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Information/diskussion

- Nämndplan – verksamhetscontroller Evelina Roos

- Ekonomisk rapport – ekonomichef Jeanette Lijesnic
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samt mot hedersrelaterat våld och förtryck 8

§ 4 Revidering av pensionsreglemente 11

§ 5 Svar på motion om utveckling av landsbygd i Flens 
kommun från Roger Tiefensee (C), Karina Krogh (C), 
Ingegerd Branting (C), Anders Iwerbo (C), 
Björn Carlsson (C) och Didrik Tångberg (C) 12
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§ 1 KS/2022:82 812

Svar på medborgarförslag om rörelsepark för vuxna

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget samt,

att ge samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att 
ta fram en lämplig plats och utrustning för att skapa en anpassad rörelsepark 
för vuxna utifrån medborgarförslagets intentioner. Förslaget ska skickas på 
remiss till Funktionsrättsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Uppdraget 
ska återredovisas när lämplig plats är funnen tillsammans med tidplan för 
genomförandet och kostnad för projektet, senast kvartal 3 2023.

______________________

Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Flens kommun 13 maj 2022 som föreslår att 
kommunen ska investera i en tillgänglighetsanpassad rörelsepark för vuxna. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 88 att medborgarförslaget får 
ställas. Förslaget har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar vikten av säkerhet vad gäller utrustning 
anpassad för permobil samt att Flen ska vara en attraktiv plats där vi alla ska 
kunna ta oss ut i skogen, njuta av vatten och lockas till rörelse i vardagen. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
svar. 

Frågan bör hanteras vidare i samhällsbyggnadsnämndens ansvar kring offentliga 
miljöer, för att skapa fler tillgänglighetsanpassade platser och aktiviteter. 
Förslagsställarens förslag kring aktiviteter för permobil, som kräver en högre 
säkerhet, bör hanteras i nämnden ansvarig för vård- och omsorg.

Förslag till beslut
att  anse medborgarförslaget besvarat, samt
att ge samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag 

att tillsammans se över möjligheter till utveckling av platser för ökad 
möjlighet till fysisk aktivitet tillgängligt för alla.
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Yrkanden
Emma Dahlin (M) yrkar ändring med
att avslå medborgarförslaget, samt
att ge samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att 

ta fram en lämplig plats och utrustning för att skapa en anpassad rörelsepark 
för vuxna utifrån medborgarförslagets intentioner. Förslaget ska skickas på 
remiss till Funktionsrättsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Uppdraget 
ska återredovisas när lämplig plats är funnen tillsammans med tidplan för 
genomförandet och kostnad för projektet, senast kvartal 3 2023.

Propositionsordning
Ordförande finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns 
två ändringsyrkanden.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag mot Emma 
Dahlins (M) ändringsyrkanden finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att bifalla Emma Dahlins (M) ändringsyrkanden.

Skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akt
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§ 2 KS/2022:14 003

Svar på medborgarförslag angående taxa för hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Flens kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Sörmland Vattens och avfall 
AB:s svar, daterad den 30 juni 2022 samt förmedla till förslagsställaren att 
det finns en lösning att tillgå, samt

att till förslagsställaren överlämna Sörmland Vatten och avfall AB:s svar den 30 
juni 2022 som svar på medborgarförslaget.

______________________

Bakgrund
Medborgarförslaget innebär i allt väsentligt att förslagsställaren föreslår att 
förändra Flens kommuns taxa för hushållsavfall gällande avgiften för del i 
gemensam container.

Samhällsbyggnadsnämnden och Sörmland Vatten och avfall AB har erhållit 
förslaget på remiss och bägge har återkommit med svar. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås, 2022-06-
21, § 69.

Sörmland Vatten och avfall AB hänvisar i sitt yttrande till nya lagkrav gällande 
insamling av avfall för att ta hänsyn till beslutet för framtida insamlingstjänst i 
våra tre kommuner. Med anledning av nya lagkrav som troligen beslutas inom 
kort så inväntar bolaget den nya förordningen och innan dess vidtas inga 
åtgärder. 

Sörmland Vatten och avfall AB erbjuder, vilken även medborgarförslaget hänvisar 
till, att bolaget kan utreda möjligheten till att få ett eget kärl och därmed 
möjlighet till att få ”del av års taxa” om man inte är folkbokförd på aktuell adress. 
Förslagsställaren ombeds vänligen kontakta bolagets kundservice för att starta 
utredning om detta blir aktuellt.
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Kommunledningsförvaltningen biträder Sörmland Vattens yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att till förslagsställaren överlämna Sörmland Vatten och avfall AB:s svar den 30 

juni 2022 som svar på medborgarförslaget, samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Yrkanden
Emma Dahlin (M) yrkar ändring i andra att-satsen med 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Sörmland Vattens och avfall 

AB:s svar, daterad den 30 juni 2022 samt förmedla till förslagsställaren att 
det finns en lösning att tillgå.

Propositionsordning
Ordförande finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns 
ett ändringsyrkande.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till andra att-sats 
mot Emma Dahlins (M) ändringsyrkande finner ordförande att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Emma Dahlins (M) 
ändringsyrkande.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag i övrigt finner 
ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla desamma.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 3 KS/2022:153 700

Förlängning av handlingsplan för Flens kommuns arbete för 
kvinnofrid, mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld 
och förtryck

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  nu gällande styrande dokument Handlingsplan för Flens kommuns arbete 
för kvinnofrid, mot våld i nära relation och mot hedersrelaterat våld och 
förtryck tidsperiod förlängs med ett år till 2023, samt

att kommunstyrelsens kansli ges i uppdrag att revidera årtal på Handlingsplan 
för Flens kommuns arbete för kvinnofrid, mot våld i nära relationer samt mot 
hedersrelaterat våld och förtryck från 2021-2022 till 2021-2023 i kommunens 
författningssamling.

______________________

Bakgrund
Handlingsplan för Flens kommuns arbete för kvinnofrid, mot våld i nära relationer 
samt mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2022 antogs av 
kommunfullmäktige 2020-12-10, § 121. Alla nämnder har uppdrag enligt planen. 
Kommunledningsförvaltningen har i uppföljningen vänt sig till förvaltningarna som 
har redovisat svar på givna uppdrag. Kommunledningsförvaltningen har 
sammanställt svaren, gjort en bedömning och sammanfattande analys samt 
lämnat förslag på vad arbetet ska fokusera på framåt.

Inom ramen för uppföljningen har brister i hanteringen av handlingsplanens 
förankring och genomförande uppmärksammats. Detta är särskilt tydligt utifrån 
kommunstyrelsens ansvarsområde gällande nämndövergripande samordning av 
arbetet med handlingsplanen. Inom förvaltningarna med störst ansvar inom 
området, socialförvaltningen och barn-, utbildning-, och kulturförvaltningen, har 
arbete pågått under perioden utifrån gällande lagstiftning, men ej utifrån 
handlingsplanen då den inte varit förankrad i organisationen. Fokus framåt bör 
vara samordning och effektiv resursanvändning mellan förvaltningarna. 
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Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att handlingsplanen för 2021-
2022 bör förlängas med ett år, till 2023, med fokus på det samordningsuppdrag 
som gäller för kommunstyrelsen. På så sätt kan, i planen givna, uppdrag utforskas 
närmare och genomföras i samverkan mellan förvaltningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att förlänga föreliggande handlingsplan med fokus på det samordningsuppdrag 

som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde,
att kommunstyrelsen ansvarar för samordning av arbetet utifrån planen, 

bland annat genom regelbunden samverkan och uppföljning under året,
att  nu gällande styrande dokument Handlingsplan för Flens kommuns arbete 

för kvinnofrid, mot våld i nära relation och mot hedersrelaterat våld och 
förtryck tidsperiod förlängs med ett år till 2023, samt

att kommunstyrelsens kansli ges i uppdrag att revidera årtal på Handlingsplan 
för Flens kommuns arbete för kvinnofrid, mot våld i nära relationer samt mot 
hedersrelaterat våld och förtryck från 2021-2022 till 2021-2023 i kommunens 
författningssamling.

Yrkanden
Emma Dahlin (M) yrkar avslag på kommunledningsförvaltningens förslag till 
första och andra att-sats.
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns 
två avslagsyrkanden.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till första och 
andra att-sats mot Emma Dahlins (M) avslagsyrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Emma Dahlins (M) 
avslagsyrkanden.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag i övrigt finner 
ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akt
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§ 4 KS/2023:11 003

Revidering av pensionsreglementet i Flens kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna revidering av pensionsreglementet för Flens kommun att gälla från 
och med 2023-01-01, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att inta reviderat reglemente i kommunens 
författningssamling.

______________________

Bakgrund
Pensionsreglementet uppdateras i samband med ändringar av pensionsavtal som 
träder i kraft för kommuner 1 januari 2023. För medarbetare inom kommunen 
tillämpas, från 1 januari 2023, kollektivavtalade tjänstepension inom KAP-KL och 
AKAP-KR. Sedan senaste revideringen av pensionsreglementet så har avtal 
tecknats, som bland annat innebär att SAP-R fasas ut på sikt. För förtroendevalda 
tillämpas PBF samt OPF-KL. Information om de olika kollektivavtalade 
tjänstepensionerna och bestämmelser för förtroendevalda finns på SKR:s 
webbplats.

Skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akt 

Comfact Signature Referensnummer: 62836SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                      Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 

§ 5 KS/2022:74 000

Svar på motion om utveckling av Landsbygd i Flens kommun från 
Roger Tiefensee (C), Karina Krogh (C), Ingegerd Branting (C), Anders 
Iwerbo (C), Björn Carlsson (C) och Didrik Tångberg (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad med hänvisning till att motionens syfte tillgodoses i 
översiktsplanen Sörmlands hjärta – med plats för alla, samt i och med 
genomförd kompetensutveckling för berörd förvaltningspersonal.

______________________

Bakgrund
De centerpartistiska ledamöterna i kommunfullmäktige (Roger Tiefensee, Karina 
Krogh, Ingegerd Branting, Anders Iwerbo, Björn Carlsson och Didrik Tångberg) 
inkom i april 2022 med en motion med rubriken Utveckling av landsbygd i Flens 
kommun. I motionen föreslås:

- ”att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en riktlinje som 
främjar utveckling av boende och företag på landsbygden genom att 
underlätta för byggande på mark som inte är brukningsvärd med tydliga 
transparenta regler som en del i att säkerställa livsmedelsförsörjningen, 

- att aktörer som Länsstyrelsen och LRF involveras i utredningen för att 
skapa bredd kunskapssyn och förankring.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett svar på motionen i september 2022 
(SBN 2022-09-27 § 94). 
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Samhällsbyggnadsnämnden menar att det i Flens kommun redan finns styrning 
när det gäller byggnation på landsbygden, både genom miljöbalkens (1998:808, 3 
kap 4 §) reglering av byggnation på jordbruksmark, och genom översiktsplanens 
formuleringar kring detta: 

”Nya fastigheter bör planeras och placeras på ett sådant sätt att de 
inte förhindrar eller försvårar rationellt jord- och skogsbruk. Den mest 
värdefulla jordbruksmarken bör helt undantas från ny bebyggelse. För 
att underlätta generationsskiften på landsbygden bör tillkommande 
bebyggelse i och i anslutning till gårdar och andra produktionsenheter 
medges, om det kan ske utan att strukturen och landskapsbilden tar 
skada.” (i Översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla under 
rubriken: ”Bebyggelseutveckling på landsbygden”)

Nämnden poängterar också att varje enskild ansökan om bebyggelse på 
jordbruksmark prövas utifrån de lokala förutsättningarna på platsen. I det 
praktiska handläggningsarbetet använder tjänstepersonerna en checklista för att 
säkerställa att det enskilda ärendet blir belyst på rätt sätt. Vidare anger nämnden 
att kompetensutveckling har genomförts under de senaste två åren, specifikt 
kopplat till bedömningar kring förhandsbesked och bygglov på jordbruksmark. 
Slutligen påpekar nämnden att det, när det gäller ”icke brukningsvärd 
jordbruksmark” som nämns i motionen, är möjligt att bevilja lov och 
förhandsbesked utan ändrad eller förtydligad reglering. I anslutning till 
samhällsbyggnadsnämndens hantering av ärendet lämnade centerpartiet en 
protokollsanteckning där man tackar för remissvaret, och anför att man avser 
återkomma med förslag ”om hur vi i ett bredare perspektiv främjar byggnation på 
landsbygden” (SBN 2022-09-27 § 94).

Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning och 
förordar att motionen anses besvarad.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 6 KS/2023:8 350

Handlingsplan för dagvatten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till handlingsplan för dagvatten i Flens kommun inklusive bilagor, 
samt

att uppdra till kommunstyrelsen att inta handlingsplanen i Flens kommuns 
författningssamling.

______________________
Emma Dahlin (M) deltar inte i beslutet

Bakgrund
En handlingsplan för dagvatten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), 
kommunledningsförvaltningen, plan- och exploateringsavdelningen, tekniska 
avdelningen, samt bygg- och miljöavdelningen. Arbetsgruppen har kartlagt 
befintligt läge i kommunen, samlat erfarenheter från andra kommuner, och 
förankrat förslaget till ställningstaganden och åtgärder hos en styrgrupp 
bestående av representanter från kommunlednings- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, samt bolagsledningen för SVAAB. 
Handlingsplanen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13 § 122.

Syftet med handlingsplanen är att föroreningsmängderna och risken för 
översvämningsskador ska minska, samt att tydliggöra och underlätta arbetet med 
dagvattenfrågor i kommunen. Handlingsplanen syftar vidare till att riktlinjerna i 
dagvattenpolicyn följs och att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten uppnås. 
Användningen av befintliga områden, exploatering av nya områden och ökad 
nederbörd ställer ökade krav på hur dagvattnet behöver tas om hand. 
Omhändertagandet sker i ett begränsat befintligt ledningssystem. Detta, i 
kombination med att sannolikheten för kraftiga regn förväntas öka i framtiden, 
ställer högre krav på omhändertagandet av dagvatten än tidigare.
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Handlingsplanen föreslås gälla tillsvidare. Planen ska följas upp inom två år efter 
antagande och vid behov revideras. Uppföljningen redovisas till 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att handlingsplanen kommer 
medborgare till nytta eftersom förbättrad dagvattenhantering innebär mindre 
risk för översvämningar och att föroreningar sprids i naturen. Ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv innebär handlingsplanen att 
dagvattensfrågorna ska finnas med redan i planeringsstadiet vilket minskar 
behovet av kostsamma åtgärder i efterhand. I ett juridiskt perspektiv berörs 
frågan om dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och plan- 
och bygglagen. Handlingsplanen bidrar till kommunens arbete för att leva upp till 
dessa lagar. En förbättrad dagvattenhantering enligt vad som beskrivs i 
handlingsplanen är en viktig pusselbit i kommunens arbete för hållbar utveckling.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 7 KS/2022:137 003

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den reviderade delegationsordningen för kommunstyrelsen, samt

att uppdra till kommunstyrelsens kansli att inta den reviderade 
delegationsordningen i kommunens författningssamling.

______________________
Emma Dahlin (M) deltar inte i beslutet

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation som trätt i kraft 
2023-01-01. Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras, framförallt 
mot bakgrund av personal- och säkerhetsutskottens avskaffande.
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§ 8 KS/2022:138 003

Policy för användning av informationsteknik i Flens kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta policy för användning av informationsteknik i Flens kommun att gälla 
från och med 2023-03-01,

att upphäva IT-policy för Flens kommun, 2015:12, 2023-02-28, samt

att uppdra till kommunstyrelsens kansli att inta policyn i kommunens 
författningssamling.

______________________

Bakgrund
Nuvarande IT-policy är från 2015 och behöver uppdateras. 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat en ny. Den föreslagna policyn är 
principiellt hållen och ska kompletteras med riktlinjer som IT- och 
Serviceavdelningen fastställer utifrån policyn. 
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