SKL:s cirkulär 17:14, 17:42 och ekonomirapporten april 2017 om inget annat har angetts. 
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Regeringen förutser en något större ökning av skatteunderlaget 2017 än den prognos SKL publicerade 
i augusti och åren efter visar de en större skatteunderlagstillväxt mot SKL. Detta beror till 
övervägande del på högre ökning av löneökningar och sysselsättning i regeringens prognos. 

5.2 PLANERINGS- OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

5.2.1 Process för framtagande av strategisk plan 
I enlighet med den nya styrmodellen fattar fullmäktige beslut om den strategiska planen vid 
septembersammanträdet. Med anledning av det baseras beräkningarna över kommunens skatte-
intäkter och utjämningsbidrag på SKL:s prognos 17 augusti. 
 
Nämndernas ekonomiska ramar utgår ifrån tidigare års budget. I ramarna har kompensation getts 
för kostnadsuppräkningar, förutom löneuppräkningar som hålls kvar centralt för att fördelas ut 
utifrån faktiskt utfall av löneökningarna. Tidigare års beslutade satsningar och effektiviseringar har 
inarbetats i ramarna. 
 
Kapitalkostnaderna kompenseras fullt ut för de investeringar som ingår i av kommunfullmäktige 
beslutad budget eller enligt särskilt beslut av kommunfullmäktige. Kapitalkostnaderna kompenseras 
även för investeringar som finansieras ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsreserv. 
 
De ekonomiska ramarna fastställs netto. De kostnader och intäkter som framgår av ramarna ska ses 
som en vägledning. Det är dock inte tillåtet för en nämnd att expandera sin verksamhet till helt 
andra kostnads- och intäktsvolymer med förevändning att nettot hålls. 
 
Nämnderna ska utifrån de mål, indikatorer och strategiska områden som kommunfullmäktige 
beslutat formulera mål och indikatorer som stödjer dessa i sina respektive nämndplaner.  De mål och 
särskilda uppdrag som getts i strategisk plan ska återredovisas i delårsrapporterna och i 
årsredovisningen om inget annat anges.  
 
5.2.2 Budget 2018, kommunövergripande nivå och förändringar för nämnderna  
Den strategiska planen 2018-2021 med budget 2018 är ett dokument som visar den politiska 
viljeinriktningen över hur skatteintäkter ska fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna, 
hur verksamheter ska effektiviseras och vilka nya satsningar som prioriteras under de 
nästkommande åren. Den strategiska planen innehåller samtidigt en prognos över kommande 
kostnader och intäkter. Budgetprognoserna är, likt flera tidigare år, osäkra beroende på svängningar 
i omvärlden och världsekonomin vilket snabbt kan påverka de ekonomiska förutsättningarna för 
Flens kommun.  
 
Budgeten baseras alltid på den senast tillgängliga informationen. 
 
5.2.3 Generella uppräkningsfaktorer i budget 2018 
I budgetramarna för nämndernas verksamhet 2018 och framåt har kostnader och intäkter räknats 
upp utifrån en samlad bedömning av den ekonomiska utvecklingen. De bedömningar som ligger till 
grund för uppräkningsfaktorerna är dels prognoser från framför allt SKL, Ekonomistyrningsverket och 
regeringen, dels utifrån Flens kommuns specifika förutsättningar och historiska utveckling. 
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De uppräkningsfaktorer som använts är: 

 
• 3,0 % löneökningar under 2018. Denna uppräkning läggs centralt för att sedan delas ut till 

nämnderna utifrån faktiskt utfall. 
• 2,0 % uppräkning för köp av extern verksamhet och konsulttjänster. 
• 1,5 % uppräkning av övriga externa kostnader. 
• 2,0 % uppräkning av intäkter. 

 

5.2.4 Nämndernas ekonomiska förutsättningar 

5.2.4.1 Utgångspunkter 
Kommunen gjorde ett överskott i bokslutet 2016 på 56,9 miljoner kronor, före extraordinära 
kostnader.  
 
Befolkningsutvecklingen har varit positiv för kommunen. Vid årsskiften 2016/2017 hade 
kommunen 16 830 invånare. I budget 2017 baserades skatteintäktsberäkningarna på en befolkning 
på 16 550 invånare utifrån den prognos som var känd vid tillfället. Enligt befolkningsprognoser 
kommer befolkningen att öka under nästa år varpå skatteintäktsberäkningarna för 2018 har 
baserats på en befolkning på 17 000 invånare.  På sikt ser denna trend ut att hålla i sig några år 
framöver varpå en ökning av befolkningen årligen har kalkylerats för resterande år i planperioden. 
 
Skattesatsen är i budgetberäkningarna för 2018-2022 oförändrad, 22,33 procent, i förhållande till 
2017. 
 
5.2.4.2 Generellt effektiviseringskrav 
I och med en ökande befolkning ökar även brukarnas och kommuninvånarnas förväntningar på 
kommunal service. Det blir allt svårare att bemöta dem med begränsade resurser utan ständigt 
pågående effektiviseringar och prioriteringar. Syftet med all effektivisering är att ge samma eller 
ännu bättre service med lägre kostnader. 
 
Samtidigt är det nödvändigt att skapa utrymme för att kunna göra satsningar på de områden som 
ska prioriteras på grund av förändringar i befolkningsstrukturen eller som är politiskt  
prioriterade av andra skäl. 
 
I 2017 års budget lades ett effektiviseringskrav på samtliga nämnder (med undantag för budgeten 
för utbetalningar av försörjningsstöd och budgeten för kollektivtrafik) på 0,6 procent, vilket 
motsvarade drygt fem miljoner kronor. Av dessa avsattes 0,3 procent till förebyggande insatser för att 
på sikt minska kommunens kostnader. Detta effektiviseringskrav ligger kvar även 2018. 
 
Varje nämnd ska utifrån sina specifika verksamheter och förutsättningar ta fram förslag för att 
effektivisera verksamheten. Man bör särskilt eftersträva samverkan mellan kommunens  
förvaltningar och med utomstående organisationer där positiva effekter, exempelvis lägre 
kostnader, mer verksamhet, säkerställande av kompetens, bedöms kunna uppstå genom samverkan.  
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5.2.4.3 Övriga förändringar av nämndernas ramar 2018 

  Kommunstyrelsen: 
• För 2018 kommer stadsbusslinjen att fortsätta trafikera i Flens stad.  Flera linjer kommer 

även att utökas med ytterligare avgångar och en ny linje planeras in. Kommunstyrelsens ram 
förstärks med 1,5 miljoner för detta ändamål. Kommunstyrelsen tilldelas även 0,1 miljoner 
kronor då flera busshållplatser behöver anpassas i samband med att stadsbuslinjen 
permanentas. 

• Kommunstyrelsen får en ramökning med 0,3 miljoner kronor att arbeta med sjukfrånvaron  
• Kommunstyrelsens ram förstärks med 1,55 miljoner kronor att arbeta med nya lagändringar 

samt en projektledare till verksamhetssystem. 
• Kommunstyrelsen tilldelas 2,0 miljoner kronor för projektet Rätt till heltid-deltid som 

möjlighet.  
 

 Barn-, utbildnings- och kulturnämnd: 
• Mellan 2014-2016 har kommunens andel ekologiska livsmedel ökat från 10 till cirka 35 

procent. Samtidigt ökade även kommunens kostnader för livsmedel. Barn-, utbildnings- och 
kulturnämndens ram förstärks därför med 1 miljon kronor. 

• Kommunfullmäktige har under 2016 fattat ett beslut om att starta en familjecentral med 
beräknad start senare del av 2017. Redan nu kan det konstateras att det finns ett behov av 
utökad resurs och barn-, utbildnings- och kulturnämnden ram förstärks därför med 0,3 
miljoner kronor. 

• I de lokala miljömål som antogs av kommunfullmäktige 2014 finns ett mål om en giftfri 
miljö inom bland annat kommunens förskolor. Syftet är att minska antalet leksaker och 
material innehållande farliga ämnen i förskolor och skolor så att barn exponeras i mindre 
utsträckning. För detta arbete tilldelas barn-, utbildnings- och kulturnämnden 0,36 miljoner 
kronor under 2018. 

• Det pågår omstruktureringar gällande Flens kommunala skolor och förskolor. Barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden får en ramökning på 1 miljon kronor för ökade kostnader 
samt kringkostnader i samband med omflyttningar mellan lokaler. 

• För att stärka upp undervisningen får barn-, utbildnings- och kulturnämnden en ramökning 
med 3 miljoner kronor. 

  

 Samhällsbyggnadsnämnd: 
• Samhällsbyggnadsnämnden får en ramökning med 0,5 miljoner kronor för ökade 

driftkostnader i samband med en förändrad rutin gällande redovisning av lönekostnader som 
investeringar. 

• Samhällsbyggnadsnämndens tilldelas 0,15 miljoner kronor till utökade kostnader avseende 
GIS datasystem för bland annat kartor. 

 Socialnämnd: 
•  Socialnämnden har under de senaste åren haft ett ökat kostnadstryck. Nämnden har tidigare tagit 

del av kortsiktiga och engångsvisa satsningar som faller bort 2018. Socialnämnden får därför en 
ramförstärkning med tjugo miljoner kronor för sitt fortsatta arbete med bland annat 
förebyggande insatser.  

 

Totalt innebär detta ramökningar om cirka 31,8 miljoner kronor till nämnderna, exklusive 
effektiviseringskravet och medel i kommunstyrelsens reserv. 
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För att möta oförutsedda kostnader och kostnader som i dagsläget är svåra att beräkna avsätts cirka  
71 miljoner kronor i kommunstyrelsens reserv för oförutsedda kostnader under 2018. Reserven ska 
bland annat kunna användas till oförutsedda eller svårberäknade kostnader under budgetåret. 
Poster som finns avsatta under kommunstyrelsens reserv 2018 är följande: 
 
KS reserv (ex kundcenter, kulturplan, 
näringslivsstrategi) 

20 mnkr 

Kapitalkostnader 10 mnkr 
Ökade kostnader för lokaler 6,9 mnkr 
0,3 % av effektiviseringarna till sociala 
investeringar 

2,6 mnkr 
 

Demografisk reserv 10 mnkr 
Löneuppräkning (lönerevision 2018) 15,3 mnkr 
Kompensation till nämnder till ökade kostnader 
för mobiltelefoni  

1 mnkr 

Jämlik hälsa/trygghet 0,6 mnkr 
Service och tillgänglighet offentliga lokaler 0,25 mnkr 
Hyra samt kringkostnader för lokal Hälleforsnäs  1 mnkr 
Avtalspensionslösningar 2018 3 mnkr 
Summa totalt  70,6 mnkr 
 
5.2.4.4 Övriga faktorer som kan påverka kommunens ekonomi under planperioden  
Regeringen har fattat ett beslut om nya schablonersättningar till kommuner för mottagande av 
ensamkommande flyktingar. Beslutet gäller från och med juli 2017 och detta beräknas ge negativa 
effekter för kommunen med kraftigt ökade kostnader som följd. Åtgärder har gjorts inom 
kommunen för att möta de nya utmaningarna men det i nuläget svårt att säga vilken effekt de får. 
 
Utjämningssystemet för den kommunala sektorn ska ses över och ska vara klar till den 1 juni 2018 
och det är svårt att veta hur en eventuell förändring kan komma att påverka kommunens ekonomi 
framöver. 
 

Regeringens höstbudget presenteras den 20 september, vilket kan innebära mer eller mindre pengar 
till kommunsektorn. Eventuella förändringar av statsbidragen för Flens kommun får hanteras separat 
efter beslut om strategisk plan 2018-2021 med budget 2018. 
 
5.2.5 Skattesats 
Skattesatsen fastställs till 22,33 per skattekrona vilket är oförändrat mot 2017.  
 
5.2.6 Låneram 
En del av kommunens investeringar kan komma att behöva finansieras med upplånade medel. 
Därför fastställs det att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att teckna nya lån med totalt 25 mnkr.  
 
5.2.7 Den kommunalekonomiska utjämningen 
Utjämningssystemet för den kommunala sektorn har förändrats ett flertal gånger. År 2005 infördes 
ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning. Systemet består av fem olika delar, inkomst - 
utjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift. 
Inkomstutjämningen har i huvudsak blivit statligt finansierad och omformats så att staten garanterar 
alla kommuner en skattekraft som uppgår till 115 procent av medelskattekraften. 
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Kostnadsutjämningen utjämnar strukturella kostnadsskillnader exempelvis hög andel äldre invånare 
eller att kostnaden för att producera en viss tjänst varierar (exempelvis kan skolan kosta mer i 
glesbygdskommuner eftersom undervisningen måste bedrivs i mindre klasser och eleverna oftare 
behöver skolskjuts). De delar i kostnadsutjämningen som är av regionalpolitisk karaktär har förts 
över till ett nytt strukturbidrag. Regleringsbidraget/avgiften ska bl. a. användas för ekonomiska 
regleringar mellan staten och kommunerna exempelvis när den kommunala finansieringsprincipen 
ska tillämpas. 
 
Grundtanken med den kommunalekonomiska utjämningen är att alla kommuner ska ha likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar, oavsett befolkningens storlek eller sammansättning etc. 
 
Av detta följer att resurser som omfördelas motsvarar de förändringar av kostnaderna som 
befolkningsförändringarna genererar. 
 

Skatteintäkterna, den kommunalekonomiska utjämningen och fastighetsavgiften innebär för vår 
kommun att varje mantalsskriven person i genomsnitt tillför kommunkassan cirka 54 tkr under 2018. 
En befolkningsförändring på 100 personer innebär således cirka 5,4 miljoner kronor i ökade eller 
minskade intäkter. 
 
5.2.8 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
Nedanstående tabell visar Flens kommuns budgeterade skatteintäkter och bidrag från den 
kommunalekonomiska utjämningen i sammandrag, belopp i mnkr. Prognosen är beräknad utifrån 
17 000 invånare 2018 med en ökning med 200 invånare per år för åren 2019 och 2020 och med 100 
invånare för 2021 där invånarantalet beräknas vara 17 500. Skattesatsen beräknas vara oförändrad. I 
nedanstående tabell ingår inte några förväntade tillskott från regeringens budgetproposition som 
presenteras 20 september. 
 

Intäkter (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan Plan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Skatteintäkter 648,1 668,5 688,0 715,4 744,9 775,2 
Inkomstutjämning 219,5 231,6 261,4 269,9 276,8 282,1 
Regleringsbidrag/avgift -0,6 -3,1 -3,1 -4,7            -6,5  -7,7 
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kostnadsutjämningen 34,9 40,1 35,0 35,4 35,8 36,0 
LSS-utjämning 10,0 10,2 11,5 11,6 11,8 11,8 
Kommunal fastighetsavgift 29,8 29,7 38,0 38,0 38,0 38,0 
Summa intäkter exkl 
generellt statsbidrag 

         941,7          976,9 1 030,7 1 065,6     1 100,8 1 135,4 

Generellt statsbidrag 66,8 42,0 39,0 28,7 17,2 0,0 
Summa intäkter inkl 
generellt statsbidrag 

  1 008,5  1 019,0   1 069,7 1 094,3 1 118,0 1 135,4 

 
 
5.2.9 Budgetpropositionen 
Den 20 september presenterar regeringen 2018 års budgetproposition. Några ekonomiska effekter 
av budgetpropositionen har därför inte kunnat inarbetas i den strategiska planen. 
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5.2.10  Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomi påverkas förutom av kommunens egna beslut även av förändringar i vår 
omvärld. Nedan visas hur kommunens kostnader och intäkter påverkas av olika förändringar. 

 
Löneförändring 1 % +/- 6,8 mnkr 
Tio heltidstjänster +/- 4,5 mnkr 
Prisförändring 1 %   +/- 6,1 mnkr 
Förändring av ekonomiskt bistånd 10 % +/- 3,0 mnkr 
Förändrade skatteintäkter och statsbidrag vid förändring av invånarantalet med 
100 personer 

 
+/- 5,4 mnkr 

Förändring av skatteprognosen med 1 % +/- 10,2 mnkr 
Förändring av utdebiteringen med 10 öre +/- 3,1 mnkr 

 

5.2.11  Befolkning – demografi 
Folkmängden i Flens kommun har under de senaste åren ökat. Invandringen är en mycket viktig 
faktor som har bidragit till de senaste årens befolkningsökningar.  
 

Befolkningsutvecklingen är en viktig fråga för kommunen. De senaste befolkningsprognoserna visar 
på en fortsatt positiv trend i befolkningsutvecklingen. En ökad befolkning innebär mer skatteintäkter 
men även en utökad efterfrågan av kommunal service. I den ekonomiska planeringen, gällande 
beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, väljer kommunen att utgå från ett befolkningsunderlag  
om 17 000 invånare år 2018. För åren 2019-2020 beräknas budget på ett ökat invånarantal årligen  
med 200 stycken och för 2021 beräknas budget på en ökning med 100 stycken till totalt 17 500 
invånare. Arbetet med åtgärder för att öka kommunens befolkning, bl. a. med insatser inom 
kollektivtrafik och infrastruktur, nya områden för boende fortsätter. Ett långsiktigt och medvetet 
varumärkesarbete med målet att åstadkomma en positiv utveckling i Flens kommun är nödvändigt 
för att behålla och utöka befolkningen. 

 
5.2.12  Investeringar 
Respektive nämnd/förvaltning får i budgeten ett årligt investeringsbelopp för anskaffningar som 
avser inventarier, maskiner och fordon. Nyanskaffningar i samband med start av ny verksamhet 
ingår inte i det årliga anslaget utan får äskas särskilt. De anslag som inte förbrukats kan föras till 
nästa år via tilläggsbudgeten. För dessa investeringar gäller inte tvåårsregeln utan det är tillåtet att 
föra över dessa anslag utan särskilt beslut i mer än två år. I de flesta fall är det dock normalt att 
beviljade anslag förbrukas under budgetåret. 
 

 
Investeringar per nämnd 2018 (tkr) 
Kommunstyrelsen  25 200 
Barn- , utbildnings- och kulturnämnd    5 900 
Samhällsbyggnadsnämnd  27 340 
Socialnämnd    3 520 
Total investeringsbudget 2018  61 960 
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5.2.13  Övriga åtaganden 
Ansvarsförbindelsen/avsättning 
Enligt god kommunal redovisningssed ska endast pensionsförpliktelser som intjänats av våra 
anställda efter 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen. De pensioner som intjänats t o m 
1998, benämnd som ”ansvarsförbindelsen”, upptas däremot endast som en information till 
balansräkningen. Denna skuld uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 386,5 mnkr. Utbetalningen av 
dessa pensionsbelopp belastar årligen resultatet. Efterhand som pensionskullarna ökar kommer 
denna kostnad att öka och bli en stor belastning i den kommunala ekonomin. I december 2015 
beslutade kommunfullmäktige att göra en stor inbetalning till KPA för en pensionsförsäkring som 
gör att kommunen försäkrar bort framtida pensionskostnader som är intjänade före 1998. Detta har 
medfört att kommunens ansvarsförbindelse har minskat kraftigt och uppgick vid årsskiftet 
2016/2017 till 85,2 mnkr. 
 
Arbete med en sluttäckning av Frutorpsdeponin fortlöper och beräknas vara färdigställd senast 
2024. I samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning med 30 mnkr för att säkerställa att 
nödvändiga resurser finns för att kunna slutföra denna sluttäckning. 

 

5.3 BALANSKRAV – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
För kommunerna gäller ett lagstadgat balanskrav, vilket innebär att resultatet skall vara positivt, dvs. 
intäkterna skall överstiga kostnaderna om inte synnerliga skäl finns. Uppkomna underskott ska 
täckas senast inom tre år. Kommunallagen anger numera även att kommunfullmäktige ska anta 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I Flens kommun anger riktlinjerna att fullmäktige varje år i  
samband med budgetbeslutet ska fastställa vilka mål för god ekonomisk hushållning som ska gälla i 
kommunen. 
 
Balanskravet sätter den nedre gränsen för kommunernas resultatnivå. I kommunallagen har sedan 
länge begreppet god ekonomisk hushållning varit ett överordnat begrepp. Genom ändringar i 
kommunallagen och lagen om kommunal redovisning har lagstiftaren stramat upp regelverket runt 
begreppet. Det ska finnas mål för god ekonomisk hushållning dels i form av finansiella mål och 
riktlinjer och dels i form av verksamhetsmål. 
 
I Flens kommun definieras god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet med följande 
mål: 

- Att årligen uppnå ett resultat som är minst 1 procent av skatteintäkterna och 
utjämningen (ca 10 mnkr 2018). 

- Investeringsnivån ska under planperioden inte överstiga 5 procent av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag. (ca 50 mnkr 2018) 

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

- Verksamheterna i Flens kommun ska vara kostnadseffektiva. (Målet är en del av det strategiska 
målet: Effektiv och tillgänglig kommunal organisation kännetecknad av ett bra bemötande.) 

 
Indikator: 
•  Kommunens nettokostnad per invånare ska inte öka mer än snittet för kommungruppen3.  

 
                                                           
3 Enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning. Flen ingår i gruppen Lågpendlingskommun nära större stad 
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5.4 RESULTATBUDGET 
 
 
 

Resultatbudget 2018-2020 
Belopp i tkr 

 
 
Antal invånare 

  
17 000 17 200 17 400 17 500 

              
  Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  
  

  
   Verksamhetens kostnader -1 247 800 -1 207 514 -1 246 231 -1 262 112 -1 264 444 -1 267 800 

Verksamhetens intäkter 310 085 223 460 218 765 218 765 218 765 218 765 
  

  
  

   Avskrivningar -18 997 -23 200 -26 800 -26 800 -26 800 -26 800 
              
Verksamh nettokostnad -956 712 -1 007 254 -1 054 265 -1 070 147 -1 072 479 -1 075 835 
(fast pris) 

  
  

   Nettoprisförändring       -18 811 -38 002 -57 582 
Verksamh nettokostnad -956 712 -1 007 254 -1 054 265 -1 088 958 -1 110 481 -1 133 416 
(löpande pris) 

  
  

   Skatteintäkter 648 086 668 461 687 962 715 403 744 876 775 210 
Inkomstutjämning 219 537 231 568 261 375 269 902 276 782 282 065 
Regleringsbidrag/avgift -562 -3 068 -3 117 -4 746 -6 453 -7 689 
Kostnadsutjämning 34 945 40 084 34 969 35 380 35 792 35 998 
LSS-utjämning 10 000 10 190 11 484 11 619 11 754 11 822 
Kommunal fastighetsavg 29 761 29 673 38 000 38 000 38 000 38 000 
Finansiella kostn - intäkter 5 087 5 020 4 710 4 710 4 710 4 710 
Generellt statsbidrag         66 769 41 953 39 082 28 690 17 220 

               
RESULTAT 56 911 16 630 20 200 10 000 12 200 6 700 
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5.5 FINANSIERINGSBUDGET  
 
 
 
Finansieringsbudget/plan 2018-2021 

    Belopp i tkr 
      

          Bokslut Budget Budget Plan Plan     Plan 
   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

   
  

   Driftresultat 75 900 42 850 47 000 36 800 39 000 33 500 
  

  
  

   Övr ej likviditetspåverkande -800 8 719 3 300 -3 918 -5 566 5 373 
poster 

  
  

   Försäljning av anläggnings- 0 500 0 0 0 0 
tillgångar 

  
  

   Ökning långfristiga skulder 1 400 0 0 0 0 0 
Ökning kortfristiga skulder 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Minskning långfristiga 800 0 0 0 0 0 
fordringar 

  
  

   S:A TILLFÖRDA MEDEL 77 300 72 069 70 300 52 882 53 434 58 873 
  

  
  

   Nettoinvesteringar -61 200 -36 000 -54 010 -54 000 -54 000 -54 000 
Partiell inlösen pensionsskuld 28 100 0 0 0 0 0 
Ökning kortfristiga fordringar -39 400 -10 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 
Minskning kortfristiga  -118 500 0 0 0 0 0 
skulder 

  
  

                 

S:A ANVÄNDA MEDEL -191 000 -46 000 -74 010 -74 000 -74 000 -74 000 
              
  

  
  

   Förändr av likvida medel -113 700 26 069 -3 710 -21 118 -20 566 -15 127 
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5.6 BALANSBUDGET   
 
 

 
Balansbudget/plan  2018-2021 
Belopp i tkr 

 
Bokslut  Budget  Budget  Plan  Plan  Plan 

2016  2017  2018  2019 2020  2021 
 
Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Anläggningstillgångar 

 
 
 
 

329 600  335 000 
 

276 000  190 000 

 
 
 
 

323 650 
 

350 000 

 
 
 
 

325 036  325 000 325 000 
 

350 000  350 000  350 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 
-Därav årets resultat 
 
Avsättningar 
 
Skulder 
Anläggningslån 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

605 600  525 000 
 
 
 
 

236 800  177 838 
         -85 000             16 630 
 

116 100         107 200 
 
 
 

0  0 
 

252 700  239 962 
 

252 700  239 962 

673 650 
 
 
 
 

273 630 
 20 200 

 
147 100 

 
 
 

0 
 

252 920 
 

252 920 

675 036  675 000  675 000 
 
 
 
 

 283 630  295 830  302 530 
 10 000                                      12 200     6 700 

 
   143 200   137 600   143 000 

 
 
 

 0  0 0 
 

248 206  241 570  229 470 
 

248 206  241 570  229 470 

 
Skulder o eget kapital 

 
605 600  525 000 

 
673 650 

 
675 036   675 000  675 000 
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5.7 INVESTERINGSBUDGET  
Nedanstående tabell redogör för tillkommande planerade investeringar under 2018. Denna 
strategiska plan innehåller beslut om investeringar under 2018 samt en plan för 2019-2021. De 
investeringar som budgeterats tidigare år men inte färdigställs kan överföras till 2018 via 2- 
årsregeln eller tilläggsbudgeten. Varje nämnd ges ett samlat anslag för nyanskaffning av inventarier, 
maskiner och fordon. Respektive nämnd får själva besluta om vad som ska anskaffas under 
förutsättning att anskaffningarna stödjer den verksamhet som bedrivs. 
 
Under nämnderna har ett antal investeringsäskanden lagts ihop i investeringsbudgeten och skälet till 
att dessa anslag lagts ihop till gemensamma investeringsposter är att skapa en större flexibilitet för 
nämnderna att, utifrån aktuella behov, kunna prioritera och planera investeringstakten. 
 

 
 
Investeringsbudget (tkr) 

 

Budget 
2018 

 

Plan 
2019 

  

Plan 
2020 

 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 25 200 20 950  18 800 14 800 

Bredbandsutbyggnad   6 000 6 000  4 000 2 000 
 
  Digitalisering 14 000 10 000  10 000    8 000 

Löpande investeringar   5 200    4 950     4 800    4 800 

 Samhällsbyggnadsnämnd 27 340 20 290  16 290 15 290 
 
 

 Löpande investeringar inkl reserver 14 540 17 940 
 

17 191 13 890 
 

Ombyggnad av Landsvägsgatan etapp 3 
 
 
 
 

9 000     
 

  Ombyggnad servicelokaler Orrestaö   5 000    

Barn-, utbildnings- och kulturnämnd 5 900 3 900  3 800 3 800 

Löpande investeringar 5 900 3 900  3 800 3 800 
 

Socialnämnd 3 520 3 820  3 750 3 750 
 

Löpande investeringar 2 920 2 220     250   250 

Välfärdsteknik    600     600  1 000 1 000 

Nytt boende socialpsykiatri  1 000    

Inventarier nytt äldreboende    2 500 2 500 
 

Total investeringsbudget 2018 61 960 48 960  42 640 37 640 
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5.8 BUDGETREGLER 

5.8.1 Nämndernas hantering av budgetanslag 
De ekonomiska ramarna fastställs av kommunfullmäktige netto. Redovisningen av kostnader och 
intäkter ger en vägledning om verksamhetens omfattning och bygger på historiska värden. 
 
Nämnderna har uppdraget att upprätta en nämndplan med övergripande budget inom den 
budgetram som fastställts av kommunfullmäktige samt att under löpande budgetår se till att 
verksamheten bedrivs inom ramen. De mål, uppdrag och resultatindikatorer som kommun-
fullmäktige beslutat om i strategisk plan med budget ska brytas ner i nämndplanerna. 
 
I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall där 
förändringar är av principiell vikt eller skulle kunna stå i strid med de mål kommunfullmäktige 
beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges prövning. Strukturella förändringar, dvs. start 
eller nedläggning av verksamhet/enhet exempelvis skola, eller liknande åtgärd, beslutas av 
kommunfullmäktige.  

5.8.2 Investeringar 
För inventarier, fordon och maskiner finns ett fast belopp per nämnd. Beloppet bygger på 
nämndernas bedömning av det framtida behovet över en 10-årsperiod som gjordes i budget 2012. 
Oförbrukade anslag kommer att föras över till kommande år. Om budgeten överskridits trots att det 
inte är tillåtet kommer kommande års anslag att reduceras med det överskridna beloppet. För dessa 
anslag (inventarier, utrustning, maskiner och fordon) gäller således inte 2-årsregeln (se nedan). 
Möjligheten att överföra anslag mellan flera år ges för att respektive nämnd ska kunna planera 
anskaffningarna. Reglering av detta sker i tilläggsbudgeten. 
 
Utrustning och inventarier för nystartade verksamheter ingår inte i det årliga beloppet. Det är inte 
tillåtet att byta ut en destinerad budgeterad investering mot en annan utan att beslut fattats om  
detta i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för en stor del av kommunens 
investeringar förfogar över ett anslag för oförutsedda behov/kostnadsökningar. Medel som tas ur  
samhällsbyggnadsnämndens investeringsreserv behöver således inte föras upp till kommun- 
fullmäktige för beslut förutsatt att inga beslut tas som strider mot beslutad inriktning och mål för 
verksamheten. 
 
Det finns regler för vad som definieras som driftinköp respektive investeringsanskaffning. Reglerna 
är i linje med god redovisningssed. För att erhålla en rättvisande kostnadsbild mellan olika 
verksamheter i kommunen och även rättvisande jämförelser med andra kommuner är det av största 
vikt att samtliga tillämpar reglerna. Reglerna finns samlade i Flens kommuns ekonomihandbok. En 
blankett för rapportering av investeringsavslut har tillskapats för att snabbt kunna belasta 
verksamheterna med kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) och därmed återspegla det 
verkliga kostnadsläget. Parallellt med att kostnaderna belastar verksamheten kommer motsvarande 
budget att läggas ut för de investeringar där kapitalkostnaden ska kompenseras. I de allra flesta fall 
blir detta således kostnadsneutralt för förvaltningarna precis som tidigare. 
 
Investeringsramen bör inte utgöra hinder för en nämnds ambitioner att vidta investeringar som 
leder till rationalisering/effektivisering. Därför medges respektive nämnd att besluta om  
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investeringar utöver investeringsramen, dock med förutsättningen att nämnden själv inom befintlig  
driftbudgetram ska täcka kapitalkostnaden. Denna möjlighet maximeras till ett investeringsbelopp 
på 2 mnkr per nämnd och år. Om nämnderna beslutar om investeringar med stöd i denna regel ska 
kopia på beslutet skickas till ekonomiavdelningen. 
 
Huvudregeln är att förvaltningarna inte kompenseras för kapitalkostnader avseende de 
investeringsbeslut som fattas under löpande år och inte ingår i årsbudgeten. Kompensation för 
kapitalkostnaderna kommer dock att ges när investeringen beviljats av medel ur samhälls-
byggnadsnämndens investeringsreserv eller i särskilt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Investeringsprojekt skall betraktas över en tvåårsperiod; dvs. om ett investeringsprojekt påbörjats 
och genererat kostnader kan återstående budgetmedel utan särskilt beslut i fullmäktige eller 
nämnden överföras till nästkommande år. Har däremot projektet inte påbörjats och inte medfört 
kostnader kommer projektet att omprövas. Önskar en nämnd överföra medel ytterligare tid utöver 
2-årsperioden, budgetåret plus ett år, skall en skriftlig projektplan inlämnas innan årsskiftet varpå 
frågan behandlas på sedvanligt sätt i den tilläggsbudget som behandlas av kommunfullmäktige. 

 

5.8.3 Exploatering 
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår också 
att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA och 
elanläggningar. Under planperioden kommer satsningar på områden för bostadsbebyggelse att 
fortsätta. 
 
Enligt god redovisningssed ska kostnaderna för färdigställande av ett exploateringsområde redovisas 
som en omsättningstillgång då dess syfte är att tomterna ska avyttras. Riktlinjer för kommunens 
exploateringsredovisning har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. 
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5.8.4 Personal 
Resursen personal hanteras i budgetprocessen av varje nämnd inom den ekonomiska ramen som  
kommunfullmäktige tilldelat nämnderna. Endast organisationsförändringar som innebär flyttning av  
verksamhet mellan förvaltningar och nämnder ska behandlas av kommunfullmäktige. 
 
5.8.5 Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning av beviljade ekonomiska resurser, resultatmål och indikatorer är en 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning och goda verksamhetsresultat. Nämnder och 
förvaltningar skall följa de riktlinjer och anvisningar, som upprättas av kommunstyrelsen eller 
kommunledningsförvaltningen/ekonomiavdelningen, vad gäller uppföljning av ekonomi, mål, 
resultatindikatorer och särskilda uppdrag. Respektive nämnd ansvarar för att det finns rutiner för 
hur uppföljningen skall hanteras och att vägarna för rapportering är tydliga. 
 
All uppföljning, oberoende av på vilken nivå i organisationen den görs, har som sitt primära syfte att 
utgöra utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med verksamhetsmässiga och 
ekonomiska avvikelser. Som en sista åtgärd kan det bli aktuellt att pröva frågan om utökade 
resurser/omfördelning av resurser från andra verksamhetsområden. 
 
Uppföljning till kommunstyrelsen skall ske i form av delårsrapport 1 per 30/4, till 
kommunfullmäktige i form av delårsrapport 2 per 31/8 och efter årets slut i form av 
bokslut/årsredovisning.  
 
Skulle väsentlig avvikelse gentemot vad som planerats uppmärksammas under tiden mellan ovan 
nämnda uppföljningstillfällen har nämnderna skyldighet att i särskild ordning aktualisera detta hos 
kommunstyrelsen. 
 
Nämnderna väljer själva utformning och frekvens i den uppföljning som redovisas till den egna 
nämnden. 
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6  NÄMNDERNAS RAMAR OCH UPPDRAG 
 
 

6.3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

6.3.1 Verksamhetsområde 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ska arbeta i enlighet med 
fullmäktigeavsnittet i kommunallagen och arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

 

 
 
 

Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kostnader 2 170 2 298 2 537 2 525 2 513 2 513 
Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Netto 2 170 2 298 2 537 2 525 2 513 2 513 
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6.4 VALNÄMND/JÄVSNÄMND, REVISION, ÖVERFÖRMYNDARE 

6.4.1 Valnämnd/Jävsnämnd 
Valnämnden skall hålla allmänna val med högt ställda krav på rättsäkerhet, noggrannhet och 
effektivitet. Valnämnden skall även ha en beredskap för att hålla folkomröstning. Jävsnämnden 
ansvarar för och bestämmer om rättigheter eller skyldigheter för kommunen när annan nämnd 
företräder kommunen som part. 

 
Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kostnader 100 146 532 532 146 146 
Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Netto 100 146 532 532 146 146 

 

6.4.2 Revision 
Prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. De kontrollerar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

 
Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kostnader 758 800 900 900 900 900 
Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Netto 758 800 900 900 900 900 

 

6.4.3 Överförmyndare 
I sin tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare skall överförmyndaren uppfylla högt ställda 
krav på rättssäkerhet och tillgänglighet. 

 
Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kostnader 7 126 3 804 3 808 3 793 3 778 3 778 
Intäkter           -2 593              -700 -700 -700 -700 -700 
Netto 4 533 3 104 3 108 3 093 3 078 3 078 
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6.5 KOMMUNSTYRELSE 

6.5.1 Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna kommunens angelägenheter samt ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen, 
beredning och yttranden i ärenden till kommunfullmäktige, verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för 
utvecklings- och näringslivsfrågor och har servicefunktioner för allmänheten och övriga nämnder. 

 
Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kostnader 84 803 91 158     100 896          102 671 98 090 97 614 
Intäkter -5 900 -4 513 -4 602 -4 604 -4 604 -4 604 
Netto 78 903 86 645 96 293 98 067 93 486 93 010 

 

6.5.2 Övriga uppdrag 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna en kampanj mot nedskräpning i Flens kommun. 
      Kampanjen finansieras ur kommunstyrelsens reserv. 

6.5.3 Ramförändringar 
• För 2018 kommer stadsbusslinjen att fortsätta trafikera i Flens stad.  Flera linjer kommer även 

att utökas med ytterligare avgångar och en ny linje planeras in. Kommunstyrelsens ram 
förstärks med 1,5 miljoner för detta ändamål. Kommunstyrelsen tilldelas även 0,1 miljoner 
kronor då flera busshållplatser behöver anpassas i samband med att stadsbuslinjen 
permanentas. 

• Kommunstyrelsen får en ramökning med 0,3 miljoner kronor att arbeta med sjukfrånvaron  
• Kommunstyrelsens ram förstärks med 1,55 miljoner kronor att arbeta med nya lagändringar 

samt en projektledare till verksamhetssystem. 
• Kommunstyrelsen tilldelas 2,0 miljoner kronor för projektet Rätt till heltid-deltid som 

möjlighet.  
 
 
Investeringar Bokslut Budget   Budget        Plan     Plan     Plan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 
 

Summa 

 
 
     18 280 

 
 

16 500 

 
 

25 200 
 

 
 
20 950 

 
 
18 800 

 
 
14 800 
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6.6 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

6.6.1 Verksamhetsområde 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, vägar, parker, 
lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhets- och parkeringsärenden samt vissa av kommunens bebyggda 
fastigheter. Ansvaret för kommunens exploateringsverksamhet åligger också nämnden. 
 
Nämnden ansvarar för de uppgifter enligt plan- och bygglagen m.m. som ankommer på 
byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar också för upprättande av detaljplaner och områdes-
bestämmelser samt namnsättning av områden, kvarter och gator samt adressättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag ankommer på den kommunala 
nämnden enligt miljöbalken och livsmedelslagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar också för att bevaka och yttra sig i naturvårds-
frågor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva förebyggande och operativ räddningstjänst i enlighet med av 
kommunfullmäktige antaget handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. I uppdraget ingår 
också att bedriva utbildning i förebyggande brandskydds- och säkerhetsarbete. Nämnden bedriver 
också sotning och brandskyddskontroll. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedriver även översiktlig planering på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Nämnden ska stödja föreningslivet dels genom att ställa lokaler/anläggningar till förfogande och dels 
genom ekonomiskt stöd. Invånarna erbjuds därigenom olika aktiviteter och verksamheter. 

 
 

Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kostnader  94 213 94 080 84 158 83 550 83 141 82 732 
Intäkter -17 661 -26 018 -15 742 -15 742 -15 742 -15 742 
Netto 76 551 68 062 68 416 67 808 67 399 66 990 

 

6.6.2 Övriga uppdrag 
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag och tidplan för en gång- och 
    cykelväg med alternativa sträckningar mellan Flen-Mellösa. 
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att samarbeta med andra  
    kommuner inom miljöbalkens område.   
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga platser och ekonomiska  
     förutsättningar för att skapa nya stora lekplatser i Flens kommun där tillgänglighetsaspekter har 
     beaktats. 
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med barn-, utbildnings- och kultur-    
     nämnden, Flens Bostads AB och Flens kommunfastigheter AB verkställa att fler lekmiljöer med 
     mera skapas. 
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6.6.3 Ramförändringar 
• Samhällsbyggnadsnämnden får en ramökning med 0,5 miljoner kronor för ökade 

driftkostnader i samband med en förändrad rutin gällande redovisning av lönekostnader som 
investering. 

• Samhällsbyggnadsnämndens tilldelas 0,15 miljoner kronor till utökade kostnader avseende 
GIS datasystem för bland annat kartor. 

 
 

Investeringar Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 
 

Summa 

 
 

15 526 

 
 

  24 040 

 
 
27 340 

 
 
20 290 

 
 
16 290 

 
 

15 290 
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6.7 SOCIALNÄMND 

6.7.1 Verksamhetsområde 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd. Socialnämnden har det ansvar som åligger kommunen enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom 
socialtjänstens verksamhetsområde. 
 
I socialnämndens verksamhetsområde ingår individ- och familjeomsorg samt äldre- och 
handikappomsorg, vilken även innefattar kommunens ansvar för hälso- och sjukvård. 
 
Även introduktionsverksamhet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn ingår i 
socialnämndens ansvar. 
 
Verksamheten omfattar också kommunal vuxenutbildning, kommunal arbetsmarknads-verksamhet 
samt kommunens integrationsarbete. 
 
Socialnämnden ansvarar för konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning. 

 
Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kostnader 643 519 499 623 530 298 525 160 515 472 502 724 
Intäkter    -227 360     -109 798 -111 742 -111 742 -111 742 -111 742 
Netto        415 800 389 825 418 556 413 418 403 730 390 982 

 

6.7.2 Övriga uppdrag 
•  Socialnämnden får i uppdrag att prioritera arbetet med att färdigställa utredningen kring 
     införandet av LOV i Flens kommun och återrapporteras senast tredje kvartalet 2018. 

6.7.3 Ramförändringar 
•  Socialnämnden har under de senaste åren haft ett ökat kostnadstryck.  Nämnden har tidigare tagit 

del av kortsiktiga och engångsvisa satsningar som faller bort 2018. Socialnämnden får därför en 
ramförstärkning med tjugo miljoner kronor för sitt fortsatta arbete med bland annat 
förebyggande insatser.  

 
 

Investeringar Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 
 

Summa 

 
 

1 765 

 
 

2 570 

 
 
3 520 

 
 
3 820 

 
 
3 750 

 
 
3 750 
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6.8 BARN-, UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND 

6.8.1 Verksamhetsområde 
Barn-, utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde omfattar det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar och består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola 
och elevhälsa. Dessutom ingår pedagogisk omsorg och kommunala kulturskolan. 
 
Barnomsorg för barn 1-5 år omfattar förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Sexåringarna 
erbjuds förskoleklass och vid behov även barnomsorg. 
Skolbarnomsorg erbjuds i form av fritidshem och vänder sig till skolbarn 6-9 år. 
 
Barnen är skolpliktiga i grundskolan fr.o.m. höstterminen det år de fyller sju år t.o.m. vårterminen 
det år de fyller sexton år. 
 
Elever med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå grundskolans mål är berättigade till 
undervisning i särskolan. Särskolan följer egen läroplan och målen anpassas till stor del till den 
enskilde elevens förutsättningar. 
 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuder utbildning för ungdomar efter avslutad 
grundskoleutbildning eller särskola fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller tjugo 
år. 
 
Kulturskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 6–19 år och 
erbjuder verksamhet inom dans, drama, instrumentspel och sång. Eleverna betalar en terminsavgift 
och kulturskolan har även instrument för uthyrning. 
 
Elevhälsan omfattar kommunens skolhälsovård, resursgrupp och stödteam. 
 
I nämndens verksamhetsområde ingår också att producera och leverera mat till skolor och 
äldreomsorg. 
 
Nämnden ska bedriva biblioteks- och kulturverksamhet samt ansvara för kommunens konst och 
konstinköp. Fritidsgårdarna, som också ingår i nämndens ansvarsområde, erbjuder en mötesplats för 
ungdomar mellan 13–20 år. Studieförbundens ekonomiska stöd ska göra det möjligt att erbjuda 
invånarna folkbildning och olika kulturverksamheter. 

 
 
 

Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kostnader 467 222 421 947 433 689 442 066 442 230 440 094 
Intäkter    -100 110  -54 031 -54 579 -53 483 -53 483 -53 483 
Netto 467 113 367 916 379 110 388 583 388 747 386 611 
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6.8.2 Övriga uppdrag 
• Barn-, utbildnings- och kulturnämnen får i uppdrag att utreda hur det nationella målet om sim- 
   kunnighet ska nås.    
• Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att Flens kommun ska 
     öka andelen närproducerat livsmedel för skola och omsorg genom samarbete med lokala livs- 
     medelsproducenter. 
 

6.8.3 Ramförändringar 
• Mellan 2014-2016 har kommunens andel ekologiska livsmedel ökat från 10 till cirka 35 

procent. Samtidigt ökade även kommunens kostnader för livsmedel. Barn-, utbildnings- och 
kulturnämndens ram förstärks därför med 1 miljon kronor. 

• Kommunfullmäktige har under 2016 fattat ett beslut om att starta en familjecentral med 
beräknad start senare del av 2017. Redan nu kan det konstateras att det finns ett behov av 
utökad resurs och barn-, utbildnings- och kulturnämnden ram förstärks därför med 0,3 
miljoner kronor. 

• I de lokala miljömål som antogs av kommunfullmäktige 2014 finns ett mål om en giftfri miljö 
inom bland annat kommunens förskolor. Syftet är att minska antalet leksaker och material 
innehållande farliga ämnen i förskolor och skolor så att barn exponeras i mindre 
utsträckning. För detta arbete tilldelas barn-, utbildnings- och kulturnämnden 0,36 miljoner 
kronor under 2018. 

• Det pågår omstruktureringar gällande Flens kommunala skolor och förskolor. Barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden får en ramökning på 1 miljon kronor för ökade kostnader 
samt kringkostnader i samband med omflyttningar mellan lokaler. 

•  För att stärka upp undervisningen får barn-, utbildnings- och kulturnämnden en ramökning 
med 3 miljoner kronor. 

 
 

Investeringar Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 
 

Summa 

 

5 568 

 
 

5 600 

 
 
5 900 

 
 
3 900 

 
 
3 800 

 
 
3 800 
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7  KOMMUNALA BOLAG 
I detta avsnitt beskrivs de helägda kommunala bolagens, samt Sörmland Vatten AB, verksamhet och 
uppdrag i korthet. Flens kommun har även ägande och intressen i ett flertal andra bolag och 
föreningar. En kortfattad beskrivning av dessa återfinns i Flens kommuns årsredovisning. 

 

 

7.1 FLENS BOSTADS AB 
Flens Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag bildat av Flens kommun. Bolaget ägs till 100 
procent av Flens kommun. Företagets affärsidé är att äga och förvalta bostads- och lokalfastigheter. 

 
Nyckeltal 
Medelantal anställda 2016 22 
Balansomslutning 2016-12-31 432,7 mnkr 
Resultat 2016 4,1 mnkr 
Soliditet 2016-12-31 19,0 procent 

 
Visionen för bolaget är ”Flens Bostads AB, som ägare och förvaltare med en självständig ekonomi, 
ska vara ett flexibelt och framtidsinriktat företag som kan rekommenderas till andra av såväl 
hyresgäster, brukare, anställda och ägaren”. 
 
Bolaget har ett avkastningskrav på sig som innebär att bolaget ska generera ett resultat som är minst 
två procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter uttryckt som vinst efter korrigering för 
räntekostnader och jämförelsestörande poster. Under 2016 har en extern värdering av bolagets 
fastigheter schablonmässigt uppdaterats till ett marknadsvärde av cirka 596 mnkr.  
 
En nyproduktion av 16 hyreslägenheter i centrala Flen slutfördes 2016 och förberedelser pågår för 
ytterligare produktion i centrala Flen. 

7.1.1 Särskilda uppdrag 
Flens Bostad AB fick ett uppdrag i strategisk plan 2016-2019 att påbörja planeringsprocessen för 
nyproduktion av bostäder i Flens kommun i attraktiva lägen med bra pendlingsmöjligheter. Målsättning i 
planering ska vara en nyproduktion i snitt 20-40 nya lägenheter per år för perioden 2018-2022. Detta 
uppdrag kvarstår även i strategisk plan 2018-2021. 

 
På kommunens hemsida, www.flen.se, finns kommunens ägardirektiv för bolaget. Under rubriken 
”Politik och påverkan” finns i vänstermenyn rubriken ”Författningssamling” där ägardirektiven är 
samlade. 

http://www.flen.se/
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7.2 FLENS INDUSTRIHUS AB 
Bolaget har till uppgift att hyra ut fastigheten Skiringe 1:52 till näringsliv och därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget är helägt av kommunen. 

 
Nyckeltal 
Medelantal anställda 2016 0 
Balansomslutning 2016-12-31 15,1 mnkr 
Resultat 2016 0,3 mnkr 
Soliditet 2016-12-31 44,8 procent 

 
Flens Industrihus AB:s verksamhet är begränsad till att hyra ut fastigheten Skiringe 1:52 på Talja 
industriområde. Bolaget förvärvade fastigheten 2005. 

 

7.3 UNIKABRUKET AB 
Bolaget är helägt av kommunen. Bolagets verksamhet är begränsad till att äga och hyra ut en 
butikslokal i bruksområdet i Hälleforsnäs. 

 
Nyckeltal 
Medelantal anställda 2016 0 
Balansomslutning 2016-12-31 33,5 mnkr 
Resultat 2016 -0,3 mnkr 
Soliditet 2016-12-31 8,3 procent 

 
Unikabruket AB:s verksamhet består i att förvalta fastigheten Hällefors Bruk 1:117 med helt eller 
delvis kommunalt engagemang avseende uthyrning till näringsliv och därmed förenlig  
verksamhet. 
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7.4 FLEN VATTEN OCH AVFALL AB 
Bolaget ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget har till uppgift att äga Flens kommuns vatten- 
och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolagets verksamhet startade 2009 och den 
finansieras med avgifter från abonnenterna. 

 
Nyckeltal 
Medelantal anställda 2016 0 
Balansomslutning 2016-12-31 244,7 mnkr 
Resultat 2016 0,0 mnkr 
Soliditet 2016-12-31 0,2 procent 

 
Bolaget äger de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för VA- 
anläggningarna i Flens kommun.  
 
Syftet är att genom bolaget driva och utveckla vattenförsörjning, avloppshantering och 
dagvattenhantering så att den tillgodoser brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
 
Verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna baseras på självkostnadsprincipen. Enligt 
föreskrifterna om avfall har bolaget fått uppdraget som renhållare i Flens kommun.  
Inom den närmast femårsperioden har bolaget stora investeringar framförallt i ny vattenledning 
från Katrineholm, en ombyggnation av reningsverket i Flen samt investeringar knutna till flera 
omvandlingsområden. Till detta kommer överföringsledningar till och från Malmköping. 
 
Drift och underhåll av VA-anläggningarna och uppdraget som renhållare i Flens kommun utförs av 
Sörmland Vatten och Avfall AB, ett bolag som ägs tillsammans med Vingåkers och Katrineholms 
kommun. 
 
På kommunens hemsida, www.flen.se, finns kommunens ägardirektiv för bolaget. Under rubriken 
”Politik och påverkan” finns i vänstermenyn rubriken ”Författningssamling” där ägardirektiven är 
samlade. 

http://www.flen.se/
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7.5 FLENS KOMMUNFASTIGHETER AB 
Bolaget bildades under 2010, då med namnet Flens Kommuns Fastigheter AB, efter beslut i 
Kommunfullmäktige. Bolaget är helägt av kommunen. Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut 
verksamhetsfastigheter. Från och med 2010-12-31 äger bolaget en stor del av kommunens 
fastigheter. I bolagets fastighetsbestånd ingår förskolor, skolor samt även Hammarvallen. 

 
Nyckeltal 
Medelantal anställda 2016 34 
Balansomslutning 2016-12-31 557,7 mnkr 
Resultat 2016 -1,9 mnkr 
Soliditet 2016-12-31 0,7 procent 

 
 

Bolaget bildades under slutet av 2010 och förvärvade då en betydande del av kommunens 
verksamhetsfastigheter, 26 skol- och förskolefastigheter och 11 övriga fastigheter. Under 2015 
förvärvades flertalet av kommunens omsorgsfastigheter vilket innebär att bolaget numer äger 
merparten av kommunens verksamhetsfastigheter.  

 
Bolagets huvudsakliga uppgift är att tillgodose Flens kommuns verksamheter med effektivt 
utformade och ändamålsenliga lokaler i egna fastigheter eller genom inhyrda lokaler. Bolaget 
erbjuder dessutom fastighetsrelaterade tilläggstjänster såsom lokalvård, vaktmästeri etc. samt har i 
uppdrag av kommunen att förvalta och administrera de kommunala verksamhetslokalerna.  

 
På kommunens hemsida, www.flen.se, finns kommunens ägardirektiv för bolaget. Under rubriken 
”Politik och påverkan” finns i vänstermenyn rubriken ”Författningssamling” där ägardirektiven är 
samlade. 

 

7.5.1 Särskilda uppdrag 
Flens kommunfastigheter får i uppdrag att påbörja planeringsprocessen för en ombyggnad av stadshuset i 
Flen. 

 

7.6 FRAMTIDSBRUKET AB 
Framtidsbruket AB bildades under 2015. Dess syfte är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av 
Hälleforsnäs bruksområde genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter på området runt Hälleforsnäs 
bruk. Bolaget har som mål att finna en långsiktig ägare till området. 
 

Kommunfullmäktige ger Framtidsbruket AB i uppdrag att vidareutveckla Hälleforsnäs bruksområde för att 
göra området attraktivt och öka besöksintresset till området.  Åtgärder som planeras är bland annat att 
anpassa lokaler och utemiljö för en långsiktig utveckling som gör området säljbart. För att kunna fullfölja 
uppdraget erhåller bolaget ett kapitaltillskott från Flens kommun om tjugo miljoner kronor. 
 

Nyckeltal 
Medelantal anställda 2016 1 
Balansomslutning 2016-12-31 19,1 mnkr 
Resultat 2016 -8,4 mnkr 
Soliditet 2016-12-31 64,0 procent 

http://www.flen.se/
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8 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Balansbudget Redovisar budgeterad ekonomisk ställning, tillgångar och skulder 

samt eget kapital vid budgetårets slut. 
 

Balanskravsresultat Är årets resultat när hänsyn tagits till reavinster, täckning av 
tidigare års underskott, eventuell öronmärkning för framtida 
ändamål eller disposition av tidigare öronmärkta pengar. Detta 
resultat ska vara minst noll för att kommunen ska leva upp till 
ekonomi i balans. 

 
Budget Plan över framtida planerade ekonomiska och 

verksamhetsmässiga händelser under en bestämd tidsperiod. 
 

ESV Ekonomistyrningsverket är en central förvaltningsmyndighet 
under Finansdepartementet som utvecklar den ekonomiska 
styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och 
prognoser för statens ekonomi. 

 
Finansieringsbudget Visar hur investeringarna finansieras samt hur rörelsekapitalet 

(omsättningstillgångarna minus korta skulder) förändras. 
 

God ekonomisk hushållning Att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som 
möjligt med insatta resurser och att varje generation gör rätt för 
sig dvs. att man inte övervältrar kostnader till kommande 
generationer. 

 
God redovisningssed När en redovisningsfråga hanteras på samma sätt av flertalet 

redovisningsskyldiga blir redovisningssättet god sed. 
 

Internbudget Är den budget som upprättas och beslutas av respektive nämnd. I 
internbudgeten fördelas de ekonomiska ramar som erhållits av 
kommunfullmäktige ut på olika verksamheter. Samtidigt sätts 
resultatmål upp som har bärighet mot kommunmålen och 
nämndernas uppdrag. 

 
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, regleringsbidrag/avgift. 

 
Kostnadsutjämningen Nationellt utjämningssystem där utjämning sker för strukturellt 

opåverkbara faktorer. Kommuner med ogynnsam struktur får 
bidrag, kommuner med gynnsam struktur får betala. Systemet 
ska inte utjämna för olika ambitionsnivåer, effektivitet eller 
avgifter. 
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Ramar Beviljade nettokostnader (kostnader minus intäkter) för 

respektive nämnd att utföra verksamheten med i enlighet med 
mål och uppdrag i budgeten. 

 
Resultatbudget Visar kommunens totala kostnader minus de totala intäkterna. 

Skatteunderlaget Summan av den beskattningsbara inkomsten till kommunen. 

SKL Sveriges kommuner och landsting. Rikstäckande 
intresseorganisation för kommuner och landsting. 
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