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Förändringar i dagordningen
Kommunstyrelsen godkänner följande förändringar i dagordningen:

- Diskussionspunkten nämndplan utgår.

Information/ diskussion 

- Utbildningstillfälle

- Uppsiktsdialog med Flens Bostad AB – VD Arne Fältin och ordförande och 
representant för bolagsstyrelsen Terese Gamfors (S) 

- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har ordet samt 
information från kommunstyrelsens tidigare säkerhetsutskott
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Innehållsförteckning
Sidnr

§ 1 Svar på medborgarförslag om att öppna ett café i 
stationsbyggnaden 4

§ 2 Uppdrag om nytt särskilt boende i Malmköping 6

§ 3 Revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden 13

§ 4 Digitalt personalarkiv 14

§ 5 Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden 15

§ 6 Kommunstyrelsens val för mandatperioden 2023 16

§ 7 Delegationsbeslut 20

§ 8 Anmälningsärenden 22
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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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§ 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
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 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 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.
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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.

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,
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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.

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.
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Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall till Berit Hyllbrants (L) yrkande om nytt 
förslag, samt avslag till kommunstyrelsens förslag och Emma Dahlins (M) två 
tilläggsyrkanden. 

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.
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Protokollsanteckning
Berit Hyllbrant (L), Anna Jernemalm (KD) och Anton Ragnarsson (V) och Cecilia 
Friis (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:

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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§ 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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§ 4 KS/2022:141 004

Digitalt personalarkiv
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att från och med årsskiftet 2022/2023 övergå till ett digitalt personalarkiv.
______________________

Bakgrund
Flens kommun har idag ett fysiskt personalarkiv lokaliserat i korridoren på HR-
avdelningen samt ett slutförvar i källaren på stadshuset. Då kommunstyrelsen 
beslutat om en policy som säger att Flens kommun ska bli mer digital så 
behöver personalarkivet digitaliseras.

Vinsterna med att digitalisera personalarkivet är flera.

Dels så kommer det bli lättare att både slutförvara och gallra personuppgifter. 
Det blir säkrare utifrån att uppgifterna förvaras digitalt utan risk för fysisk 
påverkan som brand eller fukt.

Dessutom kommer en digitalisering att möjliggöra ett digitaliserat förfarande 
gällande anställningsavtalen. Detta i sin tur kommer innebära minskad risk för 
att det ska bli fel i avtalsskrivningen då man tar bort ett helt steg i den 
processen. Det innebär också en minskad arbetsbelastning och administration 
på lönekontoret då avtalen slipper skrivas två gånger i två olika system.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
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§ 5 KS/2023:5 003

Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden 

Kommunstyrelsen beslutar

att adjungera kommunfullmäktiges ordförande, nämndernas ordföranden 
samt de kommunala bolagens ordförande till kommunstyrelsen 
sammanträden under mandatperioden 2023-2026, samt 

att adjungeringen inte ger rätten att yttra sig vid eller lägga förslag vid 
sammanträde.

______________________

Bakgrund
Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga. Enligt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Flens kommun har kommunalråd, 
oppositionsråd och kommunchef rätt att närvara vid nämndens sammanträde 
och delta i överläggningarna. Nämnden kan ge förtroendevalda, revisorer, 
anställda eller sakkunniga närvarorätt. 

Yrkanden
Ann-Charlotte yrkar att adjungera kommunfullmäktiges ordförande, nämndernas 
ordföranden samt de kommunala bolagens ordförande till kommunstyrelsen 
sammanträden under mandatperioden 2023-2026, samt att adjungeringen inte 
ger rätten att yttra sig vid eller lägga förslag vid sammanträde.

Propositionsordnings 
Ordförande finner att det finns ett yrkande med förslag till beslut.

Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munters (S) yrkande finner ordförande 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

Skickas till:
Nämndernas och de kommunala bolagens ordförande
Kommunfullmäktiges presidium
Samtliga nämnder
Akt
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§ 6 KS/2022:4 102

Kommunstyrelsens val för mandatperioden 2023-2026 
Kommunstyrelsen beslutar

att utse ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser med mera under 
mandatperioden 2023-2026 enligt nedanstående.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter
Ann-Charlotte Munter (S)
Mari-Louise Andersson (S)
Björn Carlsson (C)
Emma Dahlin (M)
Johan Hallinder (SD)

Ersättare
Peter Munter (S)
Daniel Ljungkvist (S)
Ingegerd Branting (C)
Anna Jernemalm (KD)
Christine Hallinder (SD)

Ordförande: Ann-Charlotte Munter (S)

Donationsstyrelsen

Ledamöter
Bo Johansson (S)
Vakant
Vakant
Sonja Nordin (M)
Göte Nilsson (SD)
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Ersättare
Anita Andersson (S)
Vakant (S)
Vakant (C)
Vakant
Hans Axemyr (SD)

Ordförande: Vakant
Förste vice ordförande: Vakant
Andre vice ordförande: Vakant

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Ordinarie
Vakant (S)

Ersättare
Lisbeth Brevig (M)

Energikontoret i Mälardalen AB

Ombud
Vakant

Kommuninvest ekonomisk förening, föreningsstämma

Ordinarie
Ann-Charlotte Munter (S)

Ersättare
Emma Dahlin (M)

Kommuninvest ekonomisk förening, valberedning 
Ordinarie
Vakant (S)

Ersättare
Vakant (M)/(L)/(KD)
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Föreningen Folkets hus Sparreholm

Revisor
Vakant (S)

Revisorsersättare
Tomas Norander (M)

Föreningen Folkets hus Hälleforsnäs

Revisor
Vakant (S)

Revisorsersättare
Vakant (M)/(L)/(KD)

Kommunala pensionärsrådet

Ledamot
Hans Åfeldt (S)

Ersättare
Berit Hyllbrant (L)

Flen Vatten och Avfall AB:s styrgrupp för avfallsplanearbete
Vakant (S)
______________________

Bakgrund
Ordföranden Ann-Charlotte Munter (S) redogör för inkomna nomineringar från 
politiska partier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser med mera under 

mandatperioden 2023–2026 enligt nedanstående förslag.

Yrkanden
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att nominera Anna Jernemalm(KD) som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Peter Munter (S) yrkar tillägg med att nominera Björn Carlsson (C) som ledamot 
i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mari-Louise Andersson (S) yrkar tillägg med att nominera Ingegerd Branting (C) 
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Christine Hallinder (SD) yrkar ändring med att välja Göte Nilsson (SD) som 
ledamot i donationsstyrelsen istället för Susanne Sundelius (SD).

Peter Munter (S) yrkar tillägg med att nominera Hans Åfeldt (S) till ledamot i 
kommunala pensionärsrådet.

Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att nominera Berit Hyllbrant (L) till 
ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Propositionsordning
Ordförande finner att det förutom tidigare inkomna nomineringar finns sex 
tilläggsyrkanden.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Anna Jernemalm (KD) 
till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Björn Carlsson (C) till 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Ingegerd Branting (C) 
till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Göte Nilsson (SD) till 
ledamot i donationsstyrelsen.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Hans Åfeldt (S) till 
ledamot i kommunala pensionärsrådet.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Berit Hyllbrant (L) till 
ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Skickas till:
Akt
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§ 7 KS/2022:3 101

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
______________________

Bakgrund
Delegationsbeslut fattade inom plan och exploatering §§ 58-75

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott § 109, § 115

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist §§ 15-16

Delegationsbeslut fattade av upphandling §§ 34-39

Skickas till:
Akt
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 § 8 KS/2022:1 101

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.
______________________

Bakgrund
Flens Bostads AB 
- Styrelseprotokoll 2022-11-23

Flens Kommunfastigheter AB 
- Styrelseprotokoll 2022-11-10

Flen Vatten och Avfall AB
- Kallelse styrelsesammanträde 2022-12-08

Länsstyrelsen Södermanlands län
- Beslut om fördelning av anvisningar år 2023 till kommuner i Södermanlands 
län

Mälardalsrådet
- Mälardalsrådets extra rådsmöte 2022-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-11-15 § 112 – Sammanträdestider 
2023

Socialnämnden
- Socialnämndens beslut 2022-12-07 § 96 – Månadsrapport oktober 2022
- Månadsrapport oktober 

Sydarkivera
- Protokollsutdrag § 27 Sydarkivera, Strategisk tillsynsplan 2023-2030
- Protokollsutdrag § 29 Sydarkivera, Strategisk bevarandeplan 2023-2026
- Protokollsutdrag § 33 Sydarkivera, arkivcentrum
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Sörmlands turismutveckling AB (STUA AB)
- Information till samtliga aktieägarna i STUA AB

Sörmland Vatten och Avfall AB
- Kallelse styrelsesammanträde 2022-12-08

Skickas till:
Akt
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