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Sammanträde med: Kommunfullmäktige  
   
Tid: 2023-01-30 kl 18:00  
  
Plats: Aktivitetshuset Skjortan, Flen  
 
Roger Tiefensee Natalie Mathieu 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
Information/diskussion 

 
Kl. 18:15 - 18:45 Vattenfall informerar om energiförsörjning – Åsa Forsberg 
 
Kl. 18:45 - 19:00 Sammanfattning av omvärldsdagar 2023 

 
 
ÄRENDEN 

 1.   Justering, förslag S och V 
 

 2.  KS/2022:121  Revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden  
 

 3.  KS/2022:91  Svar på medborgarförslag om att öppna ett café i 
stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en 
sysselsättning inom socialpsykiatrin  
 

 4.  KS/2023:15  Medborgarförslag angående avrinning från 
Orrhammaren 
 

 5.  KS/2022:142  Uppdrag om nytt särskilt boende i Malmköping  
Föredragning – Flens kommunfastigheter AB tillsammans med 
socialförvaltningen 
 

 6.  KS/2022:4 Val till nämnder 
 

 7.  KS/2023:4  Begäran om entledigande som sammankallande i Kuhlsta 
skattegårds donationsfond – Stefan Gustafsson (C) 
 

 8.  KS/2022:150  Revisionsrapport - Granskning av lönesättningsprocessen 
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9. KS/2023:2 Anmälningsärenden 
- Socialnämndens beslut 221207 § 95 Rapportering 

av ej verkställda beslut kvartal 3, år 2022 
 

- Socialnämndens beslut 221207 § 99 Svar på 
återremiss av uppdrag från strategisk plan 2020-
2023 med budget 2022: att göra en total översyn 
av SFI i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
individer att nå godkända resultat 
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 § 3  KS/2022:121 003 
 

Revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden   

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för den gemensamma patientnämnden, samt 
 
att beslutet justeras omedelbart. 

 ______________________ 
 
Bakgrund 
Regionfullmäktige beslutade 2022-11-22 att godkänna ett förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma patientnämnden. Länets kommuner 
rekommenderas att fatta likalydande beslut. Reglementet började gälla från den 
1 januari 2023 så beslutet är enbart för egen del. 
 
Den föreslagna ändringen innebär att gemensamma arbetsutskottets 
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal 
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra 
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
 Region Sörmland 
 Vård- och omsorgsnämnden 

Akt 
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 DATUM 2022-12-29  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Samhällsutveckling  Till Kommunstyrelsen 
HANDLÄGGARE Sara Molander  
   
DIARIENR KS/2022:121   
  
 

 
 

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för den gemensamma patientnämnden, samt 
 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
 
Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2022-11-22 att godkänna ett förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma patientnämnden. Länets kommuner rekommenderas att 
fatta likalydande beslut. Reglementet började gälla från den 1 januari 2023 så beslutet 
är enbart för egen del. 
 
Den föreslagna ändringen innebär att gemensamma arbetsutskottets 
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal 
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra 
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år. 
 
 
Håkan Bergsten Sara Molander 
Kommunchef Utrednings- och strategichef 
 
 
Skickas till: 
Region Sörmland 
Vård- och omsorgsnämnden 
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 § 1  KS/2022:91 700 
 

Svar på medborgarförslag om att öppna café i 
stationsbyggnaden 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Flens kommun mottog i juni 2022 ett medborgarförslag om att öppna ett café 
i stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning inom 
socialpsykiatrin. Kommunfullmäktige beslutade (§ 89 KS/2022:91) att 
medborgarförslaget fick ställas samt remitterade till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. Kommunstyrelsen har bett socialnämnden inkomma med 
ett yttrande i frågan (SN/2022:141). 
  
Motionären ser flera fördelar med att öppna ett café i stationsbyggnaden. 
Dels att det kan ge meningsfull sysselsättning för personer inom daglig verk-
samhet samt att det skulle vara ett trevligt inslag för resenärer och pendlare 
om det fanns ett café med rimliga priser i stationsbyggnaden. 
 
Socialnämnden har i sitt yttrande framfört följande: 
- det saknas brukarunderlag för att driva ytterligare ett café utöver det som 
finns i Stadshuset i dagsläget, 
- det finns en risk att omsorgspersonal binds upp i servicearbete gentemot ex-
tern kund istället för omsorgsarbete gentemot de som de är till för, 
verksamhetens brukare, om ytterligare ett café öppnas, 
- det skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden, utöver personal-
kostnader, i form av hyra och inredning, samt 
- att kommunen, utifrån konkurrenslag (2008:579), ska säkerställa att verk-
samheter vilka bedrivs i socialnämndens regi inte på ett begränsande sätt 
konkurrerar med privata aktörer. 

 
Kommunledningsförvaltningen har ingen avvikande uppfattning än social-
nämnden i de förutsättningar som beskrivits ovan. Utifrån kommunens 
ekonomiska läge, är det av stor vikt att socialnämnden, såsom beskrivs i 
yttrandet, har fokus på behov hos sina brukare och skapar ändamålsenlig 
verksamhet därefter. 
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Kommunledningsförvaltningen ser positivt på motionärens engagemang för 
målgruppen och håller med om vikten av att lokaler i kommunen inte står 
tomma utan istället fylls med verksamhet som bidrar till ökad service, 
attraktivitet och trygghet i kommunen. Inom ramen för sitt näringslivsarbete 
arbetarkommunen ständigt med att möjliggöra nya företagsetableringar och 
främja företagande som är till nytta och intresse för invånarna i Flens 
kommun. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån det som beskrivits ovan, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 112 KS/2022:91 700 
 
Svar på medborgarförslag om att öppna café i 
stationsbyggnaden 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Flens kommun mottog i juni 2022 ett medborgarförslag om att öppna ett café 
i stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning inom 
socialpsykiatrin. Kommunfullmäktige beslutade (§ 89 KS/2022:91) att 
medborgarförslaget fick ställas samt remitterade till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. Kommunstyrelsen har bett socialnämnden inkomma med 
ett yttrande i frågan (SN/2022:141). 
 
Motionären ser flera fördelar med att öppna ett café i stationsbyggnaden. 
Dels att det kan ge meningsfull sysselsättning för personer inom daglig 
verksamhet samt att det skulle vara ett trevligt inslag för resenärer och pendlare 
om det fanns ett café med rimliga priser i stationsbyggnaden. 
 
Socialnämnden har i sitt yttrande framfört följande: 
- det saknas brukarunderlag för att driva ytterligare ett café utöver det som 
finns i Stadshuset i dagsläget, 
- det finns en risk att omsorgspersonal binds upp i servicearbete gentemot 
extern kund istället för omsorgsarbete gentemot de som de är till för, 
verksamhetens brukare, om ytterligare ett café öppnas, 
- det skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden, utöver personal-
kostnader, i form av hyra och inredning, samt 
- att kommunen, utifrån konkurrenslag (2008:579), ska säkerställa att verk-
samheter vilka bedrivs i socialnämndens regi inte på ett begränsande sätt 
konkurrerar med privata aktörer. 
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Kommunledningsförvaltningen har ingen avvikande uppfattning än social-
nämnden i de förutsättningar som beskrivits ovan. Utifrån kommunens eko-
nomiska läge, är det av stor vikt att socialnämnden, såsom beskrivs i yttrandet, 
har fokus på behov hos sina brukare och skapar ändamålsenlig verksamhet 
därefter. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på motionärens engagemang för 
målgruppen och håller med om vikten av att lokaler i kommunen inte står 
tomma utan istället fylls med verksamhet som bidrar till ökad service, 
attraktivitet och trygghet i kommunen. Inom ramen för sitt näringslivsarbete 
arbetarkommunen ständigt med att möjliggöra nya företagsetableringar och 
främja företagande som är till nytta och intresse för invånarna i Flens kommun. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån det som beskrivits ovan, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt
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 DATUM 2022-11-15  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Sara Branegård  
   
DIARIENR KS/2022:91   
ÄRENDE Medborgarförslag om att öppna ett café i stationsbyggnadens tomma lokal att drivas 

som en sysselsättning inom socialpsykiatrin  
 
 

  
 
 

Svar på medborgarförslag om att öppna ett café i 
stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning 
inom socialpsykiatrin  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning 
Flens kommun mottog i juni 2022 ett medborgarförslag om att öppna ett café i 
stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning inom 
socialpsykiatrin. Kommunfullmäktige beslutade (§ 89 KS/2022:91) att 
medborgarförslaget fick ställas samt remitterade till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. Kommunstyrelsen har bett socialnämnden inkomma med ett 
yttrande i frågan (SN/2022:141). 
  
Motionären ser flera fördelar med att öppna ett café i stationsbyggnaden. Dels 
att det kan ge meningsfull sysselsättning för personer inom daglig verksamhet 
samt att det skulle vara ett trevligt inslag för resenärer och pendlare om det 
fanns ett café med rimliga priser i stationsbyggnaden. 
 
Socialnämnden har i sitt yttrande framfört följande: 
-det saknas brukarunderlag för att driva ytterligare ett café utöver det som finns 
i Stadshuset i dagsläget, 
-det finns en risk att omsorgspersonal binds upp i servicearbete gentemot 
extern kund istället för omsorgsarbete gentemot de som de är till för, 
verksamhetens brukare, om ytterligare ett café öppnas, 
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-det skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden, utöver 
personalkostnader, i form av hyra och inredning, 
samt 
-att kommunen, utifrån konkurrenslag (2008:579), ska säkerställa att 
verksamheter vilka bedrivs i socialnämndens regi inte på ett begränsande sätt 
konkurrerar med privata aktörer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har ingen avvikande uppfattning än 
socialnämnden i de förutsättningar som beskrivits ovan. Utifrån kommunens 
ekonomiska läge, är det av stor vikt att socialnämnden, såsom beskrivs i 
yttrandet, har fokus på behov hos sina brukare och skapar ändamålsenlig 
verksamhet därefter.  
 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på motionärens engagemang för 
målgruppen och håller med om vikten av att lokaler i kommunen inte står 
tomma utan istället fylls med verksamhet som bidrar till ökad service, 
attraktivitet och trygghet i kommunen. Inom ramen för sitt näringslivsarbete 
arbetar kommunen ständigt med att möjliggöra nya företagsetableringar och 
främja företagande som är till nytta och intresse för invånarna i Flens kommun.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån det som beskrivits ovan, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
  

 
 
 
 
Sara Molander Sara Branegård 
Utrednings- och strategichef Social hållbarhetsstrateg 
 
 
Skickas till: 
Akt 
Socialnämnden 
Motionären
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 § 82  SN/2022:141 – 799 
 

Yttrande angående medborgarförslag om att öppna ett café i 
stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning 
inom socialpsykiatrin 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
______________________ 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2022-06-08 om att öppna samt med insats 
sysselsättning driva ett café i stationsbyggnadens tomma lokal. Kommunfullmäktige 
beslutade (§ 89 KS/2022:91) att medborgarförslaget fick ställas samt remitterade till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsen önskar socialnämndens 
yttrande över medborgarförslaget senast 2022-12-31. 
 
I medborgarförslaget framhålls att bedriva en caféverksamhet ger meningsfull 
sysselsättning till medborgare med funktionsvariation och att kommunen har 
ansvar för att skapa sådan sysselsättning, i vilket socialnämnden instämmer.  
 
I socialförvaltningens regi finns därför sedan tidigare, utöver sysselsättning med 
andra arbetsuppgifter, möjlighet för medborgare med funktionsnedsättning att 
välja daglig verksamhet eller sysselsättning i Stadshusets café. 
 
Att utöka verksamheten med ytterligare ett café saknar i dagsläget 
brukarunderlag, och verksamheter som förbinder sig att tillhandahålla viss service 
eller hålla bestämda öppettider för att säkra verksamheten (t.ex. att hålla ett café  
öppet för kundnöjdhet oaktat om brukare deltar i verksamheten eller ej) medför 
dessutom en uppenbar risk att omvårdnadspersonal binds upp i servicearbete. 
Utöver de personalkostnader som uppstår, kan detta resultera i personalbrist 
inom andra omvårdnadsuppdrag.  
 
I medborgarförslaget framförs att förslaget inte kostar någonting. 
Medborgarförslaget medför dock utöver personalkostnader kostnader för 
socialnämnden i form av hyra och inredning av caféet med mera.  
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Kommunen har även att utifrån konkurrenslagen säkerställa att verksamheter 
vilka bedrivs i socialnämndens regi inte på ett begränsande sätt konkurrerar med 
privata aktörer, vilket inte skett vad gäller caféverksamhet vid järnvägsstationen. 
Vidare utreds i dagsläget möjlighet för annan kommunal verksamhet att nyttja 
lokalen. 
 
Utifrån ovanstående anser socialnämnden att Flens kommun inte bör öppna ett 
café i stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning inom 
socialpsykiatrin, och att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef Resurscentrum Lina Lindskog 
Enhetschef Socialpsykiatri Erik Karlsson 
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§ 89  KS/2022:91 700 
 
Medborgarförslag om att öppna ett café i stationsbyggnadens 
tomma lokal att drivas som en sysselsättning inom 
socialpsykiatrin 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget får ställas, samt 
 
att remittera förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 2022-06-08 som att öppna ett café i 
stationsbyggnadens tomma lokal att drivas som en sysselsättning inom 
socialpsykiatrin. (Bilaga 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akt
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 § 2  KS/2022:142 000 
 
 Uppdrag om nytt särskilt boende i Malmköping 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna placeringen av nytt särskilt boende för äldre till Heden i 

Malmköping, 
 
att planprogram och ritningar i ärendet uppdateras i enlighet med senare 

fattade beslut i kommunfullmäktige, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden samt barn-, utbildnings och kulturnämnden 
(måltidsservice) och att dessa används som underlag i fortsatt 
projektering, 

 
att inriktningen för den fortsatta planeringen är att det nya särskilda boendet 

på Heden i Malmköping drivs i egen regi, 
 
att Flens kommunfastigheter AB genomför upphandling av entreprenör för 

nybyggnationen till en maximal kostnad på 227 650 000 kr i enlighet med 
bilagd kalkyl. Upphandlingen ska vara klar senast under kvartal 3 2023, 
samt att i samband med färdig upphandling återkomma till 
kommunstyrelsen med tidplan och hyreskonsekvens, 

 
att Flens kommunfastigheter AB återkommer till kommunfullmäktige om 

entreprenaden överstiger den maximala kostnaden för nytt beslut,  
 
att Flens kommunfastigheter AB i samverkan med vård- och 

omsorgsnämnden säkerställer nuvarande platser för korttidsboende och 
boendeplatser i en tillfällig lösning innan byggnation påbörjas samt att 
återkomma med en tidplan, ekonomisk kalkyl och plats för såväl tillfälliga 
som nya permanenta korttidsplatser samt hyreskonsekvens till 
kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023, 

 
att löpande återrapportera till kommunstyrelsen arbetet med nytt särskilt 

boende i Malmköping fram till färdigställandet 2026,  
 
att vid avslutad investering återkomma till kommunstyrelsen med en 

ekonomisk redogörelse samt en utvärdering av processen, samt 
 
att utreda flera alternativ för finansiering. 
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Bakgrund 
I samband med strategisk plan 2020 - 2023 med budget för 2023 så lades 
uppdrag att kommunstyrelsen skulle återkomma med förslag på plats och 
finansiering till kommunfullmäktige under inledningen av 2023. Ärendet med 
placering av ett särskilt boende är en fråga som funnits med sedan 2018 och 
har sin grund i beslutet om framtidens äldreboende som utreddes under 
2017. 
 
I samband med kommunfullmäktige (KF 2017-10-26 § 161) avhandlades 
Framtidens äldreboende och beslut fattades om att nybyggnation av särskilda 
boende för äldre skulle etableras vid Slottsängen i Flen eller vid Heden i 
Malmköping. I grundbeslutet för Framtidens äldreboende så skulle det byggas 
cirka 120 platser i två omgångar. 
 
I det fortsatta arbetet utarbetades en ny detaljplan för Heden och en 
programbeskrivning togs fram för ett nytt särskilt boende vid Heden i 
Malmköping. Detaljplanen Malmköping 2:112 antogs av kommunstyrelsen 
2019-02-11 (SBN/2017:463) och det initiala planprogrammet var klart under 
2018. 
 
Under 2019 påbörjades en markanvisningstävling för Gårdsjö strand 
(PLEX/2019:51) vilken omfattade en kombination av ett särskilt boende och 
nya bostäder på Söderskolans tidigare plats. I samband med arbetet med 
markanvisningstävling för Gårdsjö strand fattades beslut (KS/2018:95) om att 
upphäva det tidigare beslutet om att framtidens äldreboende, etapp 1 ska 
etableras i Malmköping (KS 2020-05-25, KF 2020-06-11 § 71) och att 
inriktningen skulle vara att samordna det särskilda boendet i 
markanvisningstävlingen för Gårdsjö strand. Detta skulle innebära en viss 
utdragning på tiden för boendet men uppvägdes av möjligheterna till 
nybyggnation av bostäder. 
 
I samband med arbetet med en nybyggnation vid Heden i Malmköping så 
framkom behovet av att placera det nya särskilda boendet på en annan plats. 
Detta för att kunna behålla befintliga korttidsplatser samtidigt som det nya 
särskilda boendet uppförs. Ett arbete inleddes därför för att se på ny 
lokalisering i Malmköping och ett flertal placeringar undersöktes, 
nedanstående bedömdes vara möjliga. 
 I förlängningen av Fredsgatan riktning mot reningsverket 
 i anslutning till rondellen vid Landsvägsgatan och infart från Flen/riksväg 

55.  
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 i förlängningen av Malmakvarnsvägen mot Campingen och nya uppfarten 
mot området Malmakvarn 
 
 
 

 på eller i anslutning till Malmaheds IP 
 norr om Förrådsvägen mot Plevnahöjden 

 
I samtliga undersökta alternativ så har det framkommit utmaningar med 
antingen stora behov av utredningar och undersökningar (historiska), 
begränsningar i möjlighet att bygga, placering i förhållande till både boende, 
anhöriga och medarbetare samt att en ny eller omarbetad detaljplan krävs i 
samtliga fall. I jämförelse så finns det idag en färdig detaljplan för Malmköping 
2:112. Denna kan ianspråktas direkt för etablering av ett särskilt boende. 
 
En bedömning i relation till de behov av äldreomsorgsplatser som 
framkommer från socialnämndens verksamhet är att den utökning av tid som 
krävs för en alternativ plats motverkar möjligheterna att möta behoven. 
 
Den bedömning som gjorts av kommunledningsförvaltningen, Flens 
kommunfastigheter AB och i arbetet med lokalstyrgruppen är att en 
etablering av nytt äldreboende bör ske i enlighet med den detaljplan som 
finns för Malmköping 2:112 och att boendet etableras på Heden i 
Malmköping. Genom att nyttja befintlig fastighet säkerställs tillgång till övrig 
infrastruktur som vägar, vatten och avlopp samt el och energiförsörjning på 
ett smidigt sätt. Nyttjandet av Heden säkerställer en fortsatt snabb process för 
etablering av 60 boendeplatser. Ett fortsatt arbete som bör riktas till Flens 
kommunfastigheter AB och vård- och omsorgsnämnden är placering av 
korttidsplatser på annan plats. 
 
Flens kommunfastigheter AB har under hösten genomfört en uppdatering av 
planprogrammet från 2018 och en kostnadskalkyl för en entreprenad av ett 
nytt boende. Den totalkostnad som ett nytt boende kommer innebära är 227 
651 000 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
Flens kommun kan hantera denna kostnad själv men att det innebär att 
låneutrymmet för kommunen är begränsat för andra större ändamål under 
kommande mandatperiod. Det är i samband med tidigare beslut om Gårdsjö 
strand att Hemgården och Grönviken ska avvecklas som särskilda boenden 
vilket delvis kompenserar de högre verksamhets- och hyreskostnaderna för 
vård- och omsorgsnämnden. 

 
Det finns en möjlighet att totalentreprenad och kostnader tas av en extern 
part och att Flens kommun hyr verksamhetslokaler. Det har i tidigare 
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undersökning av Flens kommunfastigheter AB inte entydigt visat att detta 
skulle vara en fördel utan att större verksamhetslokaler för kärnverksamhet 
mycket väl kan finansieras och ägas av kommunen. 

 
 

 
Beslutet kring framtidens äldreboende anger inte utförare av verksamheten 
vilken skulle kunna läggas hos en privat utförare. Det särskilda boendet på 
Heden i Malmköping drivs idag av Flens kommun och det finns inget uppdrag 
att verksamheten inte ska fortsätta vara i kommunal regi. Det ska även 
beaktas att Flens kommun inte har någon större verksamhet i Malmköping då 
skolverksamheten i huvudsak drivs av Europaskolan och det är en fördel att 
kommunen har verksamhet i flera av orterna i kommunen. 
 
Det är av vikt i det fortsatta arbetet att vård och omsorgsnämnden är delaktig 
i utformningen för att säkerställa en effektiv drift av verksamheten. Flens 
kommunfastigheter AB ansvarar för den koordineringen mot en entreprenör 
men även för att säkerställa att verksamhetsperspektivet beaktas genom att 
medarbetare från socialförvaltningen bereds möjlighet att delta i arbetet. 
 
Kommunledningsförvaltningen förordar alternativet där placering av ett 
särskilt boende görs i enlighet med detaljplan för Malmköping 2:112 och 
utifrån det planprogram och kostnadskalkyl som lämnats av Flens 
kommunfastigheter AB. Det främsta motivet är behovet av boendeplatser 
som ökar i kommunen och att en byggnation på Heden möter detta behov 
snabbast. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna placeringen av nytt särskilt boende för äldre till Heden i 

Malmköping, 
att planprogram och ritningar i ärendet uppdateras i enlighet med senare 

fattade beslut i kommunfullmäktige, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden samt barn-, utbildnings och kulturnämnden 
(måltidsservice) och att dessa används som underlag i fortsatt 
projektering, 

att inriktningen för den fortsatta planeringen är att det nya särskilda boendet 
på Heden i Malmköping drivs i egen regi, 

att Flens kommunfastigheter AB genomför upphandling av entreprenör för 
nybyggnationen till en maximal kostnad på 227 650 000 kr i enlighet med 
bilagd kalkyl. Upphandlingen ska vara klar senast under kvartal 3 2023, 

att Flens kommunfastigheter AB återkommer till kommunfullmäktige om 
entreprenaden överstiger den maximala kostnaden för nytt beslut, samt 
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att Flens kommunfastigheter AB i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden säkerställer nuvarande platser för korttidsboende och 
boendeplatser i en tillfällig lösning innan byggnation påbörjas. 

 
 
 
 
 
Yrkanden 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på  
tredje att-sats. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar ändring i fjärde att-satsen med att i samband med 
färdig upphandling återkomma till kommunstyrelsen med tidplan och 
hyreskonsekvens. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar ändring i sjätte att-satsen med att återkomma med en 
tidplan, ekonomisk kalkyl och plats för såväl tillfälliga som nya permanenta 
korttidsplatser samt hyreskonsekvens till kommunstyrelsen senast tredje 
kvartalet 2023. 
 
Emma Dalin (M) yrkar tillägg med  
att löpande återrapportera till kommunstyrelsen arbetet med nytt särskilt 

boende i Malmköping fram till färdigställandet 2026, 
att vid avslutad investering återkomma till kommunstyrelsen med en 

ekonomisk redogörelse samt en utvärdering av processen, samt 
att utreda flera finansierings alternativ. 
 
Berit Hyllbrant (L) inkommer med ett nytt förslag om att uppdra till 
förvaltningen att se över möjligheter till placering av nytt särskilt boende på 
Malmakvarn samt avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 
Emma Dahlins (M) samtliga yrkanden. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till samtliga av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag förutom tredje att-satsen där yrkas avslag  
 
Anton Ragnarsson (V) yrkar bifall till Berit Hyllbrants (L) yrkande om nytt 
förslag samt avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Emma 
Dahlins (M) samtliga yrkanden. 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall till Berit Hyllbrants (L) yrkande om nytt 
förslag, samt avslag till kommunstyrelsens förslag och Emma Dahlins (M) två 
tilläggsyrkanden.  
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Anna Jernemalm (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag samt Emma Dahlins (M) samtliga yrkanden. 
 
 

 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
finns två avslagsyrkanden, två ändringsyrkanden, fyra tilläggsyrkanden samt 
ett yrkande på nytt förslag. 
 
Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (L) avslagsyrkande finner ordförande 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå desamma. 
 
Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (L) yrkande på nytt förslag finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutar avslå Berit Hyllbrants (L) yrkande. 

  
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till tredje 
att-sats mot Emma Dahlins (M) och Christine Hallinders (SD) avslagsyrkanden 
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till fjärde 
att-sats mot Emma Dahlins (M) ändringsyrkande finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Emma Dahlins (M) ändringsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till sjätte 
att-sats mot Emma Dahlins (M) ändringsyrkande finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Emma Dahlins (M) ändringsyrkande. 
 
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tre tilläggsyrkanden finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla desamma. 
 
Reservation 
Berit Hyllbrant (L), Anna Jernemalm (KD) och Anton Ragnarsson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

 
Protokollsanteckning 
Berit Hyllbrant (L), Anna Jernemalm (KD) och Anton Ragnarsson (V) och Cecilia 
Friis (MP) inkommer med följande protokollsanteckning: 
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Undertecknade yrkar avslag på förslaget att riva nuvarande Heden för att 
kunna bygga ett nytt särskilt boende (demensboende) på fastigheten. 
 
 

 
 

 
Redan i KS/2018:95 fattades beslut om att upphäva den tidigare planen att 
bygga ett nytt särskilt boende på nuvarande Heden, då det i samband med 
arbetet framkom behov av kunna behålla befintliga korttidsplatser och man 
bes 
 
 
slutade samtidigt att se över möjligheten till en ny lokalisering i Malmköping 
för ett nytt särskilt boende. 
 
Flera förslag bedömdes vara möjliga, men stora utmaningar krävs för att 
kunna föreslå några av de föreslagna alternativen. Att öppna upp Malma  

 
Kvarn var inte aktuellt vid tillfället då detaljplaner inte fanns för nya 
tillfartsvägar till området. Plankontoret har sedan dess fått i uppdrag att göra 
en ny plan med nya tillfartsvägar. Varför inte öppna upp Malma Kvarn med ett 
nytt särskilt boende, där kommunen visar sin tilltro till utveckling av 
Malmköping och Flens kommun. 
Den stora utmaningen är vår demografi (alltmer åldrad befolkning), som varit 
känd sedan länge. Behovet av särskilt boende och korttidsboenden har varit 
väl dokumenterat sedan ”Äldreomsorgsplanen för Flens kommun 2008 – 2012 
med utblickar mot 2025”. 
På Hedens korttidsboende finns idag 21 vårdplatser för tidsbegränsad vård. I 
nära anslutning finns servicefunktioner som apotek, vårdcentral, tandvård och 
rehabilitering. Vårdplatser som är lämpliga för rehabilitering, i väntan på plats 
till SÄBO, vård i livets slutskede och växelvårdsplatser för att avlasta anhöriga. 
Ett behov som knappast lär minska, snarare öka. 
Behovet av korttidsboenden är stort i vår kommun, så stort att vi idag tvingas 
”hyra in” våra äldre sjuka i andra kommuner. Hemtjänstkostnaderna för 
kommunen är ”all time high” då platserna till korttidsboendet är långa och 
den gamle sjuke måste skötas i hemmet i väntan på sin tur. 
Att i det läget föreslå att Heden ska rivas för att ge plats åt ett nytt särskilt 
boende är ju ingen lösning på problemet, snarare det motsatta. 
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Den nuvarande byggnaden ”Heden” specialanpassades just för att passa in i 
den övriga bebyggelsen i området. Vore synd att förstöra den fina miljön kring 
Heden och vård-centralen. 
En sak är vi överens om: Det finns ett stort behov av Särskilda boenden och 
Korttidsboenden i Flens kommun och det brådskar. Det har det gjort under de 
senaste 20 åren. Tänk nytt, tänk om, så att våra äldre personer kan hysa tilltro 
till kommunens äldreomsorg och slippa flyttas runt i vårdsvängen. 
 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akt 
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§ 113 KS/2022:142 000 
 
Uppdrag om nytt särskilt boende i Malmköping 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna placeringen av nytt särskilt boende för äldre till Heden i 

Malmköping, 
 
att planprogram och ritningar i ärendet uppdateras i enlighet med senare 

fattade beslut i kommunfullmäktige, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden samt barn-, utbildnings och kulturnämnden 
(måltidsservice) och att dessa används som underlag i fortsatt 
projektering, 

 
att inriktningen för den fortsatta planeringen är att det nya särskilda boendet 

på Heden i Malmköping drivs i egen regi, 
 
att Flens kommunfastigheter AB genomför upphandling av entreprenör för 

nybyggnationen till en maximal kostnad på 227 650 000 kr i enlighet med 
bilagd kalkyl. Upphandlingen ska vara klar senast under kvartal 3 2023, 

 
att Flens kommunfastigheter AB återkommer till kommunfullmäktige om 

entreprenaden överstiger den maximala kostnaden för nytt beslut, samt 
 
att Flens kommunfastigheter AB i samverkan med vård- och 

omsorgsnämnden säkerställer nuvarande platser för korttidsboende och 
boendeplatser i en tillfällig lösning innan byggnation påbörjas. 

______________________ 
 
Bakgrund 
I samband med strategisk plan 2020 - 2023 med budget för 2023 så lades 
uppdrag att kommunstyrelsen skulle återkomma med förslag på plats och 
finansiering till kommunfullmäktige under inledningen av 2023. Ärendet med 
placering av ett särskilt boende är en fråga som funnits med sedan 2018 och 
har sin grund i beslutet om framtidens äldreboende som utreddes under 
2017. 
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I samband med kommunfullmäktige (KF 2017-10-26 § 161) avhandlades 
Framtidens äldreboende och beslut fattades om att nybyggnation av särskilda 
boende för äldre skulle etableras vid Slottsängen i Flen eller vid Heden i 
Malmköping. I grundbeslutet för Framtidens äldreboende så skulle det byggas 
cirka 120 platser i två omgångar. 
 
I det fortsatta arbetet utarbetades en ny detaljplan för Heden och en 
programbeskrivning togs fram för ett nytt särskilt boende vid Heden i 
Malmköping. Detaljplanen Malmköping 2:112 antogs av kommunstyrelsen 
2019-02-11 (SBN/2017:463) och det initiala planprogrammet var klart under 
2018. 
 
Under 2019 påbörjades en markanvisningstävling för Gårdsjö strand 
(PLEX/2019:51) vilken omfattade en kombination av ett särskilt boende och 
nya bostäder på Söderskolans tidigare plats. I samband med arbetet med 
markanvisningstävling för Gårdsjö strand fattades beslut (KS/2018:95) om att 
upphäva det tidigare beslutet om att framtidens äldreboende, etapp 1 ska 
etableras i Malmköping (KS 2020-05-25, KF 2020-06-11 § 71) och att 
inriktningen skulle vara att samordna det särskilda boendet i 
markanvisningstävlingen för Gårdsjö strand. Detta skulle innebära en viss 
utdragning på tiden för boendet men uppvägdes av möjligheterna till 
nybyggnation av bostäder. 
 
I samband med arbetet med en nybyggnation vid Heden i Malmköping så 
framkom behovet av att placera det nya särskilda boendet på en annan plats. 
Detta för att kunna behålla befintliga korttidsplatser samtidigt som det nya 
särskilda boendet uppförs. Ett arbete inleddes därför för att se på ny 
lokalisering i Malmköping och ett flertal placeringar undersöktes, 
nedanstående bedömdes vara möjliga. 
 I förlängningen av Fredsgatan riktning mot reningsverket 
 i anslutning till rondellen vid Landsvägsgatan och infart från Flen/riksväg 

55.  
 i förlängningen av Malmakvarnsvägen mot Campingen och nya uppfarten 

mot området Malmakvarn 
 på eller i anslutning till Malmaheds IP 
 norr om Förrådsvägen mot Plevnahöjden 
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I samtliga undersökta alternativ så har det framkommit utmaningar med 
antingen stora behov av utredningar och undersökningar (historiska), 
begränsningar i möjlighet att bygga, placering i förhållande till både boende, 
anhöriga och medarbetare samt att en ny eller omarbetad detaljplan krävs i 
samtliga fall. I jämförelse så finns det idag en färdig detaljplan för Malmköping 
2:112. Denna kan ianspråktas direkt för etablering av ett särskilt boende. 
 
En bedömning i relation till de behov av äldreomsorgsplatser som 
framkommer från socialnämndens verksamhet är att den utökning av tid som 
krävs för en alternativ plats motverkar möjligheterna att möta behoven. 
 
Den bedömning som gjorts av kommunledningsförvaltningen, Flens 
kommunfastigheter AB och i arbetet med lokalstyrgruppen är att en 
etablering av nytt äldreboende bör ske i enlighet med den detaljplan som 
finns för Malmköping 2:112 och att boendet etableras på Heden i 
Malmköping. Genom att nyttja befintlig fastighet säkerställs tillgång till övrig 
infrastruktur som vägar, vatten och avlopp samt el och energiförsörjning på 
ett smidigt sätt. Nyttjandet av Heden säkerställer en fortsatt snabb process för 
etablering av 60 boendeplatser. Ett fortsatt arbete som bör riktas till Flens 
kommunfastigheter AB och vård- och omsorgsnämnden är placering av 
korttidsplatser på annan plats. 
 
Flens kommunfastigheter AB har under hösten genomfört en uppdatering av 
planprogrammet från 2018 och en kostnadskalkyl för en entreprenad av ett 
nytt boende. Den totalkostnad som ett nytt boende kommer innebära är 227 
651 000 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
Flens kommun kan hantera denna kostnad själv men att det innebär att 
låneutrymmet för kommunen är begränsat för andra större ändamål under 
kommande mandatperiod. Det är i samband med tidigare beslut om Gårdsjö 
strand att Hemgården och Grönviken ska avvecklas som särskilda boenden 
vilket delvis kompenserar de högre verksamhets- och hyreskostnaderna för 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
Det finns en möjlighet att totalentreprenad och kostnader tas av en extern 
part och att Flens kommun hyr verksamhetslokaler. Det har i tidigare 
undersökning av Flens kommunfastigheter AB inte entydigt visat att detta 
skulle vara en fördel utan att större verksamhetslokaler för kärnverksamhet 
mycket väl kan finansieras och ägas av kommunen. 
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Beslutet kring framtidens äldreboende anger inte utförare av verksamheten 
vilken skulle kunna läggas hos en privat utförare. Det särskilda boendet på 
Heden i Malmköping drivs idag av Flens kommun och det finns inget uppdrag 
att verksamheten inte ska fortsätta vara i kommunal regi. Det ska även 
beaktas att Flens kommun inte har någon större verksamhet i Malmköping då 
skolverksamheten i huvudsak drivs av Europaskolan och det är en fördel att 
kommunen har verksamhet i flera av orterna i kommunen. 
 
Det är av vikt i det fortsatta arbetet att vård och omsorgsnämnden är delaktig 
i utformningen för att säkerställa en effektiv drift av verksamheten. Flens 
kommunfastigheter AB ansvarar för den koordineringen mot en entreprenör 
men även för att säkerställa att verksamhetsperspektivet beaktas genom att 
medarbetare från socialförvaltningen bereds möjlighet att delta i arbetet. 
 
Kommunledningsförvaltningen förordar alternativet där placering av ett 
särskilt boende görs i enlighet med detaljplan för Malmköping 2:112 och 
utifrån det planprogram och kostnadskalkyl som lämnats av Flens 
kommunfastigheter AB. Det främsta motivet är behovet av boendeplatser 
som ökar i kommunen och att en byggnation på Heden möter detta behov 
snabbast. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna placeringen av nytt särskilt boende för äldre till Heden i 

Malmköping, 
att i ärendet bifogade planprogram och ritningar godkänns och används som 

underlag i fortsatt projektering, 
att inriktningen för den fortsatta planeringen är att det nya särskilda boendet 

på Heden i Malmköping drivs i egen regi, 
att Flens kommunfastigheter AB genomför upphandling av entreprenör för 

nybyggnationen till en maximal kostnad på 227 650 000 kr i enlighet med 
bilagd kalkyl. Upphandlingen ska vara klar senast under kvartal 3 2023, 

att Flens kommunfastigheter AB återkommer till kommunfullmäktige om 
entreprenaden överstiger den maximala kostnaden för nytt beslut, samt 

att Flens kommunfastigheter AB i samverkan med vård- och omsorgsnämnden 
säkerställer nuvarande platser för korttidsboende och boendeplatser i en 
tillfällig lösning innan byggnation påbörjas. 
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Yrkanden 
Björn Carlsson (C) yrkar ändring i andra att-satsen med att planprogram och 
ritningar i ärendet uppdateras i enlighet med senare fattade beslut i 
kommunfullmäktige, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden samt barn-
, utbildnings och kulturnämnden (måltidsservice) och att dessa används som 
underlag i fortsatt projektering. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag 
finns ett ändringyrkande. 
 
Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag mot Björn 
Carlssons (C) ändringsyrkande finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att bifalla Björn Carlssons (C) ändringsyrkande. 
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Akt
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 DATUM 2022-12-02  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Ekonomiavdelningen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Jeanette Lijesnic  
   
DIARIENR KS/2022:142   
ÄRENDE Uppdrag om nytt särskilt boende i Malmköping  
 
 

  
 
 

Uppdrag om nytt särskilt boende i Malmköping  

  
Förslag till beslut 
kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
 
att godkänna placeringen av nytt särskilt boende för äldre till Heden i Malmköping 

 
att i ärendet bifogade planprogram och ritningar godkänns och används som underlag i 
fortsatt projektering 

 
att inriktningen för den fortsatta planeringen är att det nya särskilda boendet på Heden i 
Malmköping drivs i egen regi 

 
att Flens kommunfastigheter AB genomför upphandling av entreprenör för 
nybyggnationen till en maximal kostnad på 227 650 000 kr i enlighet med bilagd kalkyl. 
Upphandlingen ska vara klar senast under kvartal 3 2023.  

 
att Flens kommunfastigheter återkommer till kommunfullmäktige om entreprenaden 
överstiger den maximala kostnaden för nytt beslut 

  
att Flens kommunfastigheter AB i samverkan med vård och omsorgsnämnden 
säkerställer nuvarande platser för korttidsboende och boendeplatser i en tillfällig 
lösning innan byggnation påbörjas 
  
 
Ärendet 
I samband med strategisk plan 2020 - 2023 med budget för 2023 så lades uppdrag att 
kommunstyrelsen skulle återkomma med förslag på plats och finansiering till 
kommunfullmäktige under inledningen av 2023. Ärendet med placering av ett särskilt 
boende är en fråga som funnits med sedan 2018 och har sin grund i beslutet om 
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framtidens äldreboende som utreddes under 2017. I samband med kommunfullmäktige 
(KF 2017-10-29 §161) avhandlades Framtidens äldreboende och beslut fattades om att 
nybyggnation av särskilda boende för äldre skulle etableras vid Slottsängen i Flen eller 
vid Heden i Malmköping. I grundbeslutet för Framtidens äldreboende så skulle det 
byggas cirka 120 platser i två omgångar.   

 
I det fortsatta arbetet utarbetades en ny detaljplan för Heden och en 
programbeskrivning togs fram för ett nytt särskilt boende vid Heden i Malmköping. 
Detaljplanen Malmköping 2:112 antogs av kommunstyrelsen 2019-02-11 
(SBN/2017:463) och det initiala planprogrammet var klart under 2018.  

 
Under 2019 påbörjades en markanvisningstävling för Gårdsjöstrand (Plex/2019:51) 
vilken omfattade en kombination av ett särskilt boende och nya bostäder på 
Söderskolans tidigare plats. I samband med arbetet med markanvisningstävling för 
Gårdsjöstrand fattades beslut (KS/2018:95) om att upphäva det tidigare beslutet om att 
framtidens äldreboende etapp 1 ska etableras i Malmköping (KS 2020-05-25, KF 
2020-06-11 §71) och att inriktningen skulle vara att samordna det särskilda boendet i 
markanvisningstävlingen för Gårdsjöstrand. Detta skulle innebära en viss utdragning på 
tiden för boendet men uppvägdes av möjligheterna till nybyggnation av bostäder.  

 
I samband med arbetet med en nybyggnation vid Heden i Malmköping så framkom 
behovet av att placera det nya särskilda boendet på en annan plats. Detta för att kunna 
behålla befintliga korttidsplatser samtidigt som det nya särskilda boendet uppförs. Ett 
arbete inleddes därför för att se på ny lokalisering i Malmköping och ett flertal 
placeringar undersöktes, nedanstående bedömdes vara möjliga. 
 I förlängningen av Fredsgatan riktning mot reningsverket 
 i anslutning till rondellen vid Landsvägsgatan och infart från Flen/riksväg 55.  
 i förlängningen av Malmakvarnsvägen mot Campingen och nya uppfarten mot 

området Malmakvarn 
 på eller i anslutning till Malmaheds IP 
 norr om Förrådsvägen mot Plevnahöjden 

 
I samtliga undersökta alternativ så har det framkommit utmaningar med antingen stora 
behov av utredningar och undersökningar (historiska), begränsningar i möjlighet att 
bygga, placering i förhållande till både boende, anhöriga och medarbetare samt att en 
ny eller omarbetad detaljplan krävs i samtliga fall. I jämförelse så finns det idag en färdig 
detaljplan för Malmköping 2:112. Denna kan ianspråktas direkt för etablering av ett 
särskilt boende.  
En bedömning i relation till de behov av äldreomsorgsplatser som framkommer från 
socialnämndens verksamhet är att den utökning av tid som krävs för en alternativ plats 
motverkar möjligheterna att möta behoven. 

 
Den bedömning som gjorts av kommunledningsförvaltningen, Flens kommunfastigheter 
AB och i arbetet med lokalstyrgruppen är att en etablering av nytt äldreboende bör ske i 
enlighet med den detaljplan som finns för Malmköping 2:112 och att boendet etableras 
på Heden i Malmköping. Genom att nyttja befintlig fastighet säkerställs tillgång till övrig 
infrastruktur som vägar, vatten och avlopp samt el och energiförsörjning på ett smidigt 
sätt. Nyttjandet av Heden  säkerställer en fortsatt snabb process på etablering av 60 
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boendeplatser. Ett fortsatt arbete som bör riktas till Flens kommunfastigheter AB och 
vård- och omsorgsnämnden är placering av korttidsplatser på annan plats.  

 
Flens kommunfastigheter AB har under hösten genomfört en uppdatering av 
planprogrammet från 2018 och en kostnadskalkyl för en entreprenad av ett nytt 
boende. Den totalkostnad som ett nytt boende kommer innebära är 227 651 000 
miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Flens kommun kan 
hantera denna kostnad själv men att det innebär att låneutrymmet för kommunen är 
begränsat för andra större ändamål under kommande mandatperiod. Det är i samband 
med  tidigare beslut om Gårdsjöstrand att Hemgården och Grönviken ska avvecklas som 
särskilda boenden vilket delvis kompenserar de högre verksamhets- och 
hyreskostnaderna för vård och omsorgsnämnden.  
Det finns en möjlighet att totalentreprenad och kostnader tas av en extern part och att 
Flens kommun hyr verksamhetslokaler. Det har i tidigare undersökning av Flens 
kommunfastigheter inte entydigt visat att detta skulle vara en fördel utan att större 
verksamhetslokaler för kärnverksamhet mycket väl kan finansieras och ägas av 
kommunen.  

 
Beslutet kring framtidens äldreboende anger inte utförare av verksamheten vilken skulle 
kunna läggas hos en privat utförare. Det särskilda boendet på Heden i Malmköping drivs 
idag av Flens kommun och det finns inget uppdrag att verksamheten inte ska fortsätta 
vara i kommunal regi. Det ska även beaktas att Flens kommun inte har någon större 
verksamhet i Malmköping då skolverksamheten i huvudsak drivs av Europaskolan och 
det är en fördel att kommunen har verksamhet i flera av orterna i kommunen.  

 
Det är av vikt i det fortsatta arbetet att vård och omsorgsnämnden är delaktig i 
utformningen för att säkerställa en effektiv drift av verksamheten. Flens 
kommunfastigheter ansvarar för den koordineringen mot en entreprenör men även för 
att säkerställa att verksamhetsperspektivet beaktas genom att medarbetare från 
socialförvaltningen bereds möjlighet att delta i arbetet.  

 
Kommunledningsförvaltningen förordar alternativet där placering av ett särskilt boende 
görs i enlighet med detaljplan för Malmköping 2:112 och utifrån det planprogram och 
kostnadskalkyl som lämnats av Flens kommunfastigheter AB. Det främsta motivet är 
behovet av boendeplatser som ökar i kommunen och att en byggnation på Heden möter 
detta behov snabbast.  
 
 
 
 
Håkan Bergsten Jeanette Lijesnic 
Kommunchef Ekonomichef 
 
 
Skickas till:
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§ 131 KS/2022:54 041 
 
Strategisk plan 2020–2023 med budget för 2023 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att fastställa budgeterat resultat för 2023 exklusive revisionens verksamhet 

till 15 744 000 kronor, 
 

att fastställa investeringsramen 2023 till 91 865 000 kronor, 
 
att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder med totalt 80 000 000 kronor, 
 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens kommunfastigheter AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 980 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 
procent av lånesumman, 

 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 390 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Vid nyupplåning prövas 
borgensavgiften vid varje enskilt tillfälle, 

 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Vatten och Avfall AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 424 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 
procent av lånesumman, 

 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Unikabruket AB:s låneförpliktelser 

upp till ett högsta lånebelopp om 50 000 000 kronor, jämte löpande 
ränta och kostnader. Vid nyupplåning prövas borgensavgiften vid varje 
enskilt tillfälle, 

 
 att såsom för egen skuld ingå borgen för Framtidsbruket AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 8 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 
procent av lånesumman, 
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att fastställa finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning enligt förslaget i avsnitt 6.2 i strategisk plan 2020–2023 med 
budget 2023, 

 
att fastställa finansiella mål för god ekonomisk hushållning ur ett 

koncernperspektiv enligt förslaget i avsnitt 6.3 i strategisk plan 2020–
2023 med budget 2023, 

 
att anta föreliggande förslag till strategisk plan 2020–2023 med budget 

2023 förutom revisionens budget i avsnittet 7.1, 
 
att skattesatsen för 2023 fastställs till 22:27 per skattekrona vilket är 

oförändrat mot föregående år, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att färdigställa layouten i strategisk plan 

2020–2023 för tryckning utifrån kommunfullmäktiges beslut 2022-11-
07, 

 
att som inledningstext under avsnitt 1 lägga den styrande minoritetens 

politiska viljeinriktning för året 2023, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera kompletterande alternativ 

som syftar till att öka täckningsgraden för mobilnät och tillgängligt 
bredband och bidrar till att täcka de så kallade vita fläckarna (hushåll 
och företag som ännu saknar tillgång till snabbt bredband). Uppdraget 
ska resultera i en rapport med relevanta åtgärder lämpliga i Flens 
kommun och återredovisas till kommunstyrelsen under 2023, 

 
att uppdra till de kommunala bolagen att redovisa handlingsplaner på de 

energieffektiviseringar som görs av bolagen i nuläget och som planeras 
göras av bolagen inom de närmaste tre åren, för att nå nationella mål 
och målet i kommunens hållbarhetsprogram. Uppföljning sker under 
ägardialog och uppsiktsdialog i kommunstyrelsen, 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Nyköpingsåarnas 

Vattenvårdsförbund kartlägga möjligheterna till återvätning där så är 
möjligt på sina marker. Återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 
juni 2023, 
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att under avsnitt 5.2.3 tillföra att socialnämnden fick i uppdrag i strategisk 

plan 2019–2022 att intensifiera arbetet med att minska 
försörjningsstödskostnaderna samt att korta vägen till jobb och 
utbildning för att få fler individer i arbete. Samverkan med 
kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och andra myndigheter 
ska ske. Uppdraget förlängs under 2023. Arbetet ska vara 
målgruppsanpassat och proaktivt med syfte att leda till minskade 
kostnader för ekonomiskt bistånd, 

 
att under avsnitt 5.2.2 uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan som lägger grunden under 2023 
för att nå uppsatta mål 2027. Handlingsplanen tas fram i samverkan 
övriga nämnder, näringslivet och andra lokala samverkanspartners 
såsom Nyföretagarcentrum, Forum Flen, Företagarna KFV och LRF, 

 
att under målet ”företagsklimatet i Flens kommun ska förbättras” lägga till 

att Flens kommun ska senast år 2027 nå topp 25 procent bland 
kommuner i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking samt att Flens 
kommun ska senast år 2027 nå topp 25 procent bland kommuner inom 
området Kommunens service och bemötande vid handläggning av 
företagsärenden, 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera de tillfälliga stöd som getts 

till näringslivet till följd av covid-19-pandemin samt och se över och ge 
förslag på vilka som kan permanentas. Återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen tredje kvartalet 2023, 

 
att  under avsnitt 5.2.3 lägga till en ändring av det pågående uppdraget 

“Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka antalet färdigställda 
detaljplaner som möjliggör etablering av företag i Flens kommun under 
2022 och 2023” till “Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka andelen 
färdigställd/exploaterad mark som möjliggör etablering av företag i 
Flens kommun under 2023, 

 
att kommunstyrelsen och barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i 

uppdrag att utreda hur hyresmodell för skolor kan förändras, så att 
enbart ytor för skolverksamhet ingår i skolan bud-get för lokalhyror, 
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att ge barn-, utbildning- och kulturnämnden i uppdrag att se över 

möjligheten att skapa ett Digitalt Lärcenter (Edtech Center), kopplat till 
digitalisering och IT-utveckling. Syftet med lärcentret är att bidra till att 
tillgodose Flens behov av framtida kompetens och ökad innovation och 
möjliggöra stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Uppdraget ska 
återredovisas, och eventuellt behov av ekonomiska medel lyftas, till 
kommunstyrelsen senast första kvartalet 2023, 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att kommunen gör en undersökning vad 

det skulle kosta att köra beställningstrafik på kvällar och helger, att 
återrapportera under våren 2023, 

 
att lägga in följande uppdatering i Flens bostadsaktiebolags (FBAB) 

ägardirektiv. Flens kommun allmännyttiga bostadsbolag, FBAB, ska 
säkerställa produktion av lägenheter motsvarande i snitt 20–40 per år 
under mandatperioden 2023 - 2027 genom omvandling, ombyggnad 
eller nyproduktion av bostäder. I produktionen ska säkerställas att av 
snittet ska minst 25 procent utgöra någon mellanboendeform, exempel 
senior- eller trygghetsboende. Dessa ska fördelas över de olika orterna. 
FBAB:s analys av uppdraget återrapporteras i samband med 
ägardialoger under våren 2023, 

 
att uppdra till socialnämnden i samverkan med kommunstyrelsen att 

initiera ett samarbete under en provperiod om två år, med en 
utomstående aktör till exempel Ung Omsorg med syfte att inspirera fler 
unga att välja en utbildning inom vård-omsorg samt att möjliggöra 
samvaro mellan generationer att minska den ofrivilliga ensamheten. 
Återrapportera och finansieringsförslag ska ske under våren 2023, 

 
att under avsnitt 5.4.1 lägga till målet att Flens kommuns befolkning ska 

öka. Målet bidrar till uppfyllandet av målbilder i hållbarhetsprogrammet 
kopplat till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och hållbara 
städer och samhällen Målet följs upp med hjälp av SCB:s statistik över 
folkmängd, med utgångsvärde antal invånare 2021 (16 316) och med ett 
målvärde 2030 om 17 000 invånare, 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ihop med kommunfullmäktiges 

presidium ta fram ett förslag på en bättre hantering av inkomna 
medborgarförslag, 
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att uppdra till kommunstyrelsen att påskynda arbetet med särskilt boende i 

Malmköping och återkomma under 2023 med förslag på plats och 
finansieringsform för att säkerställa att boendet är igång senast 2026, 
samt 

 
att socialnämnden får en utökad budgetram på 400 000 kronor, som 

öronmärks för att genomföra IOP-avtalet med kvinnojouren Malva i 
Flen. 

 
______________________ 
 
Bakgrund 
Den strategiska planens utformning och innehåll utgår både från visionen 
”Flens kommun” och styrmodellen som båda antagits av kommunfullmäktige. 
 
Under strategiska områden finns mål med tillhörande indikatorer. Ett antal 
uppdrag har även formulerats.  

 
Revisionens budget ska enligt kommunallagen beredas av 
kommunfullmäktiges presidium och deras budget är därför inte med i 
beslutssatsen. Kommunens samlade budgeterade resultat inklusive 
revisionens verksamhet uppgår till 14 654 000 kronor. 
 
De ekonomiska förutsättningarna, exempelvis skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioners prognos från 25 augusti. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa budgeterat resultat för 2023 exklusive revisionens verksamhet 

till 15 744 000 kronor, 
att fastställa investeringsramen 2023 till 91 865 000 kronor, 
att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder med totalt 80 000 000 kronor, 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens kommunfastigheter AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 980 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 
procent av lånesumman, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 390 000 000 kronor, jämte löpande 
ränta och kostnader. Vid nyupplåning prövas borgensavgiften vid varje 
enskilt tillfälle, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 424 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 
procent av lånesumman, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Unikabruket AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 50 000 000 kronor, jämte löpande ränta 
och kostnader. Vid nyupplåning prövas borgensavgiften vid varje enskilt 
tillfälle, 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Framtidsbruket AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 8 000 000 kronor, 
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 
procent av lånesumman, 

att fastställa finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning enligt förslaget i avsnitt 6.2 i strategisk plan 2020–2023 med 
budget 2023, 

att fastställa finansiella mål för god ekonomisk hushållning ur ett 
koncernperspektiv enligt förslaget i avsnitt 6.3 i strategisk plan 2020–
2023 med budget 2023, 

att anta föreliggande förslag till strategisk plan 2020–2023 med budget 2023 
förutom revisionens budget i avsnittet 7.1, 

att skattesatsen för 2023 fastställs till 22:27 per skattekrona vilket är 
oförändrat mot föregående år, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att färdigställa layouten i strategisk plan 
2020–2023 för tryckning utifrån kommunfullmäktiges beslut 2022-11-07. 
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Beslutsordning 
Ordföranden redogör för beslutsordningen och kommunfullmäktige 
godkänner följande ordning: Kapitel 1 ”Inledning”, kapitel 2 ”Vision, 
värdegrund och styrande program”, kapitel 3 ”Flens kommun och omvärlden”, 
kapitel 4 ”Utmaningar och möjligheter”, kapitel 5 ”Strategiska områden med 
mål och uppdrag”, kapitel 6 ”Planeringsdirektiv 2023–2026 och övergripande 
budget 2023”, kapitel 7 ”nämndernas ramar”, kapitel 8 ”kommunala bolag”, 
kapitel 9 ”ord- och begreppsförklaringar” samt kapitel 10 ”indikatorer”. 
 
Inledningsanföranden 
Kommunfullmäktiges behandling av budgeten inleds med anföranden av 
AnnCharlotte Munter (S), Christine Hallinder, (SD), Emma Dahlin (M), Johanna 
Tegelstam (C), Huda Omar (V), Anna Jernemalm (KD), Berit Hyllbrant (L) och 
Amanda Nääf (MP). 
 
1. Inledning 
 
Yrkanden 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar tillägg med att som inledningstext under 
avsnitt 1 lägga den styrande minoritetens politiska viljeinriktning för året 
2023, enligt nedan. 
 
”Samarbete för Flen 
Politisk viljeinriktning för året 2023 
 
Mitt i Sörmlands hjärta, med närhet till mer än två miljoner människor inom 
en timmes resa, finns Flens kommun. Kommunen i det lilla formatet som 
rymmer engagerade människor, aktiva orter och omväxlande, vacker natur. 
Här borde fler få möjlighet att bygga sin framtid tillsammans med oss som 
redan bor här. 
 
Det råder oroliga tider i Europa och så även i Flens kommun. Pandemi, krig 
och inflation är realiteter vi måste förhålla oss till samtidigt som vi inte kan 
vänta med att börja arbetet med att vända kommunens nedåtgående 
befolkningsutveckling. Ett nödvändigt arbete som skall genomsyra hela 
kommunens verksamhet framgent. Dessa faktorer kräver att vi noga 
överväger vilka insatser som är prioriterade samtidigt som vi måste vara 
återhållsamma och ta ekonomiskt ansvar för framtida utmaningar.  
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Vi lever i ett samhälle där vi har stora behov av energi för att vårt vardagliga 
liv ska fungera, men energin är inte oändlig och utvinning av energi påverkar 
miljön och därtill ser vi allt högre kostnader för den energi vi använder. Det 
finns många goda anledningar att se över sin energiförbrukning, detta gäller 
även kommunens organisation. Vi avser därför att uppdra till de kommunala 
bolagen att redovisa handlingsplaner på de energieffektiviseringar som görs 
av bolagen i nuläget och som planeras göras av bolagen inom de närmaste tre 
åren, för att nå nationella mål och målet i kommunens Hållbarhetsprogram. 
Flens kommun har goda förutsättningar att både utvecklas som attraktiv 
kommun för våra invånare och kunna attrahera nya invånare. Vi ser det som 
ett gemensamt uppdrag att skapa tillväxt inom kommunen, både när det 
gäller befolkning och företag. Näringslivsklimatet måste utvecklas och 
förbättras och det måste finnas goda förutsättningar för företag att etableras i 
Flens kommun. Under 2023 avser vi att påbörja arbetet inom detta område, 
bland annat genom att tillsätta ett utskott under kommunstyrelsen vars 
fokusområden blir tillväxt och näringsliv.  
 
Vi vill hjälpa fler invånare att bli självförsörjande. Detta skall uppnås genom 
målanpassat proaktivt arbete. Vi vill matcha näringslivets efterfrågan genom 
individanpassade utbildningsinsatser och genom att kombinera 
språkundervisning och arbetsmarknadsinsatser kan ett tidigare tillträde på 
arbetsmarknaden ske för dem med språksvårigheter.  
 
Kommunens arbete med att fler ska komma i sysselsättning och att vara en 
attraktiv arbetsgivare bland annat genom projektet ”Sunt arbetsliv”, som 
syftar till att förbättra arbetsmiljön, ska stärkas.  
 
I Flens kommun har vi den senaste tiden legat i framkant när det gäller olika 
områden inom digitalisering och i samverkan med regionens projekt “Modda 
Sörmland”. Det är viktigt att vi fortsätter vara i framkant inom detta område 
som kommun. Det skapar livskvalité och ett ökat utbud för kommunens 
invånare, men det kan också ha inverkan på framtida kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning inom kommunen samt en ökad innovation inför 
framtiden. Vi ska under 2023 fortsätta utvecklingen inom detta område och 
skapa möjligheter av god kvalité och attraktion för våra unga och vår 
kommun. 
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Flens kommun är i stort behov av fler boendeplatser för äldre och den 
långsiktiga ambitionen är att de som vill bo kvar och åldras i Flens kommun 
ska kunna göra så. Vi vill därför skyndsamt färdigställa de påbörjade planerna 
på ett nytt SÄBO (särskilt boende för äldre) i Malmköping under 
mandatperioden.  
 
Då kommunen står inför ett ekonomiskt utmanande år för 2023 och 
eventuellt även 2024, är vår uttryckliga ambition att om kommunens 
budgetavslut skulle ge ett eventuellt positivt överskott, utöver förväntat 
resultat, förs denna över till kommunens resultatutjämningsreserv.  
 
För hela Flens bästa.” 
 
Propositionsordning  
Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkanden ” att som 
inledningstext under avsnitt 1 lägga den styrande minoritetens politiska 
viljeinriktning för året 2023, enligt nedan”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna inkommer med 
nedanstående protokollsanteckning. 
 
”Budgeten som antas efter ett val är alltid lite speciell. Ett nytt fullmäktige är 
valt men den gamla styrelsen och nämnderna sitter kvar till årsskiftet. Det 
parlamentariska läget i kommunen som valresultatet 2022 gav var något 
knepigt då inga tydliga majoriteter fanns. Den förhandlingsperiod som snart 
därefter drogs igång blev lång och drog ut på tiden. Det ledde slutligen till att 
såväl det nya styret “Samarbete för Flen” som övriga partier i opposition fick 
yrka in sina förslag till förändringar och/eller tillägg i Strategisk plan till det 
ovan nämnda kommunfullmäktigesammanträdet. Det resulterade också i att 
det som i Strategisk plan anges som Inledning/Politisk viljeinriktning också fick 
yrkas in på sittande möte.  
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Vi anser att den Politiska viljeinriktningen helt ägs av det eller de partier som 
styr Flens kommun och det vore inte rätt av oss som oppositionspartier att 
lägga oss i hur denna utformas. Eftersom budgetdokumentet antas i sin helhet 
går det inte att i endast vissa deltar inte delta i beslutet, vilket lämnar oss till 
att markera i en protokollsanteckning att den politiska viljeinriktningen är den 
styrande minoritetens, inte vår. Denna protokollsanteckning är i första hand 
inte att läsa som kritisk till den politiska viljeinriktningen innehåll utan snarare 
en markering mot hur denna beslutades om in i Strategisk plan.” 
 
5. Strategiska områden med mål och uppdrag 
 
5.1 Med sikte på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden 
 
Yrkanden 
Huda Omar (V) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
2023 analysera hur kommunens näringslivsansvariga kan arbeta integrerat 
med miljö, ekonomi och socialt hållbar utveckling för att främja Flens invånare 
och företagare, utifrån det som presenterats yrkandet på 
kommunfullmäktiges möte 2022-11-07. 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar bifall till Huda Omars (V) tilläggsyrkande. 
 
Emma Dahlin (M) och Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Huda Omars 
(V) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
fortsätta arbetet med att ta fram en vattenplan för Flens kommun i 
samverkan med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. En politisk styrgrupp 
bör utses, samt delrapportering ska ske till KS senast december 2023. 
Vattenplanen ska antas senast december 2024. 
 
Anton Ragnarsson (V) yrkar bifall till Amanda Nääfs (MP) förslag. 
 
Ann-Charlotte Munter (S), Emma Dahlin (M), Christine Hallinder (SD), Anna 
Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L) yrkar avslag till Amanda Nääfs (MP) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Amanda Nääf (MP) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att i 
samverkan med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund kartlägga 
möjligheterna till återvätning där så är möjligt på sina marker. 
Återrapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2023. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) och Anton Ragnarsson (V) yrkar bifall till Amanda 
Nääfs (MP) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar tillägg med att uppdra till de kommunala 
bolagen att redovisa handlingsplaner på de energieffektiviseringar som görs 
av bolagen i nuläget och som planeras göras av bolagen inom de närmaste tre 
åren, för att nå nationella mål och målet i kommunens hållbarhetsprogram. 
Uppföljning sker under ägardialog och uppsiktsdialog i kommunstyrelsen. 
 
Anton Ragnarsson (V), Christine Hallinder (SD), Björn Carlsson (C), Amanda 
Nääf (MP) yrkar bifall till Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Lena Holmberg Broström (V) yrkar tillägg med att social- och 
arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra arbetslag 
som ska utföra arbete i park och på mark inom Tekniska avdelningen. Syftet är 
att gynna den biologiska mångfalden genom att göra det möjligt med hög 
andel manuellt 
arbete samtidigt som deltagarna förbereds för arbetsmarknaden. 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar bifall till Lena Holmberg Broströms (V) 
tilläggsyrkande. 
 
Björn Carlsson (C) och Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Lena 
Holmberg Broströms (V) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Lena Holmberg Broström (V) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att samtliga investeringsbeslut i kommunkoncernen ska åtföljas av en 
bedömning av konsekvenser för miljö utifrån de planetära gränser som 
presenterades av prof. Rockström med flera år 2009. 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar bifall till Lena Holmberg Broströms (V) 
tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Lena Holmberg Broströms (V) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
analysera kompletterande alternativ som syftar till att öka täckningsgraden 
för mobilnät och tillgängligt bredband och bidrar till att täcka de så kallade 
vita fläckarna (hushåll och företag som ännu saknar tillgång till snabbt 
bredband). Uppdraget ska resultera i en rapport med relevanta åtgärder 
lämpliga i Flens kommun och återredovisas till kommunstyrelsen under 2023. 
 
Anton Ragnarsson (V), Christine Hallinder (SD), Anna Jernemalm (KD), Berit 
Hyllbrant (L) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-11-07  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

208  

 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns sju 
tilläggsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera kompletterande alternativ som 
syftar till att öka täckningsgraden för mobilnät och tillgängligt bredband och 
bidrar till att täcka de så kallade vita fläckarna (hushåll och företag som ännu 
saknar tillgång till snabbt bredband). Uppdraget ska resultera i en rapport 
med relevanta åtgärder lämpliga i Flens kommun och återredovisas till 
kommunstyrelsen under 2023”, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning läses upp och godkänns. Den som bifaller Emma 
Dahlins (M) tilläggsyrkande röstar JA. Den som avslår Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande röstar nej. 
 
22 ledamöter röstar ja och 16 ledamöter röstar nej. 
 
JA-röster avger: 
Huda Omar (V), Anton Ragnarsson (V), Ing-Marie Sundin (V), Lena Holmberg 
Broström (V), Amanda Nääf (MP), Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), 
Martina von Bothmer (M), Göran Jönsson (M), Andreas Nahlbom (M), Sven-
Gunnar Johansson (M), Elisabeth Bergqvist (M), Anna Jernemalm (KD), 
Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Christine Hallinder (SD), Johan 
Hallinder (SD), Sandra Gustafsson (SD), Torgny Lindgren (SD), Watson George 
(SD), Guy Johansson (SD), Cecilia Hellberg (SD) 
 
NEJ-röster avger: 
Daniel Danon (S), Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungqvist (S), Helén 
Stockow (S), Peter Munter (S), Mari-Louise Andersson (S), Jonas Thyrén (S), 
Ann-Katrin Elofson (S), Teija Haavisto (S), Torbjörn Jansson (S), Ingegerd 
Branting (C), Björn Carlsson (C), Johanna Tegelstam (C), Roger Tiefensee (C), 
Jaana Lahti Nordengren (S), William Kohlström (S). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Emma Dahlins 
(M) tilläggsyrkande. 
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Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande ”att 
uppdra till de kommunala bolagen att redovisa handlingsplaner på de 
energieffektiviseringar som görs av bolagen i nuläget och som planeras göras 
av bolagen inom de närmaste tre åren, för att nå nationella mål och målet i 
kommunens hållbarhetsprogram. Uppföljning sker under ägardialog och 
uppsiktsdialog i kommunstyrelsen”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Huda Omars (V) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2023 analysera hur kommunens 
näringslivsansvariga kan arbeta integrerat med miljö, ekonomi och socialt 
hållbar utveckling för att främja Flens invånare och företagare, utifrån det 
som presenterats yrkandet på kommunfullmäktiges möte 2022-11-07”, finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Amanda Nääfs (MP) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en 
vattenplan för Flens kommun i samverkan med Nyköpingsåarnas 
Vattenvårdsförbund. En politisk styrgrupp bör utses, samt delrapportering ska 
ske till KS senast december 2023. Vattenplanen ska antas senast december 
2024” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Amanda Nääfs (MP) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Nyköpingsåarnas 
Vattenvårdsförbund kartlägga möjligheterna till återvätning där så är möjligt 
på sina marker. Återrapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2023”, 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Lena Holmberg Broströms (V) tilläggsyrkande ”att 
social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra 
arbetslag som ska utföra arbete i park och på mark inom Tekniska 
avdelningen. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden genom att göra 
det möjligt med hög andel manuellt arbete samtidigt som deltagarna 
förbereds för arbetsmarknaden.” finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå detsamma. 
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Vid ställd proposition på Lena Holmberg Broströms (V) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att samtliga investeringsbeslut i 
kommunkoncernen ska åtföljas av en bedömning av konsekvenser för miljö 
utifrån de planetära gränser som presenterades av prof. Rockström med flera 
år 2009”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
detsamma. 
 
5.2 Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv 
 
Yrkanden 
Berit Hyllbrant (L) yrkar tillägg med att återupprätta den gamla politiker-
/företagsdagen i syfte att förbättra företagsklimatet samt att vidta åtgärder 
för att ”vässa” företagsklimatet i samarbete med bland annat 
Nyföretagarcentrum, Forum Flen och Företagarna KFV samt Mälardalens 
universitet (MDU). 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall till Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) och Christine Hallinder (SD) yrkar avslag till Berit 
Hyllbrants (L) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att i en rapport sammanställa det arbete 
som gjorts sedan 2018–2022 för att halvera kostnaderna för försörjningsstöd i 
en rapport till kommunstyrelsen samt föreslå vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att kraftigt minska försörjningsstödet. Förslag på insatser ska utgöra 
ett underlag i arbetet med Strategisk Plan 2024–2027. 
 
Anna Jernemalm (KD), Berit Hyllbrant (L) och Christine Hallinder (SD) yrkar 
bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
 
Björn Carlsson (C) och Lena Holmberg Broström (V) yrkar avslag till Emma 
Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att höja ambitionsnivån med 
näringslivsarbetet vilket ska resultera i en topp 100 placering i Svensk 
Näringslivs ranking till 2027. Inledningsvis ska förbättringsåtgärder för ett 
bättre företagsklimat analyseras och konkretiseras under 2023. 
 
Berit Hyllbrant (L) och Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande. 
 
Johanna Tegelstam (C) och Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Emma 
Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen att 
utvärdera de tillfälliga stöd som getts till näringslivet till följd av covid-19-
pandemin samt och se över och ge förslag på vilka som kan permanentas. 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen tredje kvartalet 2023. 
 
Johanna Tegelstam (C), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L) yrkar 
bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att uppdraget om att intensifiera arbetet 
med att minska försörjningsstödskostnaderna och korta vägen till jobb och 
utbildning med hänvisning till att tidsperioden för uppdraget i och med 
utgången av 2022 är avslutad samt ersätts med ovan* presenterad 
utvärdering av arbetet. (*Se Emma Dahlins (M) första tilläggsyrkande) 
 
Berit Hyllbrant (L) och Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande. 
 
Björn Carlsson (C) yrkar avslag till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Johanna Tegelstam (C) yrkar tillägg under målet ”företagsklimatet i Flens 
kommun ska förbättras” med att Flens kommun ska senast år 2027 nå topp 25 
procent bland kommuner i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking samt att 
Flens kommun ska senast år 2027 nå topp 25 procent bland kommuner inom 
området Kommunens service och bemötande vid handläggning av 
företagsärenden. 
 
Daniel Ljungqvist (S) och Ann-Charlotte Munter (S) yrkar bifall till Johanna 
Tegelstams (C) tilläggsyrkande. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Johanna Tegelstams (C) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Johanna Tegelstam (C) yrkar tillägg med att under avsnitt 5.2.2 uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram en kommunövergripande handlingsplan som 
lägger grunden under 2023 för att nå uppsatta mål 2027. Handlingsplanen tas 
fram i samverkan övriga nämnder, näringslivet och andra lokala 
samverkanspartners såsom Nyföretagarcentrum, Forum Flen, Företagarna 
KFV och LRF. 
 
Daniel Ljungqvist (S) och Ann-Charlotte Munter (S) yrkar bifall till Johanna 
Tegelstams (C) tilläggsyrkande. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Johanna Tegelstams (C) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Daniel Ljungqvist (S) yrkar tillägg med att under avsnitt 5.2.3 tillföra att 
socialnämnden fick i uppdrag i strategisk plan 2019–2022 att intensifiera 
arbetet med att minska försörjningsstödskostnaderna samt att korta vägen till 
jobb och utbildning för att få fler individer i arbete. Samverkan med 
kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och andra myndigheter ska 
ske. Uppdraget förlängs under 2023. Arbetet ska vara målgruppsanpassat och 
proaktivt med syfte att leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) och Björn Carlsson (C) yrkar bifall till Daniel 
Ljungqvists (S) tilläggsyrkande. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Daniel Ljungqvists (S) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att öka antalet SFI-timmar (svenska 
för invandrare) från dagens 15 timmar per vecka (några läser 16,5 timmar) till 
25 timmar per vecka. 
 
Anton Ragnarsson (V), Berit Hyllbrant (L), Björn Carlsson (C), Ann-Charlotte 
Munter (S), Anna Jernemalm (KD), Daniel Danon (S) och Emma Dahlin (M) 
yrkar avslag till Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar tillägg med en ändring av det pågående 
uppdraget “Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka antalet 
färdigställda detaljplaner som möjliggör etablering av företag i Flens kommun 
under 2022 och 2023” till “Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka andelen 
färdigställd/exploaterad mark som möjliggör etablering av företag i Flens 
kommun under 2023.” 
 
Anna Jernemalm (KD), Berit Hyllbrant (L), Christine Hallinder (SD) och Emma 
Dahlin (M) yrkar bifall till Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns 10 
tilläggsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlin (M) tilläggsyrkande ”att i en rapport 
sammanställa det arbete som gjorts sedan 2018–2022 för att halvera 
kostnaderna för försörjningsstöd i en rapport till kommunstyrelsen samt 
föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas för att kraftigt minska 
försörjningsstödet. Förslag på insatser ska utgöra ett underlag i arbetet med 
Strategisk Plan 2024–2027” mot Daniel Ljungqvists (S) tilläggsyrkande ” att 
under avsnitt 5.2.3 tillföra att socialnämnden fick i uppdrag i strategisk plan 
2019–2022 att intensifiera arbetet med att minska 
försörjningsstödskostnaderna samt att korta vägen till jobb och utbildning för 
att få fler individer i arbete. Samverkan med kommunstyrelsen, övriga 
kommunala nämnder och andra myndigheter ska ske. Uppdraget förlängs 
under 2023. Arbetet ska vara målgruppsanpassat och proaktivt med syfte att 
leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Daniel Ljungqvists (S) tilläggsyrkande. 
 
Votering begärs 
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Följande propositionsordning läses upp och godkänns. Den som bifaller Daniel 
Ljungqvists (S) tilläggsyrkande röstar JA. Den som bifaller Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
22 ledamöter röstar JA och 16 ledamöter röstar NEJ. 
 
JA-röster avger: 
Daniel Danon (S), Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Helén 
Stockow (S), Peter Munter (S), Mari-Louise Andersson (S), Jonas Thyrén (S), 
Ann-Katrin Elofson (S), Teija Haavisto (S), Torbjörn Jansson (S), Jaana Lathi 
Nordengren (S), William Kohlström (S), Ingegerd Branting (C), Björn Carlsson 
(C), Johanna Tegelstam (C), Roger Tiefensee (C), Huda Omar (V), Anton 
Ragnarsson (V), Ing-Marie Sundin (V), Lena Holmberg Broström (V), Amanda 
Nääf (MP) och Elisabeth Bergqvist (M). 
 
NEJ-röster avger: 
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Martina von Bothmer (M), Göran 
Jönsson (M), Andreas Nahlbom (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Anna 
Jernemalm (KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Christine Hallinder 
(SD), Johan Hallinder (SD), Sandra Gustafsson (SD), Torgny Lindgren (SD), 
Watson George (SD), Guy Johansson (SD) och Cecilia Hellberg (SD). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Daniel 
Ljungqvists (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden finner att Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att uppdraget om 
att intensifiera arbetet med att minska försörjningsstödskostnaderna och 
korta vägen till jobb och utbildning med hänvisning till att tidsperioden för 
uppdraget i och med utgången av 2022 är avslutad samt ersätts med ovan 
presenterad utvärdering av arbetet” har fallit. 
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Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att höja 
ambitionsnivån med näringslivsarbetet vilket ska resultera i en topp 100 
placering i Svensk Näringslivs ranking till 2027. Inledningsvis ska 
förbättringsåtgärder för ett bättre företagsklimat analyseras och konkretiseras 
under 2023” mot Johanna Tegelstams (C) tilläggsyrkande ”att under avsnitt 
5.2.2 uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan som lägger grunden under 2023 för att nå uppsatta mål 2027. 
Handlingsplanen tas fram i samverkan övriga nämnder, näringslivet och andra 
lokala samverkanspartners såsom Nyföretagarcentrum, Forum Flen, 
Företagarna KFV och LRF.”, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla Johanna Tegelstams (C) tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Johanna Tegelstams (C) tilläggsyrkande under målet 
”företagsklimatet i Flens kommun ska förbättras”, ”att Flens kommun ska 
senast år 2027 nå topp 25 procent bland kommuner i Svenskt Näringslivs 
företagsklimatranking samt att Flens kommun ska senast år 2027 nå topp 25 
procent bland kommuner inom området Kommunens service och bemötande 
vid handläggning av företagsärenden, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att utvärdera de tillfälliga stöd som getts till näringslivet till 
följd av covid-19-pandemin samt och se över och ge förslag på vilka som kan 
permanentas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen tredje kvartalet 
2023” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande ”Berit Hyllbrant (L) 
yrkar tillägg med att återupprätta den gamla politiker-/företagsdagen i syfte 
att förbättra företagsklimatet samt att vidta åtgärder för att ”vässa” 
företagsklimatet i samarbete med bland annat Nyföretagar-centrum, Forum 
Flen och Företagarna KFV samt Mälardalens universitet (MDU)” finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att öka 
antalet SFI-timmar (svenska för invandrare) från dagens 15 timmar per vecka 
(några läser 16,5 timmar) till 25 timmar per vecka” finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
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Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munter (S) tilläggsyrkande ”ändring av 
det pågående uppdraget “Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka antalet 
färdigställda detaljplaner som möjliggör etablering av företag i Flens kommun 
under 2022 och 2023” till “Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka andelen 
färdigställd/exploaterad mark som möjliggör etablering av företag i Flens 
kommun under 2023, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla detsamma. 
 
5.3 Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande 
 
Yrkanden 
 
Anton Ragnarsson (V) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen och barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur hyresmodell för 
skolor kan förändras, så att enbart ytor för skolverksamhet ingår i skolan 
budget för lokalhyror. 
 
Ann-Charlotte Munter (S), Amanda Nääf (MP) och Katarina Lagerstedt (M) 
yrkar bifall till Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar avslag till Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande. 
 
______________________ 
Anton Ragnarsson (V) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
tillsammans med barn-, utbildnings och kulturnämnden utreda varför barn 
väljer att gå i grundskola i andra kommuner eller i fristående skolformer. 
Utredningen ska innefatta (men inte nödvändigt begränsas till) analys av 
statistik från skolverket och intervjuer och enkäter med vårdnadshavare. 
Analysen ska presenteras tillsammans med förslag på åtgärder för att genom 
kvalitetsförbättringar göra den kommunala skolan mer konkurrenskraftig. 
 
Ann-Charlotte Munter (S), Katarina Lagerstedt (M) och Anna Jernemalm (KD) 
yrkar avslag till Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Peter Munter (S) yrkar tillägg med att ge barn-, utbildning- och 
kulturnämnden i uppdrag att se över möjligheten att skapa ett Digitalt 
Lärcenter (Edtech Center), kopplat till digitalisering och IT-utveckling. Syftet 
med lärcentret är att bidra till att tillgodose Flens behov av framtida 
kompetens och ökad innovation och möjliggöra stärkt och breddad 
rekrytering av arbetskraft. Uppdraget ska återredovisas, och eventuellt behov 
av ekonomiska medel lyftas, till 
kommunstyrelsen senast första kvartalet 2023. 
 
Berit Hyllbrant (L), Amanda Nääf (MP), Huda Omar (V), Katarina Lagerstedt 
(M) och Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall till Peter Munters (S) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att uppdra till barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden att minska bidragen till studieförbunden med 30 procent, 
samt att medlen går till kvinno- och ungdomsjouren Malvas verksamhet. 
 
Huda Omar (V), Johanna Tegelstam (C), Amanda Nääf (MP), Emma Dahlin (M) 
och Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Christine Hallinders (SD) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Berit Hyllbrant (L) yrkar tillägg med att tillföra 1 miljon kronor till barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden i syfte att stärka kommunens föreningsliv. 
 
Mari-Louise Andersson (S) yrkar avslag till Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande. 
______________________ 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns fem 
tilläggsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen och barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att 
utreda hur hyresmodell för skolor kan förändras, så att enbart ytor för 
skolverksamhet ingår i skolan bud-get för lokalhyror”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
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Vid ställd proposition på Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med barn-, utbildnings och 
kulturnämnden utreda varför barn väljer att gå i grundskola i andra 
kommuner eller i fristående skolformer. Utredningen ska innefatta (men inte 
nödvändigt begränsas till) analys av statistik från skolverket och intervjuer och 
enkäter med vårdnadshavare. Analysen ska presenteras tillsammans med 
förslag på åtgärder för att genom kvalitetsför-bättringar göra den kommunala 
skolan mer konkurrenskraftig”, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Peter Munters (S) tilläggsyrkande ”att ge barn-, 
utbildning- och kulturnämnden i uppdrag att se över möjligheten att skapa ett 
Digitalt Lärcenter (Edtech Center), kopplat till digitalisering och IT-utveckling. 
Syftet med lärcentret är att bidra till att tillgodose Flens behov av framtida 
kompetens och ökad innovation och möjliggöra stärkt och breddad 
rekrytering av arbetskraft. Uppdraget ska återredovisas, och eventuellt behov 
av ekonomiska medel lyftas, till kommunstyrelsen senast första kvartalet 
2023”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande ”att tillföra 1 
miljon kronor till barn-, utbildnings- och kulturnämnden i syfte att stärka 
kommunens föreningsliv”, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning läses upp och godkänns. Den som avslår Berit 
Hyllbrants (L) tilläggsyrkande röstar JA. Den som bifaller Berit Hyllbrants (L) 
tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
20 ledamöter röstar JA, 10 ledamöter röstar NEJ och 8 ledamöter AVSTÅR. 
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JA-röster avger: 
Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Helén Stockow (S), Peter 
Munter (S), Mari-Louise Andersson (S), Jonas Thyrén (S), Ann-Katrin Elofson 
(S), Teija Haavisto (S), Torbjörn Jansson (S), Jaana Lahti Nordengren (S), 
William Kohlström (S), Ingegerd Branting (C), Björn Carlsson (C), Johanna 
Tegelstam (C), Roger Tiefensee (C), Huda Omar (V), Anton Ragnarsson (V), Ing-
Marie Sundin (V), Lena Holmberg Broström (V) och Amanda Nääf (MP). 
 
NEJ-röster avger: 
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Martina von Bothmer (M), Göran 
Jönsson (M), Andreas Nahlbom (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Elisabeth 
Bergqvist (M), Anna Jernemalm (KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant 
(L). 
 
AVSTÅR gör: 
Daniel Danon (S), Christine Hallinder (SD), Johan Hallinder (SD), Sandra 
Gustafsson (SD), Torgny Lindgren (SD), Watson George (SD), Guy Johansson 
(SD) och Cecilia Hellberg (SD). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Berit Hyllbrants 
(L) tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att uppdra 
till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att minska bidragen till 
studieförbunden med 30 procent, samt att medlen går till kvinno- och 
ungdomsjouren Malvas verksamhet”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
5.4 Attraktiv och trygg kommun 
 
Yrkanden 
 
Huda Omar (V) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med styrelsen för Flens Kommunfastigheter AB (FKAB) utveckla 
en process kring beslut för investeringar i FKAB som säkrar kvalitet och 
möjlighet till analys av påverkan på verksamheternas driftskostnader. 
Uppdraget ska redovisas senast juni 2023. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Huda Omars (V) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Berit Hyllbrant (L) yrkar tillägg med att återstarta och permanenta ”Fler friska 
år i Flen” med Seniorsoffan och andra aktiviteter i syfte att åstadkomma fler 
friska år för våra äldre och därmed senarelägga behovet av vård- och 
omsorgsinsatser. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar bifall till Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg att under avsnitt 5.4.1 lägga till målet att Flens 
kommuns befolkning ska öka. Målet bidrar till uppfyllandet av målbilder i 
hållbarhetsprogrammet kopplat till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt och hållbara städer och samhällen Målet följs upp med hjälp av SCB:s 
statistik över folkmängd, med utgångsvärde antal invånare 2021 (16 316) och 
med ett målvärde 2030 om 17 000 invånare. 
 
Christine Hallinder (SD), Johanna Tegelstam (C), Anna Jernemalm (KD) och 
Björn Carlsson (C) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
återkomma med vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för fler invånare, 
framförallt i arbetsför ålder, samt en analys över vilka insatser i kommunal 
service som krävs för att också möta befolkningsökningen. Arbetet ska 
återrapporteras löpande till kommunstyrelsen med slutrapportering fjärde 
kvartalet 2023. 
 
Christine Hallinder (SD), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L) yrkar 
bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att ta fram en plan för resterande 
investeringar kopplade till produktionsköket, med syfte att snarast endast 
leverera kall mat till samtliga särskilda boenden för att minimera 
miljöpåverkan, minska transportkostnaderna och minskat matsvinn, 
återrapporteras i budgetarbetet med ny Strategisk plan med budget 2024. 
 
Björn Carlsson (C) yrkar avslag till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att den enskilde ska själv kunna välja 
utförare av hemtjänst. Kommunen ska informera den enskilde om 
möjligheten att göra egna val av hushållsnära tjänster med hjälp av RUT- och 
ROT-avdrag. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar bifall till Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Anna Jernemalms (KD) 
tilläggsyrkande.  
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden i 
samverkan med kommunstyrelsen att initiera ett samarbete under en 
provperiod om två år, med en utomstående aktör till exempel Ung Omsorg 
med syfte att inspirera fler unga att välja en utbildning inom vård-omsorg 
samt att möjliggöra samvaro mellan generationer att minska den ofrivilliga 
ensamheten. Återrapportera och finansieringsförslag ska ske under våren 
2023. 
 
Ann-Charlotte Munter (S), Christine Hallinder (SD), Johanna Tegelstam (C), 
Huda Omar (V), Berit Hyllbrant (L) och Emma Dahlin (M) yrkar bifall till Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar tillägg med att socialnämnden får en utökad 
budgetram på 400 000 kronor, som öronmärks för att genomföra IOP-avtalet 
med kvinnojouren Malva i Flen. 
 
Björn Carlsson (C), Christine Hallinder (SD), Johanna Tegelstam (C), Anna 
Jernemalm (KD), Huda Omar (V), Berit Hyllbrant (L) och Emma Dahlin (M) 
yrkar bifall till Amanda Nääfs (MP) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Ann-Charlotte Munter (S) yrkar tillägg med att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ihop med kommunfullmäktiges presidium ta fram ett förslag på en bättre 
hantering av inkomna medborgarförslag. 
 
Christine Hallinder (SD), Huda Omar (V), Ingegerd Branting (C), Emma Dahlin 
(M) och Berit Hyllbrant (L) yrkar bifall till Ann-Charlotte Munters (S) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen 
att påskynda arbetet med särskilt boende i Malmköping och återkomma 
under 2023 med förslag på plats och finansieringsform för att säkerställa att 
boendet är igång senast 2026. 
 
Christine Hallinder (SD), Ingegerd Branting (C), Berit Hyllbrant (L) och Huda 
Omar (V) yrkar bifall till Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar tillägg med att lägga in följande uppdatering i 
Flens bostadsaktiebolags (FBAB) ägardirektiv. Flens kommun allmännyttiga 
bostadsbolag, FBAB, ska säkerställa produktion av lägenheter motsvarande i 
snitt 20–40 per år under mandatperioden 2023 - 2027 genom omvandling, 
ombyggnad eller nyproduktion av bostäder. I produktionen ska säkerställas 
att av snittet ska minst 25 procent utgöra någon mellanboendeform, exempel 
senior- eller trygghetsboende. Dessa ska fördelas över de olika orterna. 
FBAB:s analys av uppdraget återrapporteras i samband med ägardialoger 
under våren 2023. 
 
Berit Hyllbrant (L), Ingegerd Branting (C) och Huda Omar (V) yrkar bifall till 
Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att 
skyndsamt ta fram en plan och presentera till politiken kring hur man ska 
tillgodose att ingen med beslut om äldreboendeplats ska mot sin vilja placeras 
utanför kommunen. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar bifall till Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
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Ann-Charlotte Munters (S) yrkar avslag till Anna Jernemalms (KD) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen att 
vid framtagande av uppdaterat ägardirektiv till Flens Bostadsaktiebolag (FBAB) 
initiera försäljning av lämpliga fastigheter samt ta fram en plan på hur 
omvandling av hyreslägenheter till olika upplåtelseformer, till exempel 
hyrköp. 
 
Emma Dahlin (M) och Berit Hyllbrant (L) yrkar bifall till Anna Jernemalms (V) 
tilläggsyrkande. 
 
Anton Ragnarsson (V) yrkar avslag till Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen att 
kommunen gör en undersökning vad det skulle kosta att köra 
beställningstrafik på kvällar och helger, att återrapportera under våren 2023. 
 
Lena Holmberg Broström (V), Christine Hallinder (SD), Emma Dahlin (M) och 
Berit Hyllbrant (L) yrkar bifall till Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar bifall till Anna Jernemalms (KD) 
tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen att i 
kommande ägardirektiv skriva in att Flens Bostadsaktiebolag (FBAB) ska 
arbeta aktivt att bygga bostäder som uppfyller mellanboendeform. 
______________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att ta 
fram förlag på alternativa platser för tillfällig nybyggnad/ombyggnad till 
äldreboende och kortisplatser i Flens kommun som kan komma i bruk under 
hösten 2023. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) och Emma Dahlin (M) yrkar avslag till Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns 16 
tilläggsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att vid framtagande av uppdaterat ägardirektiv till Flens 
Bostadsaktiebolag (FBAB) initiera försäljning av lämpliga fastigheter samt ta 
fram en plan på hur omvandling av hyreslägenheter till olika 
upplåtelseformer, till exempel hyrköp”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ”uppdra till 
kommunstyrelsen att kommunen gör en undersökning vad det skulle kosta att 
köra beställningstrafik på kvällar och helger, att återrapportera under våren 
2023.” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning läses upp och godkänns. Den som avslår Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande röstar JA. Den som bifaller Anna Jernemalms 
(KD) tilläggsyrkande röstar NEJ.  
 
16 ledamöter röstar JA och 22 ledamöter röstar NEJ. 
 
JA-röster avger: 
Daniel Danon (S), Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Helén 
Stockow (S), Peter Munter (S), Mari-Louise Andersson (S), Jonas Thyrén (S), 
Ann-Katrin Elofson (S), Teija Haavisto (S), Torbjörn Jansson (S), Jana Lathi 
Nordengren (S), William Kohlström (S), Ingegerd Branting (C), Björn Carlsson 
(C), Johanna Tegelstam (C) och Roger Tiefensee (C). 
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NEJ-röster avger: 
Huda Omar (V), Anton Ragnarsson (V), Ing-Marie Sundin (V), Lena Holmberg 
Broström (V), Amanda Nääf (MP), Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), 
Martina von Bothmer (M), Göran Jönsson (M), Andreas Nahlbom (M), Sven-
Gunnar Johansson (M), Elisabeth Bergqvist (M), Anna Jernemalm (KD), 
Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Christine Hallinder (SD), Johan 
Hallinder (SD), Sandra Gustafsson (SD), Torgny Lindgren (SD), Watson George 
(SD), Guy Johansson (SD) och Cecilia Hellberg (SD). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalm (KD) tilläggsyrkande ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att i kommande ägardirektiv skriva in att Flens 
Bostadsaktiebolag (FBAB) ska ar-beta aktivt att bygga bostäder som uppfyller 
mellanboendeform” mot Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande ”att lägga 
in följande uppdatering i Flens bostadsaktiebolags (FBAB) ägardirektiv. Flens 
kommun allmännyttiga bostadsbolag, FBAB, ska säkerställa produktion av 
lägenheter motsvarande i snitt 20–40 per år under mandatperioden 2023 - 
2027 genom omvandling, ombyggnad eller nyproduktion av bostäder. I 
produktionen ska säkerställas att av snittet ska minst 25 procent utgöra någon 
mellanboendeform, exempel senior- eller trygghetsboende. Dessa ska 
fördelas över de olika orterna. FBAB:s analys av uppdraget återrapporteras i 
samband med ägardialoger under våren 2023”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ann-Charlotte Munters (S) 
tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ”att den 
enskilde ska själv kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunen ska informera 
den enskilde om möjligheten att göra egna val av hushållsnära tjänster med 
hjälp av RUT- och ROT-avdrag” finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ” Anna 
Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att skyndsamt 
ta fram en plan och presentera till politiken kring hur man ska tillgodose att 
ingen med beslut om äldreboendeplats ska mot sin vilja placeras utanför 
kommunen”, finner ordföranden att avslå detsamma. 
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Votering begärs.  
 
Följande propositionsordning läses upp och godkänns. Den som avslår Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande röstar JA. Den som bifaller Anna Jernemalms 
(KD) tilläggsyrkande röstar NEJ.  
 
21 ledamöter röstar JA och 17 ledamöter röstar NEJ. 
 
JA-röster avger: 
Daniel Danon (S), Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Helén 
Stockow (S), Peter Munter (S), Mari-Louise Andersson (S), Jonas Thyrén (S), 
Ann-Katrin Elofson (S), Teija Haavisto (S), Torbjörn Jansson (S), Jaana Lahti 
Nordengren (S), William Kohlström (S), Ingegerd Branting (S), Björn Carlsson 
(C), Johanna Tegelstam (C), Roger Tiefensee (C), Huda Omar (V), Anton 
Ragnarsson (V), Ing-Marie Sundin (V), Lena Holmberg Broström (V) och 
Amanda Nääf (MP). 
 
NEJ-röster avger: 
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Martina von Bothmer (M), Göran 
Jönsson (M), Andreas Nahlbom (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Elisabeth 
Bergqvist (M), Anna Jernemalm (KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant 
(L), Christine Hallinder (SD), Johan Hallinder (SD), Sandra Gustafsson (SD), 
Torgny Lindgren (SD), Watson George (SD), Guy Johansson (SD) och Cecilia 
Hellberg (SD). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ”att uppdra till 
socialnämnden i samverkan med kommunstyrelsen att initiera ett samarbete 
under en provperiod om två år, med en utomstående aktör till exempel Ung 
Omsorg med syfte att inspirera fler unga att välja en utbildning inom vård-
omsorg samt att möjliggöra samvaro mellan generationer att minska den 
ofrivilliga ensamheten. Återrapportera och finansieringsförslag ska ske under 
våren 2023”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
detsamma. 
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Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att under avsnitt 
5.4.1 lägga till målet att Flens kommuns befolkning ska öka. Målet bidrar till 
uppfyllandet av målbilder i hållbarhetsprogrammet kopplat till anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och hållbara städer och samhällen Målet 
följs upp med hjälp av SCB:s statistik över folkmängd, med utgångsvärde antal 
invånare 2021 (16 316) och med ett målvärde 2030 om 17 000 invånare”, 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med vilka konkreta åtgärder som 
behöver vidtas för fler invånare, framförallt i arbetsför ålder, samt en analys 
över vilka insatser i kommunal service som krävs för att också möta 
befolkningsökningen. Arbetet ska återrapporteras löpande till 
kommunstyrelsen med slutrapportering fjärde kvartalet 2023”, finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlin (M) tilläggsyrkande ”att ta fram en plan 
för resterande investeringar kopplade till produktionsköket, med syfte att 
snarast endast leverera kall mat till samtliga särskilda boenden för att 
minimera miljöpåverkan, minska transportkostnaderna och minskat matsvinn, 
återrapporteras i budgetarbetet med ny Strategisk plan med budget 2024”, 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande ”att återstarta och 
permanenta ”Fler friska år i Flen” med Seniorsoffan och andra aktiviteter i 
syfte att åstadkomma fler friska år för våra äldre och därmed senarelägga 
behovet av vård- och omsorgsinsatser”, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande ”att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ihop med kommunfullmäktiges presidium ta 
fram ett förslag på en bättre hantering av inkomna medborgarförslag”, finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
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Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munters (S) tilläggsyrkande ”att 
uppdra till kommunstyrelsen att påskynda arbetet med särskilt boende i 
Malmköping och återkomma under 2023 med förslag på plats och 
finansieringsform för att säkerställa att boendet är igång senast 2026”, finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Huda Omars (V) tilläggsyrkande ”att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med styrelsen för Flens 
Kommunfastigheter AB (FKAB) utveckla en process kring beslut för 
investeringar i FKAB som säkrar kvalitet och möjlighet till analys av påverkan 
på verksamheternas driftskostnader. Uppdraget ska redovisas senast juni 
2023”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Amanda Nääfs (MP) tilläggsyrkande ”att 
socialnämnden får en utökad budgetram på 400 000 kronor, som öronmärks 
för att genomföra IOP-avtalet med kvinnojouren Malva i Flen”, finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
6. Planeringsdirektiv 2023–2026 och övergripande budget 2023 
 
Yrkanden 
Anton Ragnarsson (V) yrkar ändring med att det första finansiella målet för 
god ekonomisk hushållning enligt förslaget i avsnitt 6.2 ändras enligt följande: 
Flens kommun ska uppnå ett resultat som är minst 1 procent av 
skatteintäkterna och utjämningen (cirka 12 miljoner kronor 2023). 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar bifall till Anton Ragnarssons (V) ändringsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Anton Ragnarssons (V) 
ändringsyrkande. 
______________________ 
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Anton Ragnarsson (V) yrkar ändring med att det verksamhetsmässiga målet 
för god ekonomisk hushållning enligt förslaget i avsnitt 6.2 ändras enligt 
följande: Verksamheterna i Flens kommun ska genomföra satsningar som 
både 
ger minskade kostnader och ökad eller bibehållen kvalitet, samt med följande 
indikatorer: 
- Kommunens kostnader för vite för ej uppfyllda lagkrav 
- Kommunens kostnader för inhyrd personal samt timvikarier inom vård- och 

omsorg 
- Andel lever som väljer skolor med annan huvudman än Flens kommun 
- Andelen av lokaler för kommunal verksamhet som är externt hyrda. 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar bifall till Anton Ragnarssons (V) ändringsyrkande. 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag till Anton Ragnarssons (V) 
ändringsyrkande. 
______________________ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns två 
ändringsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på Anton Ragnarssons (V) ändringsyrkande ”att det 
första finansiella målet för god ekonomisk hushållning enligt förslaget i avsnitt 
6.2 ändras enligt följande: Flens kommun ska uppnå ett resultat som är minst 
1 procent av skatteintäkterna och utjämningen (cirka 12 miljoner kronor 
2023)”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
detsamma.  
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Vid ställd proposition på Anton Ragnarssons (V) ändringsyrkande ”att det 
verksamhetsmässiga målet för god ekonomisk hushållning enligt förslaget i 
avsnitt 6.2 ändras enligt följande: Verksamheterna i Flens kommun ska 
genomföra satsningar som både 
ger minskade kostnader och ökad eller bibehållen kvalitet, samt med följande 
indikatorer: 
- Kommunens kostnader för vite för ej uppfyllda lagkrav 
- Kommunens kostnader för inhyrd personal samt timvikarier inom vård- och 

omsorg 
- Andel lever som väljer skolor med annan huvudman än Flens kommun 
- Andelen av lokaler för kommunal verksamhet som är externt hyrda”, 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
7. Nämndernas ramar 
 
Yrkanden 
Anton Ragnarsson (V) yrkar tillägg med att ge barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden i uppdrag att förstärka det kompensatoriska uppdraget, 
genom att motverka effekterna av varsel på grund av omställningsarbete i 
grundskolan, samt att utöka driftsbudget för Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden med 2,5 miljoner kronor. 
 
Amanda Nääf (MP) yrkar bifall till Anton Ragnarsson (V) tilläggsyrkanden. 
 
Ann-Charlotte Munter (S), Katarina Lagerstedt (M) och Berit Hyllbrant (L) yrkar 
avslag till Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett 
tilläggsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på Anton Ragnarssons (V) tilläggsyrkande ”att ge barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att förstärka det kompensatoriska 
uppdraget, genom att motverka effekterna av varsel på grund av 
omställningsarbete i grundskolan, samt att utöka driftsbudget för Barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden med 2,5 miljoner kronor”, finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
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Allmänna yrkanden 
 
Yrkanden 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att 
införa kostnadsfria trygghetslarm. 
 
Björn Carlsson (C) yrkar avslag till Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att 
införa kostnadsfria broddar/halkskydd till alla ålderspensionärer.  
 
Björn Carlsson (C) yrkar avslag till Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att införa skärpta kontroller vid upphandling och 
fakturahantering. 
 
Jonas Thyrén (S) och Anton Ragnarsson (V) yrkar avslag till Christine Hallinders 
(SD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att initiera ett arbete med att fasa ut fordon som 
drivs med fossilt bränsle. 
 
Jonas Thyrén (S) och Anton Ragnarsson (V) yrkar avslag till Christine Hallinders 
(SD) tilläggsyrkande. 
______________________ 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att vid ny upphandling av fordon ska minst 50 
procent drivas med biogas. 
 
Jonas Thyrén (S) och Anton Ragnarsson (V) yrkar avslag till Christine Hallinders 
(SD) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns fem 
tilläggsyrkanden. 
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Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att uppdra 
till socialnämnden att införa kostnadsfria trygghetslarm”, finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att uppdra 
till socialnämnden att införa kostnadsfria broddar/halkskydd till alla 
ålderspensionärer”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att uppdra 
till samhällsbyggnadsnämnden att införa skärpta kontroller vid upphandling 
och fakturahantering”, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att uppdra 
till samhällsbyggnadsnämnden att initiera ett arbete med att fasa ut fordon 
som drivs med fossilt bränsle”, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande ”att uppdra 
till samhällsbyggnadsnämnden att vid ny upphandling av fordon ska minst 50 
procent drivas med biogas”, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens kansli 
Akt 
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Nya Heden – Programbeskrivning våren 2018 

Programbeskrivning u�från de diskussioner som förts under våren 2018 som underlag för 
kostnadsuppska�ning. Gruppen träffats vid fem �llfällen. På grund av �dspress har inte alla kunnat delta 
vid varje �llfälle.  Löpande avstämning och dialog har ske� med arkitekt Torbjörn Almqvist  och FKAB.  
 
Formulerat uppdrag: 

 Ta fram en övergripande beskrivning av förutsä�ningar, krav och önskemål inför planering och ritning av 
ny� äldreboende. Äldreboendet är beslutat a� vara för personer med demenssjukdomar med 60-70 
platser, klar för verksamhet senast 2022. Sammanställa de särskilda krav som livssitua�onen för den här 
målgruppen ställer på byggnadens och rummens u�ormning. 

 
Gruppen har bestå� av följande deltagare 

Margret Olsson, projektledare, sammankallande 
Camilla Söderman, Avdelningschef 
Jan Lindqvist, Ssk Demens 
Per-Henrik Nyström, Rehab 
Ann-Bri� Sundin, MAS 
Jessica Ho�, Slo�sängen 
Monika Yllén, Enhetschef Solviken, Åsen 
Yvonne Högberg, Enhetschef Heden 
Markku Kelloniemi, USK, Grönviken 
Lina Larsson, Stab 
Gunnel Källstedt, frivilligsamordnare 
 

1. Generella riktlinjer för huset som ska byggas 

- Nya byggnader ska u�ormas med hänsyn �ll stadsbilden och kulturvärdena på platsen. 
- Bebyggelseområdets karaktär vad gäller kulturmiljö ska bevaras. Ritas så de liknar logement i röda 
  längor.  
- Det nya boendet ska anpassas enbart för demens. Ca 70 lägenheter på ca 35 m2. 
- Boendet byggs i flera våningar (två – tre). För a� få in det antal lägenheter som beslutats. 
- Boendet ska inte har kor�dsboende. 
- Inget centralt �llredningskök ska finnas i byggnaden, men kök som ger möjlighet �ll lokal   �llagning/  
  bakning ska finnas. 
- Inredning och byggnad ska vara anpassad för demenssjukas behov och förutsä�ningar. 
- De boendes behov ska vara primära utgångspunkter för u�ormningen. 
- Det ska också vara en a�rak�v arbetsplats för personalen. 
- Byggnaden ska vara funk�onell och också este�skt �lltalande. 
- Byggnaden ska ge möjlighet �ll naturligt säker utevistelse. 
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- Det ska finnas möjlighet �ll parboende i någon utsträckning, lämpligtvis genom a� kunna koppla 
samman två lägenheter. 
- Antal per hemvist – 9-12 per hemvist. 
- Modern, beprövad trygghetsskapande välfärdsteknik ska �llämpas. 
- Professionell och beprövad teknik färgsä�ning och skyltning ska användas vid inredning av byggnad 
avsedd för demenssjukdom (tex enligt Västeråsmodellen). 
- Miljöanpassningar som bidrar �ll ökad delak�ghet enligt Myndigheten för delak�ghet ska �llämpas vid 
byggna�onen. 
- Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggna�on samt renovering av vårdlokaler ska �llämpas där det 
är relevant. 

2. Hyresgästens lägenhet 
Generellt 

Byggs i 35,5 m2 per lägenhet med 69 lägenheter som ryms i specificerad ritning. (Bilaga) 
Det ska vara hemlik trygg och säker miljö. 
1-2 lägenheter ska vara “dubble�er” för parboende. Lägenheterna kan stängas vid behov. 
 
Entré och hall 

Det ska vara lä� a� komma in i lägenheten med begriplig funk�on (klassiska handtag) för a� komma in. 
Man ska inte se hyresgästen i känsliga privata situa�oner u�från när man ��ar in i lägenheten. Dvs inte se 
in om toadörren står öppen eller när hyresgästen ligger i sängen. 

Pentry 

Det ska vara e� enkelt pentry typ trine�-kök. Frysfack i kylskåp.  

Sängplats 

Placerad nära badrumsdörr. Li� fäst i taket. 
 
Badrum 

Modern teknik med höj och sänkbar toa och handfat. Genomtänkta stödräcken. Fallpreven�v inredning, 
golv, mm. Ergonomisk u�ormat både för hyresgäst och personal.  
Na�ljus, men inte automa�sk belysning som släcks när hyresgästen si�er s�ll för länge. Lä�örståelig 
funk�on för dörröppning, dvs inte skjutdörrar.  
Tvä� och torktumlare i badrummet. Lösning för a� hindra a� dementa knappar på apparaterna. 
 
Övrigt 

Ingen balkong eller fransk balkong. Lä�öppnade fönster för vädring, men säkrade så hyresgästen inte kan 
falla eller klä�ra ut. 
 
3. Hemvist 
I denna specificerade ritning finns 3 st enheter med 12 lägenheter på övre planet samt 2 st med 12 
lägenheter och 1 st med 9 lägenheter på bo�enplan.  
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Hyresgästens gemensamma ytor: 
Entré, hall,  korridorer och hissar 
Tillgänglighet för alla besökare a� komma direkt �ll varje hemvis utan a� behöva passera någon annan 
hemvist först.  
 
Varje hemvist är en egen enhet och ska kunna stängas �ll. Bra med flexibilitet med möjlighet a� öppna 
upp tex under na�. 
Till varje hemvist ska man kunna ta trappa och hiss som leder �ll plats utanför hemvisten. 
Alla hissar ska vara rymliga. Så nära säker uteplats som möjligt, så det är enkelt a� komma ut. 
 
Så litet korridor som möjligt. Där det krävs så är det vik�gt a� det finns go� om rum för a� mötas och a� 
även två rullstolsburna har plats för möte. Inga totalglasade korridorer. Ljus och fönster går bra men det 
måste kunna uppfa�as tydligt för demenssjuka hyresgästen. 

Kök 

E� på varje hemvist. Med kapacitet för a� �llreda mellanmål och enklare mål�der samt komple�era 
levererade mål�der. Möjlighet a� kunna baka. Hög kvalitet i vitvaror. Så öppet kök som möjligt för a� det 
ska vara lä�arbetat och för a� hyresgästerna ska kunna känna sig hemma och hi�a. Tex vitrinskåp. Gärna 
möjligt a� duka fram buffé och skapa arbetsytor för hyresgästerna a� ta del av �llredning och matlagning. 
Bra om köket är placerat så man ser ut på gård och matsal/vardagsrum. 
 
Matsal/vardagsrum 

E� på varje hemvist.   Central del i hemvistet och ska ligga i anslutning �ll köket. Så rymligt så även 
rullstolsburna får plats runt bord. Plats för a� “hänga” och umgås. Så nära säker utemiljö som möjligt, med 
utgångar som hyresgästen själv kan gå/rulla ut �ll. 
Plats för a� möblera i grupper så man kan umgås med de man vill och som man passar bra ihop med. 
Samlingspunkter, tex öppen spis - säker version som man ej eldar i.  
Undvik lösning så a� man behöver gå igenom gemensamma ytor med smutsigt så som exempelvis sopor, 
bäcken och använda sårförband. 

Personalens arbetsytor 

De ska vara planerade så a� det är lä� a� genomföra dagliga sysslor �llsammans med hyresgästerna. Även 
administra�vt arbete som dokumenta�on, städ, beställningar mm ska ligga så a� personalen finns nära 
hyresgästerna. 

Förråd 

Vik�gt a� det finns förråd för varor och vardagssaker som är lä�llgängliga i hemvisten. 

4. Boendet - hyresgästerna gemensamma ytor 
Entré till huset 

Välkomnande egen entré för hyresgäster och besökare placerad i anslutning �ll den 
personaladministra�va delen. Entrérum (liten möblérbar lounge) samt e� litet mötesrum för 
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samtal av olika slag. 
Hiss, trappor, handikapptoa. 
 
Frågetecken: 

Möjlighet �ll passage för personal från Vårdcentralen in �ll Rehab. 
Möjlighet �ll passage för pa�enter som kommer med färdtjänst in �ll Rehab? Tveksamt hur det 
kan lösas på e� bra sä�. 

OBS: Ställer krav på att stänga till Medicinsk adm exp med läkemedelsförråd som ej kan vara 

placerad i öppen allmän miljö. 

 
Aktivitetsrum 

1. Ett större  ljudisolerat, oömt och säkert rum för ak�vitet för högintensiv ak�vitet. (Sk röjarrum). Har kan 
hyresgäster med behov av a� röra sig och sysselsä�a sig hålla �ll. Rummet ska kunna inredas i olika 
sek�oner och kopplas samman med en utemiljö som är säker. Tex kan man här stapla ved, fixa cyklar, 
putsa bil, vika och hänga tvä�, arbeta med kontorsgöromål, stapla stolar mm. Materialförråd i anslutning.  

2. Ett kombinerar mötes-  och arbetsrum med köksdel.  

För gemensamma mål�der, matlagning mm. Rummet ska snyggt men rela�vt oömt och inte har känsligt 
golv. De�a kan också kopplas samman med det in�lliggande konferensrummet så det blir e� större rum. 
Kombinerat för både hyresgäst och personal. Tex för underhållning och samling av hela huset. Alterna�vt 
privat hög�d med anhöriga. Personal ska kunna ha möten och ha undervisning i del av alterna�vt 
sammankopplat rum. Rummet delas av med vikvägg. Utrustas med konferensteknik och kök. 
 
3. Ett rum/SPA-rum för sinnen.  
Rörelse, musik mm. Här ska finnas musikanläggning och va�en för bad och tvä�. 

Servicerum 

E� rum i anslutning �ll husets entré för olika servicetjänster som frisör, fotvård mm. 

Utemiljö - nedre plan gemensam innergård 

Möjlighet �ll säker utemiljö som hyresgästerna delar på och som man enkelt själv kan ta sig ut �ll. 
Många möjligheter a� själv kunna gå ut, både från gemensamhetsytor och lägenheter. 
Inredning av gård u�från dementas behov, men inte för avancerat så det inte går a� röra sig eller 
möblera med utemöbler. Vik�gt a� rullstolsburna får plats och enkelt kan ta sig ut.  
Här ska personal och professionell trädgårdsmästare samverka. Vik�gt a� kunna skapa skugga för 
varma sommardagar såväl som sol för både vår och höst. 

Kommentar: Träd som finns sparas i möjligaste mån. Konstverk fly�as och återanvänds i det nya 
bygget på lämplig plats. 
 
Utemiljö - övre plan gemensam balkong i sydväst 
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Så stor som möjligt för e� uteterassliv .  Möjlighet �ll säker utemiljö som hyresgästerna delar på 
och som man enkelt själv kan ta sig ut �ll. Många möjligheter a� själv kunna gå ut från 
gemensamhetsytor. Säkerhetshöjd på räcke ej glasräcke. 
 
Liten balkong i östläge som komplement på motsa� sida. 
 
Övrigt 
E� överna�ningsrum för besökande, främst vakande, anhöriga. Placeras i källaren. 
 
5. Ytor för profession- och personal 
Expeditioner 

Placeras i anslutning �ll entrén av huset.  Mulitproffessionellt anpassat för sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och  läkare som kan arbeta med dokumenta�on, läkemedelsutdelning 
mm. Yta för 4-5  skrivbord samt �llräcklig förvaring. Avgränsat litet rum för läkemedelsförvaring och 
utdelning. Rum för förvaring av medicinsk utrustning, tex bandage mm separat i anslutning. De�a förråd 
ska nås lä� av övrig personal i huset. Möjlighet �ll enskilda samtal i annat rum. Mindre samtalsrum med 
plats för bord med 4 stolar. För anhörigsamtal, personalsamtal mm. Rummet kan inte vara i allmän yta 
man hanterar läkemedel. 

Sköljrum 

Placeras en på varje hemvist. Plats för en ren och en smutsig del krävs. 

Förråd och in-utleveranser 

I källarplan - specificeras y�erligare så det blir smidigt och funk�onellt. 
- omlastning mat 
- Utrymme för leverans och omlastning 
- Sopförvaring och leverans av sopor från huset. 
Vik�gt a� skapa en ren och en smutsig sida samt a� det finns utrymme för leveranser i entrén.  

Administrativ enhet  
Placeras i anslutning �ll entén av huse. Två små chefsrum (för två boendechefer)  med förutom 
skrivbordsplats rum för litet bord med 2-3 stolar. 
Två små administratörsrum med plats för litet bord med 2-3 stolar.  
 
Laddningsutrymme 
Plats för laddning av handenheter för all personal 

Konferensrum 

Förutom det kombinerad ak�vitets- och konferensrummet, y�erligare e� rum för 8-10 personer för 
personalkonferenser. I anslutning �ll den administra�va enheten. Fint med möjlighet a� gå ut på 
personalaltan. 
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Övrigt 

Hemtjänst  - kontor för dokumenta�on och samling. Placeras i Källarvåningen. Ej personalrum, de 
integreras med husets personal Antal som kommer a� arbeta i hemtjänstenheten kan runt 2022 vara ca 
20 -25 personer. Ca 5-8 åt gången som samlas i huset för dokumenta�on. 
 
Personal 
Personalrum 

90 m2 yta på andra våningen. Trappa ner �ll uteplats i sydväst i anslutning på första våningen som är 
avskild/privat.  Utrymme för upp �ll 30-40 p per gång i personalrummet. Bekvämt häng, möjlighet �ll a� 
si�a och äta samt vilorum.  

Omklädning 

Skåp för ca 100 personer med klädförråd, toa och dusch i anslutning. (Beräknat på räknar på en 
personaltäthet på 0.80 (för demensboende)  är ca 55 årsarbetare för omvårdnadspersonal på 69 platser 
plus ca 8 årsarbetare för övrig personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, verksamhetschef, 
administra�v personal) Det innebär minst 63 personer om alla arbetar hel�d. Dvs 63-80 personal. 
Tillkommer hemtjänstpersonal på 20-25 p. 

Personalgym 
Placeras i anslutning �ll omklädning i källare. 
 

6. Teknik i huset 
För hyresgäster: 
Wifi i hela huset.  Alla lägenheter samt matsal, vardags- och ak�vitetsrum. Även i källaren där leveranser 
sker och i överna�ningsrum. 

För professionell verksamhet:  

Högt ställda krav på stabilt nätverk för a� inte få larm som utlöses. 

Modern välfärdsteknik - funktioner: 

Beskrivs efter behovskartläggning, marknads- och kostnadsanalys. Konsultstöd krävs. 
- trygghetsskapande övervakning  
- rörelselarm 
- golvsensor 
- handenheter för larmmo�agning och dokumenta�on 
- Badrumsteknik 
- Dagsljusteknik och belysning för personal och hyresgäster med åldersdemens 
- Konferens och ljudanläggningar 

Kvar att specificera:  
Utrymme för handenheter, förvaring och laddning föra all personal 
Genomgång av laddningsflöden. 
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7. Inredning, konst och utemiljö 
Inredning ska ske enligt de krav som finns för demens vad gäller färg, ljus mm. Professionell inredare med 
kompetens inom åldersdemens ska anlitas. 

Utsmyckning och konst - enligt enprocentsregeln.  
 
Trädgård ska inredas professionellt i nära samverkan med personal och hyresgäster som kravställare. 
Underhåll ska räknas in i kostnadsberäkning. 

BILAGOR 

Ritningsförslag 

Version 2018-06-05 

Margret Olsson 
Projektledare 
0157 430342 
margret.olsson@flen.se 
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Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Flens kommun genomfört en
granskning av lönesättningsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig
lönesättningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönesättningsprocess med
tillräcklig intern kontroll.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns rutiner som säkerställer en tydlig lönesättningsprocess
inom hela organisationen?

Finns fastställda lönekriterier på övergripande nivå och
individnivå som säkerställer en rättvisande lönesättning?

Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande
kontrollaktiviteter i lönesättningsprocessen?

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande
lönesättningsprocessen?

Omfattar kommunstyrelsens systematiska arbete med intern
kontroll lönesättningen (intern kontrollplaner)?

Rekommendationer
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi ett antal
rekommendationer, vilka finns redovisade under avsnitt Rekommendationer.
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Inledning
Bakgrund
Under de senaste tio åren har Sveriges kommuner i snitt rekryterat 60 000 nya
medarbetare varje år enligt uppgift från SKR. De demografiska förändringarna innebär
bland annat att gruppen äldre ökar vilket i sin tur medför behov av fler medarbetare med
rätt kompetens. För att möta utmaningarna krävs att kommunen är attraktiv som
arbetsgivare både för att attrahera nya medarbetare, men även för att behålla de
medarbetare som redan är anställda. Lönesättningen utgör ett viktigt personalpolitiskt
verktyg för att attrahera och behålla medarbetare. Mot bakgrund av detta är det
väsentligt att det i lönesättningsprocessen finns en tillräcklig intern kontroll och ett tydligt
ansvar inom organisationen.

Av fastställt reglemente för KS och nämnder framgår att kommunstyrelsen ska ha hand
om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och ansvara för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna
uppgift ingår bland annat anställningsärenden och övergripande löne- och
anställningsvillkor.

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnder se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Därtill utgör kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader en betydande
del av en kommuns totala kostnader. Att lönesättningen är korrekt och att det finns en
tillräcklig intern kontroll i lönesättningsprocessen är därför väsentligt.

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning valt att genomföra en granskning av området
utifrån perspektivet ändamålsenlighet och intern kontroll. Konsekvenserna av bristande
rutiner och kontroller kan få både ekonomiska och förtroendemässiga följder som i
slutändan påverkar arbetsgivarvarumärket.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
tillfredsställande och ändamålsenlig lönesättningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:

1. Finns rutiner som säkerställer en tydlig lönesättningsprocess inom hela
organisationen?

2. Finns fastställda lönekriterier på övergripande nivå och individnivå som säkerställer
en rättvisande lönesättning?

3. Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i
lönesättningsprocessen?

4. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande lönesättningsprocessen?
5. Omfattar kommunstyrelsens systematiska arbete med intern kontroll lönesättningen

(intern kontrollplan)?

3



Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

● Kommunallagen (ffa 6 kap 6 § om internkontroll)
● Policydokument samt andra förekommande styrdokument som exempelvis

reglementen, lönepolicy och delegationsordningar.
● Interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar.
● Internkontrollplaner för 2021 och 2022

Avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsen och avser i huvudsak perioden januari-juni 2022.

Revisionsfråga 1 avser lönesättningsprocessen vid såväl nyanställning som vid
lönerevisioner. Revisionsfråga 1 och 2 omfattar även verksamhetens kännedomen om
fastställda rutiner och lönekriterier samt följsamheten mot dessa.

Granskningen avgränsas till att inte omfatta rutiner för lönekartläggning enligt
diskrimineringslagen.

Metod
Granskningen genomförs genom:

● Intervjuer för en genomgång av lönesättningsprocessen genom en sk walk through, i
syfte att identifiera olika kontrollmoment samt roller och ansvar i processen.
Intervjuer har skett med:

○ HR-chef, HR-strateg och teamledare/systemspecialist
○ Kommunchef och förvaltningschefer för barn-, utbildnings och

kulturförvaltningen, socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
○ Fackliga representanter från tre olika fackförbund

● Dokumentstudier av styrande och stödjande dokument.

● Enkät till lönesättande chefer inom kommunledningsförvaltningen, barn-, utbildnings-
och kulturförvaltningen, socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med
frågor relaterade till kännedom om rutiner och lönekriterier. Totalt har webbenkäten
skickats till 59 chefer. 37 chefer har besvarat webbenkäten vilket motsvarar 631

procents svarsfrekvens. En påminnelse har skickats ut under enkätperioden på elva
dagar.

● verifieringar av nyckelkontroller i lönesättningsprocessen.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

1 Denna siffra inkluderar 4 chefer som har påbörjat enkäten men inte slutfört den. Två chefer svarade
endast på några inledande frågor medan övriga två chefer svarade på alla frågor men har inte skickat in
enkäten.
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Granskningsresultat

Rutiner lönesättningsprocessen
Revisionsfråga 1: Finns rutiner som säkerställer en tydlig lönesättningsprocess inom
hela organisationen?

Iakttagelser

Löneöversyn
I intervjuer beskrivs den årliga processen för löneöversynen. I december året innan har
HR en inledande överläggning med facken där riktlinjer och tidsplan sätts för en samlad
löneöversyn, vilket innebär att alla avtalsområden följer samma tidsplan och att samtliga
medarbetare får sin nya lön utbetald samma datum. Som utgångsläge för
diskussionerna görs en lönekartläggning inför mötet. Från detta möte upprättas ett så
kallat överläggningsprotokoll, som går ut till verksamheterna. Av erhållet mailunderlag,
som skickats ut av HR-strateg som har huvudansvaret för löneöversynsprocessen,
framgår att information kring löneöversynen 2022 har skickats ut till chefer genom en
samling mail. I ett senare skede sker fackvisa avstämningar, som enligt HR anses vara
ett bra mötesforum med god dialog kring individlöner och andra ärenden. Från detta
möte upprättas ett så kallat avstämningsprotokoll. När alla nya löner är utbetalda sker
en avslutande större avstämning mellan HR och fackförbunden.

Flens kommun har rutinbeskrivningar och riktlinjer för lönesättningsprocessen,
nedskrivna och tillgängliga för all personal. Via kommunens intranät har samtliga chefer
tillgång till en Chefshandbok, som innehåller både rutinbeskrivningar och riktlinjer för
lönesättningsprocessen. I intervjuer beskrivs att handboken innehåller generella
beskrivningar av processen, och inkluderar inte beskrivning om den årliga specifika
processen. Denna information skickas istället ut av HR varje år. I handboken finns
separata kapitel innehållande beskrivning av lönesättningsprocessen och
medarbetarsamtal stegvis från början till slut. Cheferna får vägledning genom processen
med hjälp av olika checklistor och riktlinjer. Av intervjuer framgår att löneöversynen är
väldigt reglerad och styrd av SKR med fackliga parter.

I Chefshandbokens nionde kapitel ges beskrivning av lönesättningsprocessen. I
kapitlets första sektion beskrivs modellen som Flens kommun tillämpar för löneöversyn.
Av beskrivning framgår att kommunen tillämpar dialogmodellen, vilket innebär att lönen
sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Beskrivningen av löneöversynen görs i
handboken genom olika delar:

● I den första delen tydliggörs hur rollfördelningen ser ut inom organisationen och hur
kommunikation ska ske.

● I den andra delen beskrivs att lönebildningsprocessen startar med en kartläggning
och analys av lönerna. Där framgår att kommunen som arbetsgivare är skyldig att
enligt diskrimineringslagen kartlägga löner ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att
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upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i lön och andra
anställningsvillkor som beror på kön.

● I tredje delen finns frågor att besvara för att utgöra underlag för en samlad
lönepolitisk bedömning. Bedömningen ska ange en inriktning och vad kommunen
som arbetsgivare vill prioritera i löneöversynen.

● Den fjärde delen beskriver en överläggning med de fackliga organisationerna för att
presentera vilka de planerade åtgärderna är och motiven för detta.

● Den femte delen handlar om betydelsen av kontinuerliga samtal och att skapa en
god samarbetskultur, och ger beskrivningar hur man kan skapa och upprätthålla en
bra förhållning till dessa faktorer.

● Den sjätte och sista delen beskriver att löneöversynen avslutas med en avstämning.
Det görs mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna där hårddata men
även mjukare värden inkluderas för att lägga grund för nästa löneöversyn.

Löneprinciper
I Chefshandbokens nionde kapitel, andra sektionen, beskrivs de löneprinciper som ska
vara gällande för kommunen. Där framgår att lönesättningen ska vara individuell och
sakligt grundad. Av beskrivning framgår även att en medarbetares lön ska bestämmas
utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav
som är förenade med arbetsuppgifterna, samt medarbetarens skicklighet och resultat i
förhållande till verksamhetsmålen. Därför prioriteras vanligtvis några olika grupper vid
varje löneöversyn, vilka bestäms av arbetsgivaren i samspråk med facken. Varje
medarbetare ska också informeras om på vilka grunder lönen sätts och vad han eller
hon kan göra för att påverka sin lön.

Som beskrivits i metodavsnittet har en enkät distribuerats till lönesättande chefer (som
fortsättningsvis i rapporten benämns chefer) inom kommunen. I enkäten ställdes frågan
till cheferna om de känner till kommunens löneprinciper innebärande att den ska vara
individuell och sakligt grundad. I diagram 1 nedan redovisas hur svaren fördelades:

Diagram 1 : Enkätsvar “Jag känner till kommunens löneprinciper innebärande att den ska vara individuell2

och sakligt grundad.”

2 I diagrammet visas inte decimaler, därför blir inte summan av enkätsvaren 100 procent.
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Av diagrammet framgår att en klar majoritet av cheferna anser att de känner till
kommunens löneprinciper innebärande att den ska vara individuell och sakligt grundad.
94 procent instämmer helt eller delvis i frågan och 5 procent instämmer inte alls.

Riktlinje för lönepolitik
I Chefshandbokens nionde kapitel, tredje sektionen, presenteras kommunens riktlinje för
lönepolitik. Lönepolicyn visar på ansvarsfördelningen för de olika delarna av
lönebildningen. Av sektionen framgår beskrivning av de olika delar som individuell
lönesättning baseras på. Av beskrivningen framgår även att lönen ska vara lika för
samma arbete oavsett kön, ålder eller bakgrund. I enkäten ställdes en fråga kring
chefernas medvetenhet avseende denna riktlinje. Svarsfördelningen framgår av diagram
2 nedan:

Diagram 2: Enkätsvar “Jag känner till kommunens riktlinjer för lönepolitik innebärande att lönen ska vara
lika för samma arbete oavsett kön, ålder eller bakgrund.”

Av diagrammet framgår att en majoritet av cheferna känner till kommunens riktlinjer för
lönepolitik innebärande att lönen ska vara lika för samma arbete oavsett kön, ålder eller
bakgrund. Av svaren framgår att 87 procent instämmer helt eller till stor del och 13
procent instämmer till viss del eller inte alls.

Lönesamtal och medarbetarsamtal
I Chefshandbokens nionde kapitel, femte sektionen,beskrivs formen för lönesamtal och
ger förslag på hur chefen kan genomföra ett samtal. Lönesamtalet är ett dialogsamtal
där chef och medarbetare samtalar om resultat och prestation utifrån kommunens
lönekriterier, vilka beskrivs närmare under revisionsfråga 2. Det anges att chefen ska
föra en dialog med sina medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och
lön. Syftet med det är att skapa en process där medarbetarens resultat och
löneutveckling knyts samman så att man uppnår ett positivt samband mellan lön,
motivation och resultat.

I enkäten ställdes två frågor kopplade till lönesamtal, dels om cheferna har genomfört
lönesamtal med samtliga medarbetare under aktuellt år och dels om cheferna anser att
de får tillräckligt stöd för genomförandet av samtalen. Svaren framgår av diagram 3 och
4 nedan:
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Diagram 3: Enkätsvar “Jag har under 2022 genomfört lönesamtal med samtliga medarbetare inom mitt
ansvarsområde.”

Av svaren framgår att en majoritet av cheferna (83 procent) har genomfört lönesamtal
med samtliga medarbetare inom sitt ansvarsområde, 17 procent av cheferna svarar att
de delvis eller inte har genomfört lönesamtal med samtliga medarbetare. I kommentarer
som inkommit i enkäten anges olika anledningar till varför lönesamtal inte har
genomförts, exempelvis att medarbetare tackat nej till samtal, sjukskrivna medarbetare
och att de genomför samtalen senare under verksamhetsåret.

Diagram 4 : Enkätsvar “Jag anser att jag har tillgång till ett stöd som motsvarar mitt behov när det gäller3

genomförande av lönesamtal (såväl samtal om prestation och resultat som lönemeddelandet) med
medarbetarna inom mitt ansvarsområde. Med stöd menas exempelvis fastställda lönekriterier, mallar,
checklistor och support från HR.”

Av resultatet framkommer att en majoritet av cheferna anser att de har tillgång till stöd
motsvarande sitt behov för genomförande av lönesamtal. Av svaren framgår att 69
procent av cheferna instämmer helt eller till stor del medan 32 procent instämmer till viss
del eller inte alls. I kommentarer belyses att mallar och checklistor är allmänna och
borde anpassas efter varje verksamhet, samt en avsaknad av stöd från HR. Önskan om
ett bättre stöd från HR är en generell kommentar som getts i anslutning till
enkätfrågorna. I kommentarerna belyses även ett behov av att revidera lönekriterierna,
vilket även har lyfts i intervjuer med förvaltningscheferna.

Av intervjuer framgår att många chefer slår ihop lönesamtal med medarbetarsamtal till
ett tillfälle, vilket enligt HR är överenskommet med de fackliga organisationerna. I

3 I diagrammet visas inte decimaler, därför blir inte summan av enkätsvaren 100 procent.
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Chefshandboken finns ett separat kapitel om medarbetarsamtal. Där beskrivs de olika
delarna från att planera och kalla till medarbetarsamtal, till åtgärder efter samtalet
såsom att bestämma datum för uppföljningssamtal. Efter samtalet ska
mötesanteckningarna också renskrivas och lämnas över till medarbetaren. Man kan låta
medarbetaren skriva på för att bekräfta att hen tycker att det stämmer överens med vad
som sagts. I handboken tillhandahålls cheferna beskrivningar och förslag i form av olika
checklistor samt bifogade mallar. Av handboken framgår att det finns en gemensam mall
för medarbetarsamtal Flens kommun. I styrdokumentet Riktlinje för lönepolitiken i Flens
kommun (antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 42) beskrivs att
medarbetarsamtal är det forum där chef och medarbetare ska ha en dialog om vilka mål
som ska uppnås under året. I Chefshandbokens kapitel om medarbetarsamtal, återfinns
två bifogade filer; en mall för individuell handlingsplan och en mall för individuell
utvecklingsplan. Av kommunens mall för medarbetarsamtal framgår att samtalet
resulterar i en handlingsplan som sedan fungerar som underlag inför nästkommande
medarbetarsamtal och samtal om lön. Vi noterar att i mallen för handlingsplan
specificeras uppsatta mål, ansvarig, slutdatum samt utfall.

Av Chefshandbokens kapitel om medarbetarsamtal, sektion sex, framgår att den
individuella utvecklingsplanen ska innehålla konkreta aktiviteter kopplat till målen för den
kommande perioden. I kommunens lönekriterier beskrivs att bedömning av
medarbetarens arbetsprestationer sker enligt olika grader. Under graden “Acceptabel
prestation” beskrivs bland annat att  förbättring ska krävas för att nå den nivå som
normalt förväntas. Utvecklingsplan ska då framtas. Under denna skrivelse står
underrubriken “Handlingsplan” med texten att om bedömningen acceptabel prestation
sätts, ska chef och medarbetare tillsammans ta fram en plan för utvecklingsinsatser som
ska kunna genomföras i god tid inför nästkommande samtal/löneöversynstillfälle.

När vi efterfrågar mallen för utvecklingsplan från kommunrepresentanter så får vi mallen
för handlingsplan istället. De intervjuade uppger att handlingsplan bara upprättas om det
är fel i löneprogressionen, i annat fall arbetar förvaltningarna med utvecklingsplaner.
Utifrån våra iakttagelser i både intervjuer och vid dokumentstudier, noterar vi att
begreppen individuell handlingsplan och individuell utvecklingsplan dels används
synonymt med varandra i olika dokument och dels refererar olika intervjupersoner till
olika mallar och dylikt.

Av intervjuer med förvaltningschefer framgår att de följer upp på olika sätt att
medarbetarsamtalen och lönesamtalen genomförs. Av beskrivning framgår att de kan
utläsa i förhandlingsmodulen om medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts. Om
dessa samtal inte har genomförts följer de upp anledning till varför samtal inte ägt rum.
Av intervjuer med HR framgår att medarbetarsamtalen ska dokumenteras i mallen och
sparas, vilket anges som speciellt viktigt vid chefsbyten. Av intervjuer med fackliga
representanter framgår en annan syn. De har noterat att det har förekommit att det inte
förs någon dokumentation från lönesamtalen. Bristande överlämning vid chefsbyte
försvårar lönesättningen vilket anses problematiskt på grund av att det är en stor
omsättning på chefer inom kommunen. HR bekräftar i intervju att facken har
uppmärksammat problematiken kring bristande överlämning och delar den
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uppfattningen. Däremot har de inte fått till sig någon synpunkt angående ej
dokumenterade medarbetarsamtal.

Lönesättning vid nyanställning
Den sjunde och sista sektionen av det nionde kapitlet berör lönesättning vid
nyanställning. Vid nyanställning måste chefen ofta ta hänsyn till både en
marknadsmässig lön men även till hur kommunens och verksamhetens lönestruktur ser
ut. Av beskrivning framgår även att det är viktigt att den nya medarbetaren hamnar på
rätt lönenivå för att undvika problem i framtiden. Vid osäkerhet uppmanas cheferna att
kontakta HR-avdelningen, vilket bekräftas av intervjuer att många chefer gör. I enkäten
ställdes frågan huruvida cheferna anser sig ha tillgång till stöd gällande lönesättning vid
nyanställning. Svaren framgår av diagram 5 nedan:

Diagram 5: Enkätsvar “ Jag anser att jag har tillgång till ett stöd som motsvarar mitt behov när det gäller
lönesättning vid nyanställning. Med stöd menas exempelvis lönekriterier och support från HR. ”

Av resultatet framkommer en delad syn i frågan. Ena hälften av cheferna (49 procent)
instämmer helt eller till stor del i frågan medan andra hälften av cheferna (51 procent)
instämmer till viss del eller inte alls i frågan. Bland inkomna kommentarer efterfrågas ett
mer sammanhållet stöd från centralt håll och stöd i att bedöma rimligheten i
lönesättningen vid nyanställning. Av intervjuer framgår att förvaltningscheferna är eniga i
i att de stämmer av med HR kring lönesättning vid nyanställning. I intervjuer med HR
beskrivs dock att det är svårt att centralt veta vad olika befattningar innebär och vilken
kompetens en person har.

Tydlighet i fastställda regler och riktlinjer
I enkäten ställdes två frågor kring huruvida cheferna anser sig ha fått tillräcklig utbildning
kring riktlinjer och lönesättningsprocessen, samt kring tydligheten i fastställda regler och
riktlinjer. Svaren framgår av diagram 6 och 7 nedan:
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Diagram 6 : Enkätsvar “Jag anser att jag har fått tillräcklig utbildning i processen kring lönesättning och4

kommunens fastställda regler och riktlinjer kring lönesättning.”

Av resultatet framkommer att 66 procent av cheferna anser sig helt eller till stor del ha
fått tillräcklig utbildning i lönesättningsprocessen och kommunens regler och riktlinjer. En
fritextruta följde på denna fråga där cheferna uppmanades ange vad de saknar för
utbildning gällande lönesättningsprocessen. Av inkomna kommentarer framgår bland
annat ett behov av att systematisera utbildningarna som en del i utbildningspaketet till
alla chefer i kommunen. I intervjuer med HR beskrivs att de säkerställer att riktlinjer,
rutiner och stödmaterial är kända i verksamheten genom dialog på APT, i
ledningsgrupper och vid fackvisa avstämningar. I intervjuer med förvaltningschefer
beskrivs att utbildning har erbjudits av kommunjurister kring lönekriterier och
lönesättning. Under 2022 har HR även erbjudit workshops kring detta.

Diagram 7: Enkätsvar “Jag anser att de fastställda regler och riktlinjer som finns avseende kommunens
lönesättningsprocess är tydliga och möjliga att efterleva.”

Av resultatet framkommer att en majoritet av cheferna anser att fastställda regler och
riktlinjer för kommunens lönesättningsprocess helt eller till stor del är tydliga och möjliga
att efterleva. I frågan instämde 69 procent helt eller till stor del och 31 procent till viss del
eller inte alls. Detta går i linje med förvaltningschefernas uppfattning som i intervju anger
att det finns en bra tydlighet och struktur från HR. Dock framhävs en utvecklingspotential
kring en systemteknisk aspekt där förvaltningschef ska klarmarkera flera hundratals
medarbetare medan det är enhetschef som satt lönen.

4 I diagrammet visas inte decimaler, därför blir inte summan av enkätsvaren 100 procent.
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Bedömning
Finns rutiner som säkerställer en tydlig lönesättningsprocess inom hela organisationen?

Ja.

Bedömningen baseras på att det finns fastställda riktlinjer för lönepolitik och
löneprinciper för Flens kommun. Granskningen visar på att en majoritet av kommunens
lönesättande chefer känner till kommunens löneprinciper om att lönen ska vara
individuell och sakligt grundad samt kommunens lönepolitik innebärande att lönen ska
vara lika för samma arbete oavsett kön, ålder eller bakgrund.

Bedömningen baseras även på att det i kommunens Chefshandbok återfinns generella
beskrivningar av rutiner och riktlinjer för lönesättningsprocessen som är tillgänglig för all
personal. Information kring den årliga löneöversynen skickas ut av HR-avdelningen
omfattande tidsplan, riktlinjer och avstämningar som genomförts mellan kommunen som
arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Granskningen visar på att det finns inarbetade rutiner inom kommunen som omfattar
löpande avstämningar med de fackliga organisationerna.

Med hjälp av Chefshandboken får de lönesättande cheferna vägledning genom
lönesättningsprocessens olika delar med hjälp av olika checklistor, riktlinjer och mallar.

Genomförd enkät visar på att en majoritet av lönesättande chefer anser att fastställda
regler och riktlinjer för kommunens lönesättningsprocess är tydliga. Enkäten visar vidare
att en majoritet av de lönesättande cheferna anser sig ha tillgång till stöd gällande
genomförande av lönesamtal men att mallar och checklistor anges vara allmänna och
borde anpassas efter varje verksamhet. När det gäller lönesättning vid nyanställning
visar genomförd enkät på att de lönesättande cheferna i kommunen har en mer delad
syn gällande tillgång till stöd och det påtalas ett behov av mer sammanhållet stöd från
centralt håll.

HR-avdelningen säkerställer att riktlinjer, rutiner och stödmaterial är kända i
verksamheten genom dialog på APT, i ledningsgrupper och vid fackvisa avstämningar. I
intervjuer och av enkätresultatet förmedlas en enhetlig syn på att det finns en tydlighet
och struktur från HR.

Under granskningen gjordes iakttagelser om en delad uppfattning av två begrepp.
Begreppen individuell handlingsplan och individuell utvecklingsplan används både
synonymt och refereras till olika saker av olika personer och dokument. Det indikerar på
en motsägelse i den tydlighet som förmedlats för övrigt i granskningen.

Inom ramen för granskningen har framkommit att medarbetarsamtal inte alltid
dokumenteras, vilket vi anser vara en brist.
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Fastställda lönekriterier
Revisionsfråga 2: Finns fastställda lönekriterier på övergripande nivå och individnivå
som säkerställer en rättvisande lönesättning?

Iakttagelser
Av huvudöverenskommelserna om lön och allmänna anställningsvillkor för 2022, som
avtalats mellan SKR och varje fackförbund, framgår de centrala principerna för
lönesättningen. Förutom grundläggande principer, framgår beskrivning om löneöversyn
och förhandlingsordning. Genom löneanalys kartläggs lönerna ur ett
jämställdhetsperspektiv. Som beskrivits i föregående revisionsfråga, finns riktlinjer
framtagna gällande kommunens lönepolitik och löneprinciper. Av kommunens
löneprinciper framgår att lönesättningen ska vara individuell och sakligt grundad.
Slutligen, av kommunens riktlinje för lönepolitik, framgår att lönen ska vara lika för
samma arbete oavsett kön, ålder eller bakgrund. Av chefshandboken framgår att varje
medarbetare ska informeras om på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan
göra för att påverka sin lön.

I enkäten ställdes dels en fråga kring om chefernas kännedom om ledningens
ställningstaganden och prioriteringar i lönesättningen, och dels en fråga om
lönekriterierna är tydligt förmedlade till all personal. Svaren framgår i diagram 8 och 9
nedan:

Diagram 8: Enkätsvar “Jag känner till ledningens ställningstaganden och prioriteringar i lönesättningen.”

En majoritet av cheferna anser att de har god kännedom om ledningens
ställningstaganden och prioriteringar i lönesättningen. I frågan instämde 71 procent helt
eller till stor del, 29 procent instämde till viss del eller inte alls.
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Diagram 9: Enkätsvar “Jag anser att kommunens fastställda lönekriterier är tydligt förmedlade till
personalen, såväl lönesättande chefer som anställda.”

Av resultatet framkommer att en övervägande del av cheferna anser att de fastställda
lönekriterierna är tydligt förmedlade till personalen. Av svaren framgår att 66 procent av
cheferna instämmer helt eller delvis i frågan medan 34 procent instämmer till viss del
eller inte alls. I intervjuer beskrivs att lönekriterierna förmedlas till de anställda på olika
sätt. Det står med i tidsplan till chefer, i protokoll från inledande överläggning med
facken samt i ett stödmaterial i bildspelsform som skickas ut till alla chefer inför
medarbetar/lönesamtal. Av intervjuer framgår att vid 2022 års löneprocess fick ingen
påbörja samtalen förrän alla hade gått igenom bildspelen på APT. Denna information har
framgått i mailutskick från HR-strateg kring löneöversynen.

I styrdokumentet Riktlinje för lönepolitiken i Flens kommun beskrivs att lönebildningen i
kommunen ska vara konsekvent och utgå från följande principer:

Individuell lönesättning baseras på:

● Medarbetarens prestation
● Medarbetarens kompetens
● Arbetsuppgifternas svårighetsgrad
● Ansvarsgraden i arbetet

Löneförändringar sker i huvudsak vid:

● Nyanställning
● Löneöversyn
● Organisationsförändring, där arbetsuppgifterna i väsentlig grad och stadigvarande

förändras
● Lönekartläggning

Av riktlinjerna framgår att löneöversyn inte med nödvändighet innebär att lönen höjs
men den garanterar att lönen är avstämd mot senaste lönekartläggning, kommunens
löneprinciper och mot den befattning medarbetaren för närvarande har.

I Chefshandboken beskrivs att cheferna har kommungemensamma lönekriterier att
förhålla sig till, i syfte att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt av
medarbetarens arbetsprestationer. Samma kriterier används vid bedömningen av
medarbetares prestationer som när chefer motiverar den nya lönen inför medarbetaren.
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I handboken ges en direkt återgivning av Lönekriterier för Flens kommun, vilka är
följande:

● Uppnår goda resultat, i tid och med hög kvalitet
● Initierar och driver förbättringar
● Tar ansvar, håller överenskommelser och inger förtroende
● Samarbetar på ett bra sätt, även i grupp och över organisatoriska gränser. Bidrar till

en positiv atmosfär på arbetsplatsen.
● Kommunicerar resultat, delar med sig av kunskap och erfarenhet.

De intervjuade har inte kunnat ge oss svar på vilken instans som har fastställt dessa
lönekriterier och inte vilket år de fastställdes.

Bedömning av medarbetarens arbetsprestationer sker enligt graderna Acceptabel
prestation, Solid prestation, Hög prestation och Mycket hög. Om bedömningen
acceptabel prestation sätts, ska chef och medarbetare tillsammans ta fram en plan för
utvecklingsinsatser för insatser som ska kunna genomföras i god tid inför
nästkommande samtal eller löneöversynstillfälle. I intervjuer med HR beskrivs att det
kan hjälpa medarbetarna att kriterierna bryts ner till sitt område, exempelvis vad innebär
det att ta ansvar inom äldreomsorgen. En nedbrytning av lönekriterierna sker i samråd
med HR-avdelningen men det anges vara verksamhetscheferna som ansvarar för att
nedbrytningen lönekriterierna sker inom ramen för grundkriterierna. Vid intervjuer med
förvaltningschefer anges att nedbrytning ligger i utvecklingsplanerna men att
förvaltningarna behöver bli bättre på det.

I enkäten ställdes två frågor som berör huruvida cheferna anser sig ha adekvata
förutsättningar att sätta lön för sina medarbetare, samt huruvida de anser att
lönekriterierna ger en rättvisande lönesättning. Svaren framgår i diagram 10 och 11
nedan:

Diagram 10: Enkätsvar “Jag anser att jag har adekvata förutsättningar att kunna sätta lön för medarbetarna
inom mitt ansvarsområde. Exempelvis hur jag kan premiera de som väljer att stanna och vara trogna
arbetsgivaren, eller de medarbetare som utfört en bra arbetsprestation.”

Av resultatet framkommer en delad syn hos cheferna kring deras förutsättningar att
kunna sätta lön för medarbetarna inom sitt ansvarsområde. Medan drygt hälften av
cheferna (57 procent) instämmer helt eller till stor del i frågan, instämmer knappt hälften
av cheferna (43 procent) till viss del eller inte alls i frågan. Av kommentarer belyses olika
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förutsättningar som cheferna anser sig sakna vid lönesättningen. Det mest
kommenterade ämnet i enkäten är att lönepotten är liten vilket innebär begränsningar.
Dels begränsar det möjligheten att använda lönesättning för att premiera ett väl utfört
arbete och dels att kunna premiera i samband med kompetensutveckling eller ett utökat
ansvar. Lönepotten räcker inte till för att kunna rätta till löner som ligger lågt i förhållande
till andra jämförbara kommuner. Ett annat område som belyses är ett behov av
samverkan både inom och mellan förvaltningarna för att uppnå en jämförbar lönenivå för
samma yrkeskategorier i olika förvaltningar. I en kommentar ges förslag till förbättring
genom att HR-avdelningen har en kontrollerande funktion gällande lönesättning mellan
samma kategorier i olika förvaltningar. Av intervjuer med HR framgår att de ser ett
behov av en översyn av lönekriterierna samt att säkerställa att kriterierna är förankrade i
alla verksamheter.

Diagram 11 : Enkätsvar “Jag anser att kommunens fastställda lönekriterier medför en rättvisande5

lönesättning för medarbetarna inom mitt ansvarsområde.”

Av resultatet framkommer att övervägande del av cheferna anser att kommunens
fastställda lönekriterier medför en rättvisande lönesättning för medarbetarna. Av svaren
framgår att 65 procent instämmer helt eller delvis i frågan och 34 procent instämmer till
viss del eller inte alls. Av kommentarerna framgår att lönekriterierna anses för generella
och svåra att applicera. Liknande kommentar framgår av intervju med fackliga
representanter. I enkäten uttrycker flera en önskan om att anpassa lönekriterierna efter
förvaltning och arbetsuppgifter.

Bedömning
Finns fastställda lönekriterier på övergripande nivå och individnivå som säkerställer en
rättvisande lönesättning?

Delvis.

Bedömningen baseras på att kommunen såväl i lönesättningsprocessen som i de
tillhörande styrande dokumenten har gett uttryck för att lönesättningen ska vara
individuell och sakligt grundad. Lönen ska vara lika för samma arbete vilket indikerar på
att kommunen vill skapa en grund för rättvisande lönesättning.

Det finns uppsatta lönekriterier och kriterier för bedömning av medarbetares
arbetsprestationer. Lönekriterierna är kommungemensamma, som syftar till att göra så
objektiva bedömningar som möjligt av medarbetarens arbetsprestationer. Det ges

5 I diagrammet visas inte decimaler, därför blir inte summan av enkätsvaren 100 procent.
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möjlighet att bryta ner lönekriterierna på verksamhetsnivå men det har skett i begränsad
utsträckning. Ett behov belyses av samverkan både inom och utom förvaltningarna för
att uppnå en jämförbar lönenivå för samma yrkeskategorier i olika förvaltningar. Enkäten
visar att en övervägande del av cheferna anser att lönekriterierna medför en rättvisande
lönesättning, samtidigt som det har framkommit att kriterierna är generella och svåra att
applicera och det finns behov av översyn av kriterierna.

Inför den årliga löneöversynen sker det på ledningsnivå en prioritering i lönesättningen,
som av enkätsvaren visar på att en majoritet av chefer har god kännedom om. Däremot
har det vid intervjuer och i enkäten framkommit att det totala utrymmet för
lönerevisionen är begränsad vilket inte alltid bidrar till en rättvisande lönesättning utifrån
medarbetares utförda arbete eller utökade ansvar. Det begränsar även en rättvisande
lönesättning utifrån kommunens möjlighet att rätta till löner som ligger lägre än i
jämförbara kommuner.

Nyckelkontroller i lönesättningsprocessen
Revisionsfråga 3: Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i
lönesättningsprocessen?

Iakttagelser

Information om system, fackförbund och HR´s organisation kring lönesättning
Kommunen använder Visma som lönesystem och i systemet finns en särskild
förhandlingsmodul som stöd för arbetet med den årliga löneöversynen.

Enligt uppgift från HR är kommunens anställda anslutna till 15 olika fackförbund. De
fackvisa avstämningarna, som beskrivits tidigare i rapporten under revisionsfråga 1, sker
blockvis med samtliga fackförbund.

I intervjuer framgår att HR-avdelningen består av en HR-chef, fyra HR-specialister, en
HR-strateg, tre lönespecialister samt en teamledare/systemspecialist. Det är HR-chefen
som är ansvarig för HR-processen som helhet men det är HR-strategen och
teamledaren som ansvarar för den del som avser lönesättningsprocessen.

Nyckelkontroller i lönesättningsprocessen
Inom ramen för granskningen har en genomgång av lönesättningsprocessen skett
genom en så kallad walk through, i syfte att identifiera de kontrollmoment som sker i
processen.

Genomgången av lönesättningsprocessen visar på att det finns ett inarbetat arbetssätt i
processens olika delar. Det sker ett flertal löpande kontrollaktiviteter och avstämningar i
processen och personalen på HR-avdelningen och förvaltningschefer har god erfarenhet
och kunskap om löneöversynen. Nedan återfinns en sammanställning av de
kontrollaktiviteter och nyckelkontroller som de intervjuade uppger utförs i processen:

● HR´s kontroll vid inläsning av data från lönesystem till förhandlingsmodul
Den årliga löneöversynen sker i en särskild förhandlingsmodul. Ansvarig person på
HR tar ut data från lönesystemet omfattande varje medarbetares lön. Filer med data
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läses sedan in manuellt i förhandlingsmodulen. Den efterföljande kontrollaktiviteten
efter inläsning av data innefattar genomgång av inläst data för att säkerställa att alla
medarbetare och deras nuvarande månadslöner stämmer.

● Chefers kontrollaktiviteter efter inläsning av data i förhandlingsmodulen
Inläst data i förhandlingsmodulen utgör underlag för det fortsatta arbetet med
löneöversynen. När HR-avdelningen har färdigställt arbetet med inläsning av data
utför lönesättande chefer kontroll av om någon medarbetare saknas. Lönesättande
chefer ska även utföra andra kontrollaktiviteter och åtgärder under hela
löneöversynen. Exempelvis om det finns medarbetare som nyligen påbörjat sin
anställning eller som efter senaste löneöversynen fått ny lön efter omförhandling.
Dessa medarbetare tas inte med i grundunderlaget inför kommande löneöversyn.

● Lönesamtal och klarmarkering av nya löner klarmarkeras i förhandlingsmodulen
Lönesättande chefer ska enligt årshjulet ha lönesamtal med sina medarbetare och
lägger därefter in ökning av lön i procent för sina medarbetare i
förhandlingsmodulen. Cheferna ska även i modulen kryssa i en ruta om lönesamtal
har ägt rum. När lönesättande cheferna är klara med lönesättningen för sina
medarbetare har förvaltningscheferna till uppgift att godkänna de nya lönerna.
Godkännandet sker genom att lönerna klarmarkeras i förhandlingsmodulen. Enligt
uppgift vid intervjuer utför förvaltningscheferna kontroll om lönesamtal har skett, dvs
om det är ikryssat i förhandlingsmodulen, innan klarmarkering sker. Klarmakeringen
utgör en nyckelkontroll i processen.

● Fackvisa avstämningar
När verksamheterna har haft sina lönesamtal och lönerna är klarmarkerade i
förhandlingsmodulen är nästa steg i processen att ha fackvisa avstämningar.
HR-avdelningen har till uppgift att ha fackvisa avstämningar med respektive
fackförbund. Inför dessa avstämningar förser respektive fackförbund HR med
information om vilka medarbetare som är anslutna till det aktuella facket. HR hämtar
data från förhandlingsmodulen för de medarbetare som är anslutna till respektive
fackförbund. Denna data utgör underlag för de fackliga förhandlingarna där fackliga
företrädare har möjlighet att göra ifrågasättanden. HR får då till uppgift att utreda
frågeställningarna och därefter återkoppla till de fackliga företrädarna vad som
framkommit i utredningen. När alla frågeställningar är utredda kan
överenskommelse om de nya lönerna ske. Denna överenskommelse protokollförs.
Enligt uppgift vid intervjuer framkommer att det i bilaga till avstämningsprotokollet
framgår att parterna är överens. De fackvisa avstämningarna utgör en nyckelkontroll
i processen.

● HR´s kontroll vid inläsning av data från förhandlingsmodul till lönesystem
När lönesättande chefer har lämnat lönemeddelande till sina medarbetare, tar ansvarig
person på HR-avdelningen ut data från förhandlingsmodul för överföring till lönesystemet.
Överföring sker genom att 7-8 filer läses in manuellt i lönesystemet. Den efterföljande
kontrollaktiviteten vid inläsning av respektive fil innefattar stickprov att medarbetares ny lön i
lönesystemet motsvarar den nya lön som finns angiven i förhandlingsmodulen.
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Vid intervjuer uppges att utförda kontrollaktiviteter, uppföljningar och vidtagna åtgärder
inte dokumenteras och sparas. Det enda som finns dokumenterat är nyckelkontrollen
med fackvisa avstämningar, där dokumentationen utgörs av avstämningsprotokollen.
Det anges finnas vissa checklistor bland annat vid kontroll av inläsning av data från
förhandlingsmodulen till lönesystemet men dessa checklistor sparas inte. Anledningen
till att utförda kontrollaktiviteter och uppföljningar inte sparas anges bero på att det är
känsliga personuppgifter om exempelvis facklig tillhörighet.

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat om de nyckelkontroller som utförs finns
angivna i dokumenterade rutiner. Inom ramen för granskningen har vi erhållit en lista
med egenkontroller som utförs varje månad av lönehandläggare som en kvalitetssäkring
innan lönerna utbetalas. Listan innehåller både obligatoriska kontroller och kontroller
som görs i mån av tid. Flertalet av kontrollerna avser den månatliga lönekörningen men
ingen kontroll har bäring på den årliga löneöversynen. Av listan framgår bland annat att
kontroll av retroräkning ska ske. Vid uppföljning med HR syftar denna kontroll till att
säkerställa att det är rätt löner som utbetalas och den sker inför varje löneutbetalning.

Övrig information
Vid intervjuer framkommer att vissa förvaltningschefer har flera hundratals löner med
olika avtal att klarmarkera, därför gör förvaltningscheferna ingen kontroll på individnivå
men att det stämmer på helheten. Dialog med lönesättande chefer sker om något
avvikande uppmärksammas.

Det påtalas att det finns en gemensam mall och tydliga kriterier för när en individuell
utvecklingsplan ska användas. Vid intervjuer uppges däremot att det inte sker någon
samlad uppföljning att en individuell utvecklingsplan upprättas för de medarbetare som
enligt chefshandboken ska ha en sådan plan.

Vid intervjuer framkommer även att det inte finns någon upparbetad rutin innebärande
att fastställande av lön för medarbetare med släktskap eller vänskap till den
lönesättande chefen ska ske av överordnad chef. Det anges däremot att det är vanligt
förekommande att det sker diskussioner om lönesättning med HR-avdelningen eller
överordnad chef. Det framhålls att orimligt höga löner även skulle synliggöras i den
årliga lönekartläggningen.

Vid frågan om det sker någon samlad utvärdering och bedömning kring medarbetarnas
prestationer under året, utifrån exempelvis satta mål i medarbetarsamtalet och
kommunens lönekriterier, anger de intervjuade att det endast sker på individnivå.
Jämförelsen sker då utifrån löneläge i lönekartläggningen. Däremot sker det ingen
jämförelse av prestationer mellan medarbetare.

Av intervjuer framgår att retroaktiva löner i samband med löneförhandlingarna är mer
regel än undantag. Om något fack dröjer och justerad lön därmed inte kan betalas ut i
tid, innebär det att även de som inte är fackligt anslutna också får vänta på retroaktiv
höjning. Detta beror på att de som inte är anslutna annars skulle gynnas av att inte vara
med.
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Vid nyanställning sker manuell registrering av bland annat löneuppgifter i lönesystemet
utifrån upprättat anställningsavtal. Registreringen utförs av en lönehandläggare på
HR-avdelningen, däremot sker ingen kontroll av registrerade uppgifter av annan
lönehandläggare. Vid intervjuer anges att chefer har tillgång till sina medarbetares löner
i lönesystemet, och HR-avdelningen rekommenderar att chefer gör en rimlighetskontroll
av medarbetarnas löner varje månad eller som minimum i samband med avslutad
löneöversyn. I intervjuer beskrivs att HR är ute flera gånger per år fysiskt i
ledningsgrupper och påminner om rimlighetskontrollerna och hur kontrollerna kan göras
i systemet. Påminnelser om rimlighetskontrollerna skickas även ut genom mail och
nyhetsbrev. Däremot finns ingen rutin kring återrapportering och uppföljning av
genomförda rimlighetskontroller.

I intervjuer beskrivs att cheferna har ett stort ansvar i löneöversynen och i
lönesättningen. Det finns ett upprättat årshjul som omfattar när olika delar i
löneöversynen ska genomföras. Det anges inte finnas några formella kontroller, däremot
utgör HR-avdelningen en kontrollfunktion där det är tydligt vem som ansvarar för de
olika kontrollerna som utförs i den årliga löneöversynen. Därtill utgör fackförbunden
också ett kontrollorgan.

Verifiering av nyckelkontroller
Vi har inom ramen för granskningen inhämtat upprättade avstämningsprotokoll från de
fackliga förhandlingarna som utförts år 2022. Totalt har vi tagit del av tio protokoll där vi
konstaterar att nio protokoll är undertecknade av båda parter, dvs av HR-strategen i
kommunen och av representant från fackförbundet. Vi noterar att ett av
avstämningsprotokollen inte är undertecknat av representant från fackförbundet, och av
protokollet anges det bero på att mötet genomfördes digitalt istället för ett fysiskt möte.

Som framgår tidigare under revisionsfrågan är kommunens anställda anslutna till 15
olika fackförbund. Vid uppföljning med HR kring anledningen till att vi bara fått tagit del
av 10 protokoll, anges det bero på flera saker. Dels att vissa kollektivavtalsbärande
fackförbund saknar medlemmar hos kommunen, dels att andra fackförbund företräder
varandras medlemmar.

Mot bakgrund av att de nyckelkontroller och kontrollaktiviteter som sker i övrigt inte
dokumenteras och sparas har det inte varit möjligt att verifiera andra nyckelkontroller i
lönesättningsprocessen.

Bedömning
Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i
lönesättningsprocessen?

Delvis.

Bedömningen baseras på att det finns ett framtaget årshjul och ett inarbetat arbetssätt i
kommunens lönesättningsprocess. HR-avdelningen utgör en kontrollfunktion i
processen och såväl HR som chefer utför ett antal kontrollaktiviteter och några
nyckelkontroller i den årliga lönerevisionen, såsom kontroller och uppföljning vid uttag av
och inläsning av data mellan lönesystem och förhandlingsmodul samt klarmarkering av
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nya löner. Kontrollerna finns inte dokumenterade i rutinbeskrivningar eller dylikt. Det har
i granskningen framkommit att de kontrollaktiviteter och nyckelkontroller som utförs inte
dokumenteras och sparas, utöver klarmarkering av löner som sker i
förhandlingsmodulen samt undertecknade avstämningsprotokoll med fackförbunden.
Avvikelser har noterats gällande avstämningsprotokoll där vi noterat att ett protokoll inte
är undertecknat av båda parter.

Det finns enligt vår bedömning behov av att göra en översyn av kontroller för
lönesättningsprocessen som helhet. Det saknas tydliga kontroller bland annat kopplat till
att genomförande av medarbetarsamtal har skett på individnivå, att individuella
utvecklingsplaner finns upprättade när behov föreligger och kontroll av följsamhet till
kommunens lönekriterier.

Vi anser att upprättande av mål och prestationer i medarbetarsamtal med en
efterföljande samlad utvärdering och bedömning av medarbetarnas prestationer i
förhållande till erhållen löneökning, kan bidra till en mer rättvisande lönesättning i
kommunen.

Roll- och ansvarsfördelning
Revisionsfråga 4: Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande
lönesättningsprocessen?

Iakttagelser
Av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Flens kommun (reviderad av
kommunfullmäktige 2020-12-10, § 123) framgår att styrelsen ska ha hand om frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och
ansvara för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bland
annat övergripande löne- och anställningsvillkor.

Av Delegationsordning för kommunstyrelsen (reviderad av kommunstyrelsen
2021-10-11, § 122) framgår vilka som är delegerade att fatta beslut i olika
personaladministrativa ärenden. Av styrdokumentet framgår att personalutskottet har
delegation på att besluta om riktlinjer för löne- och anställningsvillkor i hela kommunen.
Vidare framgår att varje personalansvarig chef har delegation på att ingå
överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för anställda och uppdragstagare
enligt fastställda riktlinjer. Slutligen framgår att HR-chef har delegation på att fatta
personal- och lönepolitiska beslut av kommunövergripande karaktär.

I Riktlinje för lönepolitiken i Flens kommun beskrivs ansvaret för lönebildning och
lönesättning, som utgår från att beslut fattas där kompetens och kunskap om
medarbetarna är som störst. Nedan återfinns en sammanställning av detta ansvar:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. I ansvaret ligger också
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kommunens samlade personal- och lönepolitik såsom övergripande löne- och
anställningsvillkor.

HR-chef
HR-chefen har huvudansvaret för att lönebildningen sker enligt principerna i de centrala
avtalen samt enligt denna riktlinje. I samband med ny lönesättning, lönerevision och
omorganisation ansvarar HR-avdelningen för att ge råd och stöd samt förse chefer med
behövlig information.

Förvaltningschefer
Förvaltningscheferna har det övergripande ansvaret för lönesättningen inom respektive
förvaltning samt ansvaret för att överenskommelser i centrala och lokala avtal följs. En
kontinuerlig dialog sker även med fackliga organisationerna i samverkan, framförallt i
samband med lönerevision.

Lönesättande chefer
Varje chef med personalansvar är ansvarig för lönesättning, vilket förutsätter att
lönesättande chefer är medvetna om vilka de gällande lönesättningsprinciperna är och
att de använder sig av dessa.

Lönesättande chefer har även till uppgift att informera medarbetarna om lönebildning
och lönekriterier. I medarbetarsamtalen ska chef och medarbetare ha en dialog om vilka
mål som ska uppnås under året. Uppföljning av mål och prestation sker sedan i
lönesamtalet där dialogen även ger möjlighet för medarbetare att tillföra information som
kan påverka lönen.

Fackliga organisationer
De fackliga företrädarna ska, i kontakter med arbetsgivaren på alla nivåer, se till sina
medlemmars intresse i lönesättningsarbetet. De fackliga företrädarna ska ses som en
resurs som ser till att lönesättningsprinciperna efterlevs.

Medarbetaren
Medarbetaren ska vara väl insatt i gällande lönekriterier och om resultat och
måluppfyllelse. Informationen ges av lönesättande chef. Genom kunskap om resultat
och måluppfyllelse har medarbetaren möjlighet att påverka sin lön. Medarbetarsamtalen
ska vara en dialog om detta. Uppföljning av mål och prestation sker sedan i
lönesamtalet där dialogen även ger möjlighet för medarbetare att tillföra information som
kan påverka lönen.

Övrig information
I enkäten ställdes två frågor kopplade till aktuell revisionsfråga. Ena frågan berör om
cheferna anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning gällande
lönesättningsprocessen. Den andra frågan berör om cheferna upplever att det finns ett
kunskapsutbyte mellan chefer och HR. I diagram 12 och 13 nedan redovisas resultaten:
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Diagram 12: Enkätsvar “Jag upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning vad gäller
lönesättningsprocessen.”

Av resultatet framkommer att en övervägande majoritet av cheferna anser att
ansvarsfördelningen kring lönesättningsprocessen är tydlig. Av svaren framgår att 85
procent av cheferna instämmer helt eller delvis i frågan medan 15 procent instämmer till
viss del eller inte alls. Av intervjuer framgår att de anser detsamma som majoriteten av
lönesättande chefer, dvs att ansvarsfördelningen är tydlig och stämmer överens med hur
de arbetar inom kommunen.

I intervju med fackliga representanter beskrivs ett problem föreligga i att vissa
medlemmar tror att det är facken som sätter lönerna. I vissa fall sägs detta bero på att
cheferna ibland hänvisar till facken vid exempelvis missnöje över lönesättningen. En
lösning som föreslås av de fackliga representanterna är en gemensam träff kring
överläggningsprotokollet som uppförs vid den inledande överläggningen, så att alla får
ta del av samma information.

Diagram 13: Enkätsvar “Jag upplever att det finns erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan lönesättande
chefer, förvaltningschefer och HR.”

Av resultatet framkommer att en övervägande del av cheferna anser att det inte finns ett
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan lönesättande chefer, förvaltningschefer och
HR-avdelningen. Av svaren framgår att 60 procent av cheferna instämmer till viss del
eller inte alls i frågan och 40 procent instämmer helt eller till viss del. Av intervjuer med
HR-avdelningen framgår att HR utbildar via ledningsgrupperna dels genom utbildning av
förhandlingsmodulen i lönesystemet, dels mailledes med powerpoint-material och annan
information. HR uppger dock att de inte fått deltagit vid alla förvaltningars
ledningsgrupper, vilket gör att det är mycket upp till respektive förvaltning.
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Bedömning
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande lönesättningsprocessen?

Delvis.

Bedömningen baseras på att det finns ett uttalat politiskt ansvar för kommunstyrelsen
gällande lönesättningsprocessen kopplat till kommunens samlade lönepolitik och
riktlinjer för lönevillkor. Kommunstyrelsen har i sin tur beslutat om att ge chefer delegat
att besluta om att ingå överenskommelser om lön- och anställningsvillkor för anställda
enligt fastställda riktlinjer. Det finns även en tydlig roll- och ansvarsfördelning på
förvaltningsnivå och resultatet av genomförd enkät visar på att ansvarsfördelningen
uppfattas som tydlig.

En brist som framkommit i granskningen är att en övervägande del av de lönesättande
cheferna inte anser att det finns ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
lönesättande chefer, förvaltningschefer och HR-avdelningen. För att lönesättande chefer
ska kunna fullfölja sitt ansvar enligt fastställda riktlinjer bedömer vi erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan förvaltningarna och HR-avdelningen vara en viktig förutsättning.

Systematiskt arbete med intern kontroll
Revisionsfråga 5: Omfattar kommunstyrelsens systematiska arbete med intern kontroll
lönesättningen (intern kontrollplaner)?

Iakttagelser
Av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna (§ 26) framgår att styrelsen ska
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar. Av reglementet (§ 32) framgår även att styrelsen
ska följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.

Vid genomgång av internkontrollplan för 2022 tillhörande kommunstyrelsen framgår att
planen inte inkluderar lönesättningen specifikt, däremot har personalsystem och
rapportering lyfts fram som ett område med tillhörande kontrollmoment.
Kontrollmomentet omfattar kontroll av att rapportering från personalsystemen ger
tillräcklig och tillförlitlig information så att arbetsgivarens åtaganden kan upprätthållas.
Ansvarig för kontrollmomentet är HR-avdelningen där stickprov ska ske kvartalsvis. Av
intervjuer framgår att HR har gjort stickprov varje månad och det är en del av
egenkontrollen. Stickproven har inte sammanställts i en rapport, men enligt uppgift
skedde under en period avvikelserapportering för att se var problemen låg och
uppkomna problem har lösts efterhand.

I intervjuer beskrivs att det sker risk- och konsekvensanalyser på daglig basis vid
lönehanteringen men framförallt finns framtagna månatliga egenkontroller i samband
med lönekörning, vilka finns omnämnda även under revisionsfråga 3. I lönerevisionen
omfattas arbetet av sådana analyser i samverkan med facken. Det interna
kontrollarbetet i processen kring lönesättning följs upp och utvecklas genom årliga
utvärderingar tillsammans med facken efter avslutad lönerevision.
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Vid intervjuer ställdes frågan om kommunen under de senaste två åren upptäckt
felaktigheter gällande lönesättning vid nyanställning eller vid löneöversyn. Av svaren
framgår att eftersom kommunen tillämpar individuell lönesättning så finns det principiellt
sett inget rätt eller fel. Det rör sig i så fall om förfaranden i processen och frågetecken
kring löneutveckling. Lönesystemet beskrivs som en underlättande kontroll, som flaggar
när någon får en höjning på mer än 10 procent.

Som framgår av revisionsfråga 3 sparas inte de nyckelkontroller som genomförs i
lönesättningsprocessen.

Bedömning
Omfattar kommunstyrelsens systematiska arbete med intern kontroll lönesättningen
(intern kontrollplaner)?

Delvis.

Bedömningen baseras på att det i kommunstyrelsens internkontrollplan finns
kontrollmoment innebärande att personalsystemen ska ge tillräcklig och tillförlitlig
information. Därtill sker riskanalyser i den månatliga lönehanteringen, och det sker även
en årlig utvärdering av lönesättningsprocessen i samverkan med fackförbunden.

Däremot bedömer vi det vara en brist att genomförda kontrollaktiviteter i samband med
löneöversynen inte dokumenteras. Dokumentation av genomförda kontrollaktiviteter är
en nyckelförutsättning för spårbarhet och för uppföljning av nyckelkontroller i processen.
Uppföljande kontroller är en betydande del av internkontrollarbetet. Dessutom kan det
utgöra ett underlag för risk- och väsentlighetsanalyser.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Flens kommun genomfört en
granskning av lönesättningsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig
lönesättningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönesättningsprocess med
tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

● För att skapa en ännu mer tydlig struktur och ett fullgott stöd för lönesättande chefer
i lönesättningsprocessen bör kommunstyrelsen se över och revidera kommunens
styrande och stödjande dokument gällande processen. Denna översyn behöver
innefatta ett tydliggörande av begreppen handlingsplan och utvecklingsplan, en
anpassning av mallar och checklistor för varje verksamhet samt utarbetande av ett
mer sammanhållet stöd för lönesättning vid nyanställning.

● Kommunstyrelsen bör se över kommunens rutiner kring dokumentation av
medarbetarsamtal och samt se över behovet av att införa ett systemstöd för att
underlätta dokumentationen. Detta ger i sin tur underlag för att kunna utföra
uppföljande kontroller att medarbetarsamtal har utförts.

● Kommunstyrelsen bör göra en översyn av befintliga lönekriterier för att göra
kriterierna tydligare och lättare att förstå. I detta arbete behöver även beaktas hur
lönekriterierna kan brytas ner på verksamhetsnivå och om det ska ske centralt eller i
samverkan mellan HR-avdelning och respektive verksamhet.

● För att medverka till en mer rättvisande lönesättning bör kommunstyrelsen införa
rutiner innebärande att samverkan sker inom och utom förvaltningarna för att uppnå
en jämförbar lönenivå för samma yrkeskategorier i förvaltningsorganisationen.

● Kommunstyrelsen bör säkerställa att undertecknande av avstämningsprotokoll sker
med alla fackliga organisationer och även se över om behov föreligger att införa
systemstöd för digital signering av dessa protokoll.

● Kommunstyrelsen bör inrätta ett systematiskt arbetssätt för HR och chefer att
dokumentera utförda kontrollaktiviteter och nyckelkontroller avseende den årliga
löneöversynen. Det bör av dokumentationen framgå när och hur kontrollen har
genomförts, eventuella avvikelser och åtgärder, samt ansvarig person i syfte att öka
spårbarheten gällande utförd kontroll.
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● Kommunstyrelsen bör tillse att det systematiska kontrollarbetet avseende
kommunens lönesättningsprocess kompletteras med kontroller inom områden där
det idag saknas som exempelvis kontroll av medarbetarsamtal samt kontroll av
följsamhet till kommunens lönekriterier. Som en del i det systematiska kontrollarbetet
bör kommunstyrelsen även ta fram en plan för uppföljande kontroller av genomförda
kontrollaktiviteter i lönesättningsprocessen. En viktig del i det systematiska
kontrollarbetet är tydliggöra vem som bär ansvaret för respektive kontroll och hur
ofta de ska utföras.

● Kommunstyrelsen bör se över rutiner för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de
olika nivåerna i förvaltningsorganisationen i syfte att stärka och stödja de
lönesättande cheferna i sitt ansvar kring kommunens lönebildning och lönesättning.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Finns rutiner som
säkerställer en tydlig
lönesättningsprocess
inom hela
organisationen?

Ja
Bedömningen baseras på att det
finns fastställda riktlinjer för
lönepolitik och löneprinciper för
Flens kommun.

Granskningen visar på att det
finns inarbetade rutiner inom
kommunen och att
HR-avdelningen säkerställer att
riktlinjer, rutiner och stödmaterial
är kända i verksamheten. En
majoritet av lönesättande chefer
anser att regler och riktlinjer inom
området är tydliga.

2. Finns fastställda
lönekriterier på
övergripande nivå och
individnivå som
säkerställer en
rättvisande lönesättning?

Delvis
Kommunens
lönesättningsprocess med
tillhörande styrande dokument
indikerar att kommunen vill skapa
grund för en rättvisande
lönesättning. Det finns
kommungemensamma uppsatta
lönekriterier och kriterier för en
objektiv bedömning av
medarbetares arbetsprestationer.
Nedbrytning av lönekriterierna på
verksamhetsnivå är möjligt men
det har skett i begränsad
utsträckning.
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Av resultatet av genomförd enkät
framgår att kriterierna är generella
och svåra att applicera och det
finns behov av samverkan på
förvaltningsnivå för att uppnå en
jämförbar lönenivå för samma
yrkeskategorier. Begränsat
ekonomiskt utrymme för
lönerevisionen begränsar en
rättvisande lönesättning.

3. Finns fungerande
nyckelkontroller med
tillhörande
kontrollaktiviteter i
lönesättningsprocessen?

Delvis
HR-avdelningen utgör en
kontrollfunktion i processen och
såväl HR som chefer utför ett
antal nyckelkontroller och
kontrollaktiviteter i den årliga
lönerevisionen. De
nyckelkontroller som utförs
dokumenteras och sparas inte.

Det finns enligt vår bedömning
behov av att göra en översyn av
kontroller för lönesättnings-
processen som helhet.

4. Finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning
gällande
lönesättningsprocessen?

Delvis
Bedömningen baseras på att det
finns ett uttalat politiskt ansvar för
kommunstyrelsen i lönesättnings-
processen kopplat till kommunens
samlade lönepolitik och riktlinjer
för lönevillkor. Det finns även en
tydlig roll- och ansvarsfördelning
på förvaltningsnivå och resultatet
av genomförd enkät visar på att
ansvarsfördelningen uppfattas
som tydlig.

En brist som framkommit i
granskningen är att det inte sker
ett erfarenhets- och kunskaps-
utbyte mellan HR och
förvaltningarna, vilket vi anser
vara en viktig förutsättning för
lönesättande chefer att fullfölja sitt
ansvar i processen.
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5. Omfattar
kommunstyrelsens
systematiska arbete med
intern kontroll
lönesättningen (intern
kontrollplaner)?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i
kommunstyrelsens
internkontrollplan finns
kontrollmoment innebärande att
personalsystemen ska ge
tillräcklig och tillförlitlig
information. Däremot bedömer vi
det vara en brist att genomförda
kontrollaktiviteter i samband med
löneöversynen inte
dokumenteras, vilket är en
nyckelförutsättning för spårbarhet
och för uppföljning av att
nyckelkontroller utförs i
processen.

2022-12-09

Annika Hansson Cecilia Axelsson
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av revisorerna i Flens kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2022-06-22. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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 § 95  SN/2022:26 – 799 

 
 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, år 2022 
 

Socialnämnden beslutar 
 

att godkänna rapporten över ej verkställda beslut och lägga rapporten till 
 handlingarna, samt 
 

att för kännedom överlämna rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

______________________ 
Sammanfattning 
Socialnämnden har enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och 28 § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) en rapporteringsskyldighet 
gällande alla gynnande beslut som meddelats med stöd av 4 kapitlet 1 § SoL och 9 
§ LSS och som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Skyldigheten att rapportera gäller även beslut som inte verkställts på nytt inom 
tre månader efter att en påbörjad verkställighet har avbrutits.  

 
Innehållet i rapporteringen regleras i lagstiftningen och ska skickas en gång per 
kvartal till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige.  
 
Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas och 
socialnämnden inte har redovisat att de har vidtagit erforderliga åtgärder  
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för att kunna verkställa beslutet kan IVO ansöka hos förvaltningsrätten om 
utdömande av särskild avgift mot nämnden. 

 
Socialnämnden har per den 30 september 2022, 28 stycken gynnande beslut som 
ej verkställts inom tre månader. 

 

Ärendet 
Statistikrapport – Beslut som inte blivit verkställda inom tre månader 

Till skillnad från statistikrapporten till IVO samt kommunens revisorer, ska 
underlaget till socialnämnden och kommunfullmäktige vara avidentifierat.  
 
Radindelning:  
Typ av insats, väntetid och orsak till att beslutet inte verkställts inom tre månader. 
 
Lagrum LSS 
 
1. 9 § 10 Daglig verksamhet, 1 år, 5 månader och 29 dagar, Verksamheten 

förändrad/stängd på grund av smitta.  
 
 
 Lagrum SoL 
 
 Äldreomsorg 

1. Parboende, 5 månader och 23 dagar. Den enskilde har tackat nej. 
2. Särskilt boende, 11 månader och 10 dagar. Saknar plats. 
3. Särskilt boende, 9 månader och 9 dagar. Saknar plats. 
4. Särskilt boende, 8 månader och 17 dagar. Saknar plats. 
5. Särskilt boende, 8 månader och 11 dagar. Saknar plats. 
6. Särskilt boende, 8 månader och 9 dagar. Saknar plats. 
7. Särskilt boende, 8 månader och 2 dagar. Saknar plats. 
8. Särskilt boende, 6 månader och 20 dagar. Saknar plats. 
9. Särskilt boende, 6 månader och 19 dagar. Saknar plats. 
10. Särskilt boende, 6 månader och 2 dagar. Saknar plats. 
11. Särskilt boende, 6 månader. Saknar plats.  
12. Särskilt boende, 5 månader och 23 dagar. Saknar plats. 
13. Särskilt boende, 5 månader och 9 dagar. Saknar plats. 
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14. Särskilt boende, 4 månader och 27 dagar. Saknar plats. 
15. Särskilt boende, 4 månader och 8 dagar. Saknar plats. 
16. Särskilt boende, 4 månader och 6 dagar. Saknar plats. 
17. Särskilt boende, 4 månader och 6 dagar. Saknar plats. 
18. Särskilt boende, 4 månader och 3 dagar. Saknar plats. 
19. Särskilt boende, 3 månader och 23 dagar. Saknar plats. 
20. Särskilt boende, 3 månader och 23 dagar. Saknar plats. 
21. Särskilt boende, 3 månader och 21 dagar. Saknar plats. 
22. Särskilt boende, 3 månader och 21 dagar. Saknar plats. 
23. Särskilt boende, 3 månader och 20 dagar. Saknar plats. 
24. Särskilt boende, 3 månader och 20 dagar. Saknar plats. 
25. Särskilt boende, 3 månader och 14 dagar. Saknar plats. 
26. Särskilt boende, 3 månader och 9 dagar. Saknar plats. 

 
 
 Individ och Familjeomsorg 

Barn och familj 
27. Kontaktfamilj, 10 månader. Saknar plats. 
28. Kontaktfamilj, 10 månader. Saknar plats. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
 Kommunfullmäktige 
 Kommunens revisorer 
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§ 99  SN/2021:173 – 616 
 

Svar på återremiss av uppdrag från strategisk plan 2020-2023 med 
budget 2022: att göra en total översyn av SFI i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för individer att nå godkända resultat 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremissen av ärendet tas upp och besvaras i nya nämnden social- och  
 arbetsmarknadsnämnden 
______________________ 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har uppdragit till socialnämnden att göra en total översyn av 
SFI i syfte att skapa bättre förutsättningar för individer att uppnå godkända 
resultat. Uppdraget skall återredovisas under 2022. 
 
Vid socialnämnden den 26 oktober presenterades ett förslag kring uppdraget 
men det saknades frågeställningar kring uppdraget varför förslaget ej utgjorde en 
total översyn. Socialnämnden beslutade att ärendet skulle återremitteras och 
åter tas upp i nämnden den 6 december.  
Det saknas förutsättningar att fullfölja uppdraget till socialnämndens 
sammanträde den 6 december 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse 
Akt 
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