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Plats och tid 
 

sal stora manschetten, Aktivitetshuset Skjortan  Kl 18.00 - 20.10 
Beslutande 
 

Helén Stockow (S), ordf Roger Tiefensee (C) Kerstin Olsson (M) 
Lotta Finstorp (M), 1:e vo Karina Bundgaard Krogh (C) Elisabeth Bergqvist (M) 
Torbjörn Jansson (S), 2:e vo Jenny Hammarlund (C) Rickard Brännman (SD) 
Adam Jamaal Adam (S) Abdurahman Hussein Hassan (C) Johan Hallinder (SD) 
Daniel Ljungkvist (S) Ingegerd Branting (C) Göran Lennman (SD) 
Terese Gamfors (S) Anders Iwerbo (C) Anders Brännman (SD) 
Jonas Thyrén (S) Anna Jernemalm (KD) Christine Hallinder (SD) 
Mariia Efimova (S) Ann-Sofie Svedberg (KD) Sven Bager (SD) 
Peter Munter (S) Berit Hyllbrant (L) Torgny Lindgren (SD) 
Teija Haavisto (S) Magnus Erixon (L) Watson George (SD) 
Daniel Danon (S) Cecilia Friis (MP) Sara Johansson Verhoczki (SD) 
Mari-Louise Andersson (S) Emma Dahlin (M) Huda Omar (V) 
Ann-Charlotte Munter (S) Katarina Lagerstedt (M) Kaj Johansson (V) 
Arne Lundberg (S) Thomas Norander (M) Karoly Hidvegi (V) 
Ann-Katrin Elofson (S) Lisbeth Brevig (M) Caspar Almalander (V) 

Övriga deltagare 
 

Kommunchef Håkan Bergsten 
Kommunjurist Niklas Witt 
Kommunsekreterare Axel Wevel 

Utses att justera Emma Dahlin och Jonas Thyrén  
Justeringens 
plats och tid Stadshuset den 9 december 2019 
 
Under-        Sekreterare 
skrifter 

 
 ....................................................................................................................................................................  

Axel Wevel 

Paragrafer 112-124 

  
                         Ordförande  

 ....................................................................................................................................................................  

Helén Stockow 
 
                         Justerande 

 
 ....................................................................................................................................................................  

Emma Dahlin Jonas Thyrén 

 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
 

2019-11-28  
Datum för 
anslags uppsättande 
 

2019-12-09 Datum för 
anslags nedtagande 2020-01-07 

Kommunal författning 
 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset, Flen 
 
Underskrift 
 

 
 .....................................................................................................................................................................  
Axel Wevel 
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Förändringar i dagordningen 
Kommunfullmäktige godkänner följande förändringar i dagordningen: 
 
Tillägg: 
- Entledigande från uppdragen som ledamot i Flens Bostads AB, er-sättare i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och god 
man vid fastighetsbildningsförrättning - Anders Hermansson (C)  

- Interpellation om idrottsbibliotek, från Lotta Finstorp (M) till samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Greta Suvén (MP) 

 
 
Information/diskussion 
- Presentation av samordningsförbundet RAR Sörmland – förbundschef RAR 

Sörmland Charlotta Skålén 
- Lägesbild av arbetet med heltid som norm – VD Alamanco Lars-Åke Al-

mqvist 
- Lägesbild Flens Vatten och Avfall AB, Sörmland Vatten och Avfall AB – ord-

förande Flens Vatten och Avfall AB Arne Lundberg (S) och affärsområdes-
chef VA Sörmland Vatten och Avfall AB Per Ivarsson 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida 
  

 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28  
 

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

c:\users\axewev\appdata\local\temp\solarplexusit\kf protokoll 191128-{a54623ab-97dd-48b7-bb03-78b416f0529a}.rtf 

220  

 
Innehållsförteckning                  Sidnr 
       
§ 112 Införande av klimatväxlingssystem  221 

§ 113 Återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att arbeta  223 
  proaktivt med att säkra skolvägarna till Bildningscentrum  
  Stenhammar för att gynna fler barn att gå och cykla till skolan 

§ 114 Avslut av uppdraget att utarbeta bredbandsstrategi för hela  225 
  kommunen 

§ 115 Avslut av uppdraget metoder och definitioner för 226 
  Medborgardialog 

§ 116 Revidering av avtal avseende den gemensamma över- 228 
  förmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner 

§ 117 Återrapportering av plan för upprustning av lekplatser utifrån 229 
  tillgänglighetsaspekter 

§ 118 Ersätta gruppbostad Orrögatan med annan gruppbostad på 232 
  Vårlöken 2 
 

§ 119 Förvärv av fastighet eller del av fastighet - Bjurängsvägen 2  235 
  Malmköping 
 

§ 120 Fyllnadsval av ledamot och förste vice ordförande i Flens  243 
  Bostads AB efter Anders Karlsson (KD) 
 

§ 121 Entledigande från uppdragen som ersättare i kommun- 244 
  styrelsen och ersättare i kommunfullmäktige, från  
  Marie-Louise Olson (S) 
 

§ 122 Anmälningsärenden  245 
 

§ 123  Entledigande från uppdragen som ledamot i Flens Bostads AB, 246  
  ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges  
  valberedning och god man vid fastighetsbildningsförrättning 
   - Anders Hermansson (C) 
 

§ 124 Interpellation om idrottsbibliotek, från Lotta Finstorp (M)  247  
  till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Greta Suvén (MP)  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida 
  

 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28  
 

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

c:\users\axewev\appdata\local\temp\solarplexusit\kf protokoll 191128-{a54623ab-97dd-48b7-bb03-78b416f0529a}.rtf 

221  

 
 
§ 112 KS/2019:15  409 
 
Införande av klimatväxlingssystem 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med övriga nämnder införa ett 

klimatväxlingssystem där en intern avgift läggs på flygresor, användande 
av egen bil i tjänsten samt inköp av fossila drivmedel. Avgiften ska använ-
das till åtgärder som minskar kommunens utsläpp av växthusgaser, 

 
att klimatväxlingssystemet ska fastställas av kommunstyrelsen, samt 
 
att utredningsuppdraget i strategisk plan 2019-2022: att utreda möjligheten 

till intern klimatkompensering därmed är slutfört. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Den globala uppvärmningen är en stor utmaning som kräver skyndsamma åt-
gärder för att kraftigt minska växthusgasutsläppen. Flens kommun beslutade i 
strategisk plan 2019-2022 att år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser. Elen som levereras till kommunen är 100 procent förnybar och 
fossila bränslen för uppvärmning har fasats ut från kommunens fastigheter. 
Däremot genererar kommunens transporter stora utsläpp av växthusgaser. År 
2030 ska utsläppen från interna transporter ha minskat med 70 procent jämfört 
med 2010. Intern klimatkompensering – klimatväxling – är ett bra sätt att 
snabba på kommunens minskning av växthusgasutsläpp utan att kostnaderna 
ökar. Klimatväxling innebär att en intern avgift läggs på kostnader med stora ut-
släpp av växthusgaser: flygresor, användande av egen bil i tjänsten och inköp av 
fossila drivmedel. Avgiften går till ett centralt konto som används till åtgärder 
för att minska växthusgasutsläpp. Syftet är att styra verksamheter bort från an-
vändning av fossil energi och samtidigt stödja insatser som bidrar till att minska 
klimatpåverkan. Flera andra kommuner har infört eller är på väg att införa en 
klimatväxlingsmodell, till exempel Östersund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö 
och Lund. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med övriga nämnder införa ett 

klimatväxlingssystem där en intern avgift läggs på flygresor, användande av 
egen bil i tjänsten samt inköp av fossila drivmedel. Avgiften ska användas till 
åtgärder som minskar kommunens utsläpp av växthusgaser, 

att klimatväxlingssystemet ska fastställas av kommunstyrelsen, samt 
att utredningsuppdraget i strategisk plan 2019-2022: att utreda möjligheten till 

intern klimatkompensering därmed är slutfört. 
 
Yrkande 
Roger Tiefensee (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 113 KS/2019:33  512 
 
Återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att arbeta 
proaktivt med att säkra skolvägarna till Bildningscentrum Sten-
hammar för att gynna fler barn att gå och cykla till skolan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den återrapportering av ett inlett proaktivt arbete för att säkra 

skolvägarna till Bildningscentrum Stenhammar som samhällsbyggnads-
nämnden och barn-, utbildnings- och kulturnämnden lämnat, samt 

 
att uppdraget att utreda möjligheten att arbeta proaktiv med att säkra skol-

vägarna därmed är utfört. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Som svar på ett medborgarförslag gav kommunfullmäktige 2019-01-31 § 1 sam-
hällsbyggnadsnämnden och barn-, utbildnings- och kulturnämnden i gemensamt 
uppdrag att ”utreda möjligheten att arbeta proaktivt med att säkra skolvägarna 
till Bildningscentrum Stenhammar för att gynna fler barn att gå och cykla till sko-
lan”. Återrapportering begärdes under år 2019. Samhällsbyggnadsnämnden fick 
även uppdraget att inkludera medborgarförslagets åtgärdsförslag i kommande 
planering och budgetarbete. 
 
I nämndernas ärendeberedning framgår att uppdraget bearbetats genom sam-
verkan mellan förvaltningarna och Flens kommunfastigheter AB (FKAB). Ett pro-
jekt har inletts med syftet att kartlägga risker längs skolvägarna och att ta hand 
om trafiksäkerhetsbrister genom såväl påverkansarbete som åtgärder i den fy-
siska miljön. Nämnderna skriver att arbetet även kopplar till de nationella trafik-
säkerhetsmålen i nollvisionsarbetet där de relevanta etappmålen är hastighets-
efterlevnad, säkra gång-, cykel- och mopedpassager samt underhåll av gång- och 
cykelnätet. Projektet förväntas resultera i att skolvägarna är kartlagda och be-
dömda ur trafiksäkerhetssynpunkt. Förslag till alternativa skolvägar eller trans-
portsätt ska presenteras i fall där andra vägar än den mest trafiksäkra används 
av eleverna. Samverkan med elever och vårdnadshavare/föräldrar framhålls 
som viktigt i arbetet.  
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Enklare åtgärder kommer genomföras i anslutning till projektets kartläggnings-
fas, medan större insatser kommer inkluderas i budgetarbetet inför år 2021. I 
arbetet involveras utöver personal från samhällsbyggnadsförvaltningen bild-
ningscentrum och FKAB, även Flens kommuns kommunikationsstrategiska 
funktion och infrastrukturstrateg, samt vårdnadshavare och elever. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på det inledda arbetet som bör leda 
till högre medvetande om trafiksäkerhet och ökad säkerhet för framför allt ele-
verna på väg till och från skolan, men även för den bredare allmänheten. Därför 
föreslås att nämndernas återrapportering godkänns och att deras utrednings-
uppdrag bedöms som avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden  
Akt 
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§ 114 KS/2013:166 534 
 
Avslut av uppdraget att utarbeta bredbandsstrategi för hela kom-
munen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi för Flens kommun är avslutat. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med strategisk plan 2013-09-26 § 111 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast till och med år 2015 utarbeta en 
bredbandsstrategi för hela kommunen. 
 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27 § 121 och vann laga 
kraft 2018-10-18. I översiktsplanen togs ställningstaganden som motsvarar be-
hovet av en bredbandsstrategi.  
 
Ställningstaganden ur översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla: 
 
Flens kommun har som mål att 100 procent av befolkningen ska ha möjlighet till 
minst 100 Megabit år 2020 via bredband. Detta görs bland annat möjligt genom 
att bygga ut fiber inom hela kommunen. 
 
Flens kommun har som mål att kommunen även ska täckas av mobilt bredband 
för att möjliggöra framtida mobila digitala tjänster och funktioner. 
 
Vid uppförande av master ska minsta avståndet mellan vägområde och mast 
motsvara mastens totalhöjd. Avståndet till närmaste spårmitt ska vara mastens 
totalhöjd utökat med tio meter. 
 
Översiktsplanens ställningstaganden bedöms vara en tillräcklig vägledning. Av 
den anledningen föreslår kommunledningsförvaltningen att uppdraget anses 
slutfört. 
 
 
Expedieras till:  
Akt
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§ 115 KS/2016:57  109 
 
Avslut av uppdraget metoder och definitioner för medborgardialog 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdraget att utarbeta förslag till metod och definitioner för ett vidare 

arbete med medborgardialog i Flens kommun avslutas. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-01 § 11 i samband med nämndplan 2016-
2019 och internkontrollplan 2016 att uppdra till kommunledningsförvaltningen 
att utarbeta förslag till metod och definitioner för ett vidare arbete med med-
borgardialog i Flens kommun. Förslaget ska baseras på de erfarenheter som 
gjorts beträffande medborgardialog i Flens kommun och i andra kommuner. 
Uppdraget ska senast vara redovisat för kommunstyrelsen vid sammanträdet 
den 28 november 2016 med målsättning att slutligt förslag ska kunna behandlas 
av kommunfullmäktige den 15 december 2016. 
 
Flens kommun arbetar med dialog i många olika former. Bland annat finns det 
samverkansråd där kommunen möter representanter från pensionärsorganisat-
ioner och föreningar som företräder personer med olika funktionshinder. Vidare 
pågår löpande dialog med våra aktiva föreningar och bygderåd inom ramen för 
arbetet med bygd och ort i balans. Även kommunens näringslivsråd är ett forum 
för dialog med syfte att utveckla kommunen. 
 
I särskilda uppdrag med olika policydokument bjuds medborgare in för att delta 
i dialog. Ett exempel är underlaget till idrottspolitiskt program för Flen kommun 
som bygger på dialog både i förarbetet och under remiss. Även kommunens po-
licy för strategisk förstärkning av landsbygden och kommunens översiktsplan är 
dokument framtagna i dialog med medborgare och intresseföreningar. 
 
Ett utvecklingsarbete har genomförts tillsammans med kommunfullmäktiges 
presidium (tidigare mandatperiod) som en del av att vitalisera kommunfullmäk-
tige. En slutsats från det arbetet är att kommunen inte behöver ett styrdoku-
ment för medborgardialog utan att nämnder och fullmäktige ska, i de lägen där 
uppdrag initieras, använda sig av möjligheten att skriva in i uppdraget att med-
borgardialog ska ske. 
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Ett område där kommunen arbetar för utveckla dialog och delaktighet är med 
unga. Ett pågående arbete är kommunens samarbete med fryshuset för att 
stärka ungdomsdemokratin. Översiktsplanen har även ett ställningstagande som 
lyder ”I Flens kommun ska barn ges möjlighet till inflytande i den fysiska plane-
ringen, genom att de ges möjlighet att delta i medborgardialoger”. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat både metoder och definit-
ioner för att arbeta med medborgardialog. Vilken metod som används beror på 
vilka målgrupper som ska mötas och vad dialogen ska handla om. Kommunled-
ningsförvaltningen bedömer att uppdraget att ta fram metoder och definitioner 
för medborgardialog kan avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akt 
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§ 116 KS/2019:122  009 
 
Revidering av avtal avseende den gemensamma överförmyndar-
nämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner 
  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det reviderade avtalet avseende den gemensamma överförmyndar-

nämnden i Flen, Gnesta och Vingåker, samt 
 
att det reviderade avtalet gäller från och med den 1 januari 2020. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Den gemensamma överförmyndarnämnden föreslår att avtalet för den gemen-
samma överförmyndarnämnden revideras avseende § 13 stycke 5 som nu stad-
gar att varje kommun hanterar och redovisar ersättningar till ställföreträdare. 
 
För att möjliggöra en kostnadseffektiv och rättssäker lösning avseende utbetal-
ning av arvode till de samverkande kommunernas ställföreträdare föreslås att 
Flens kommun, från och med den 1 januari 2020, sköter utbetalningen av samt-
liga arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare i ärenden där kom-
munen bär kostnaden.  
 
Varje kommun bär även efter revideringen av avtalet kostnaden för sina ställfö-
reträdares arvoden för huvudmän folkbokförda i den egna kommunen. Kostna-
den för arvoden och kostnadsersättningar faktureras ansvarig kommun i efter-
hand av Flens kommun.  
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Överförmyndarnämnden 
Gnesta kommun 
Vingåkers kommun 
Akt 
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§ 117 KS/2019:34  332 
 
Återrapportering av plan för upprustning av lekplatser utifrån till-
gänglighetsaspekter 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens återrapportering av planering för 

upprustning av befintliga lekplatser utifrån tillgänglighetsaspekter, 
 
att samhällsbyggnadsnämnden beaktar eventuella behov av investeringsme-

del för att genomföra upprustningsplanen och prioriteringsordningen i 
kommande ordinarie budgetprocesser samt även preciserar planens tids-
horisont, 

 
att samhällsbyggnadsnämnden anpassar planen efter eventuella förändringar 

i lokala förutsättningar och behov,  
 
att tillgänglighetsperspektivet även omfattar tillgängligheten till lekplatsen 

från omgivande miljö, samt 
 
att uppdraget därmed bedöms som avslutat. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2019-01-31 § 2 i uppdrag av kommunfullmäk-
tige att återrapportera en plan för upprustning av befintliga lekplatser utifrån 
tillgänglighetsaspekter. Uppdraget var en fortsättning på ett tidigare uppdrag, 
och byggde även på en översyn av kommunens lekplatser vilka besiktigats under 
år 2018. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade då att antalet lekplatser i 
kommunen är relativt väl avvägt i förhållande till befolkningens storlek och 
spridning. 
  
Utifrån genomförd inventering och en bedömning av hur de befintliga lekplat-
serna kan bli bättre ur tillgänglighetsperspektiv, har samhällsbyggnadsnämnden 
nu tagit fram en prioriteringslista för vilka lekplatser som ska kompletteras med 
lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad.  
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Samhällsbyggnadsnämnden utgår från att lekplatserna ska kompletteras med 
utrustning av tre slag, och har gjort en kostnadsbedömning av dessa insatser. 
Det handlar om komplettering med tillgänglighetsanpassad gunga, fjäderlek och 
vipplek. Kostnaden för dessa kompletteringar uppskattas till 60 000 kronor per 
lekplats. Driftskostnaden bedöms inte påverkas nämnvärt. I underlaget framgår 
inte vad som gör att just dessa tre kompletteringar bedömts vara de som är ak-
tuella, eller om andra alternativ finns och har övervägts.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden menar att det är rimligt att i en första omgång prio-
ritera tillgänglighetsinsatser på en lekplats i taget per ort. I prioriteringen tas 
även hänsyn till nuvarande underhållsbehov. Därför föreslås prioritering av föl-
jande lekplatser i det första skedet: 
 
1. Sveavägens lekpark, Flen 
2. Kullavägens lekplats, Bettna 
3. Annebergsvägens lekplats, Hälleforsnäs 
4. Kungsgatans lekplats, Malmköping 
5. Familjeparkens lekplats, Sparreholm 
6. Vadsbro lekplats 
7. Skebokvarns lekplats 
8. Mellösa lekplats 
 
Därefter förordar samhällsbyggnadsnämnden att upprustningen av de återstå-
ende lekplatserna genomförs med hänsyn till avstånd till redan anpassad lek-
plats, antal boende i området och områdets topografi. Med detta som utgångs-
punkt föreslår nämnden följande prioritieringsordning i andra steget:  
 
1. Septembervägens lekplats, Flen 
2. Solbacksvägens lekplats, Flen 
3. Norra Torgatans lekplats, Hälleforsnäs 
4. Kyrkdalens lekplats, Sparreholm 
5. Överängsparkens lekplats, Flen 
6. Trumpetens lekplats, Malmköping 
7. Bjurtorpsvägens lekplats, Flen 
8. Bergvägens lekplats, Sparreholm 
9. Gökstigens lekplats, Flen 
10. Novembervägens lekplats, Flen 
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Samhällsbyggnadsnämnden tillägger att två, av de totalt 20 kommunala lekplat-
serna (en i Flen och en i Hälleforsnäs), inte ingår i prioriteringslistan. Det motive-
ras av att den ena platsen är svår att tillgängliggöra fysiskt, medan den andra in-
går som en del av en bredare utredning om en ungdoms/rörelsepark vid Sten-
hammarskolan. Nämnden avslutar sitt beslutsunderlag med konstaterandet att: 
”Lekplatserna kan rustas upp enligt ovanstående plan under förutsättning ade-
kvata budgetmedel avsätts.”  
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen menar att samhällsbyggnadsnämnden gjort en 
rimlig bedömning och prioritering både när det gäller att välja att göra insatser 
på en lekplats per ort i första skedet, och när det gäller vilka faktorer som ska 
beaktas i prioriteringen i nästa steg. Samhällsbyggnadsnämnden anger att en 
uppskattad investeringskostnad för ny utrustning och installation av den landar 
på totalt cirka 1 200 000 kronor. Eftersom två av de kommunala lekplatserna 
inte ingår i prioriteringen i detta läge kan kostnaden ligga något under detta. Å 
andra sidan omnämns inga andra investeringskostnader utanför själva lekplat-
serna. Det kan bero på att tillgängligheten till lekplatserna bedöms som god ge-
nerellt. Om denna faktor inte inkluderats i nämndens bedömning kan dock yt-
terligare kostnader tillkomma.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller att den föreslagna prioriteringsordning-
en följs under förutsättning att tillräckliga budgetmedel finns. Kommunlednings-
förvaltningen menar att prioriteringsordningen är logisk och välgrundad och att 
samhällsbyggnadsnämnden ska inkludera tillgänglighetsanpassning av lekplatser 
i den ordinarie kommande budgetprocessen. Innan dess kanske nämnden kan 
finna något budgetutrymme för att inleda förbättringsarbetet under 2020. När 
nämnden planerar för de praktiska insatserna ser kommunledningsförvaltningen 
också att det vore positivt med en genomförbar tidplanering och överväganden 
om eventuella behov av insatser i närområdet för att tillgänglighetsanpassade 
lekplatser ska vara faktiskt tillgängliga för intresserade. Tidig kommunikation 
med medborgare i närområdet kan också vara ett viktigt inslag i plane-
ringsskedet. För tydlighets skull vill kommunledningsförvaltningen också betona 
det kanske uppenbara - att det är viktigt med öppenhet för flexibilitet. Om de 
lokala förutsättningarna ändras ska prioriteringsordningen anpassas efter nya 
förutsättningar och behov. 
 
Expedieras till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akt 
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§ 118 KS/2018:171  734 
 
Ersätta gruppbostad Orrögatan med annan gruppbostad på Vårlö-
ken 2 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till Flens kommunfastigheter AB (FKAB) att ersätta Orrögatans 

gruppbostad med nybyggd gruppbostad på fastigheten Vårlöken 2, där 
kommunen driver verksamheten i egen regi, 

 
att FKAB äger fastigheten, vilket ger en lägre årshyra än alternativet att ex-

tern entreprenör äger fastigheten, 
 
att uppdra till socialförvaltningen att avveckla Orrögatans gruppbostad när 

denna ersatts av ny gruppbostad, samt 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att avyttra lägenheterna på Orrö-

gatan efter att Orrögatans gruppbostad avvecklats, om inte socialförvalt-
ningen längre har behov av lägenheterna i sin verksamhet.  

______________________ 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen är i behov av fler gruppbostäder med lägenheter för perso-
ner med funktionsnedsättningar. Idag finns en gruppbostad om fem lägenheter 
på Orrögatan 8A som inte uppfyller kraven för gruppbostad enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), utan är mer av en servicebostad 
enligt LSS i sin utformning. 
  
I utvärderingen har ursprungligen fem alternativ till ersättning av gruppboendet 
på Orrögatan ingått: 
 
1: Hyresförslag von Kraemers väg (Äpplet 3), egen drift 
Kommunen hyr lokaler av entreprenör och kommunen driver verksamheten i 
egen regi. 
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2: Extern entreprenör levererar boende inklusive drift av verksamheten, von 
Kraemers väg (Äpplet 3) 
Kommunen köper vårdplatser av entreprenör. 
 
3: Annan byggnad, egen byggnation och egen drift. Kopia av Vårlöken, gruppbo-
stad Snickarvägen, i direkt anslutning till denna 
Kommunen bygger nya lokaler och kommunen driver verksamheten i egen regi. 
 
4: Annan byggnad, extern entreprenör bygger och har drift av verksamheten 
Extern entreprenör bygger nya lokaler. Kommunen köper vårdplatser av entre-
prenör inklusive både lokaler och utförande av verksamheten. 
 
5: Annan byggnad, extern entreprenör bygger, egen drift 
Extern entreprenör bygger nya lokaler, kommunen hyr lokalerna samt utför 
verksamheten i egen regi. 
 
Baserat på den utvärdering som gjorts föreslås alternativ 3, att kommunen via 
FKAB bygger nya lokaler där kommunen själv står för utförande och drift av 
verksamheten. Alternativet har lägsta hyreskostnad och bedöms av socialför-
valtningen vara det bästa alternativet ur ett styrnings-, och effektivitets-
perspektiv. 
 
Socialförvaltningen förespråkar långvariga hyrestider vilket ger en ökad trygghet 
för våra brukare som är unga, mitt i livet och genom personkretstillhörighet all-
tid kommer att har rätt att begära LSS-insatser. Då behovet är livslångt är lång 
hyrestid ett billigare alternativ för både kommunen som hyresgäst och för våra 
brukare. 
  
Om Orrögatans gruppbostad ersätts av annan gruppbostad genom nybyggnat-
ion kan de fyra lägenheter som kommunen äger avyttras, vilket ger intäkter till 
kommunen samt gynnar Flen som ort då det är brist på lägenheter för medbor-
garna. Den femte lägenheten hyr kommunen av bostadsrättsföreningen på Orr-
ögatan 8. I dagsläget finns ett visst utökat behov av servicelägenheter inom so-
cialtjänsten och detta bör beaktas när en avyttring blir aktuell. 
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Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2019-02-28 § 10 med motivering-
en att ärendet kompletteras med ekonomiska konsekvenser, tidsplan, under-
sökning av andra privata aktörer samt konsekvenser för eventuella förseningar. 
De olika alternativen har i tjänsteskrivelsen kompletterats med detta. Svaret på 
återremissen har dröjt på grund av att det genomförts en undersökning av 
andra privata entreprenörer för att få en indikativ offert på extern byggnation. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till Flens kommunfastigheter AB (FKAB) att ersätta Orrögatans 

gruppbostad med nybyggd gruppbostad på fastigheten Vårlöken 2, där 
kommunen driver verksamheten i egen regi, 

att FKAB äger fastigheten, vilket ger en lägre årshyra än alternativet att extern 
entreprenör äger fastigheten, 

att uppdra till socialförvaltningen att avveckla Orrögatans gruppbostad när 
denna ersatts av ny gruppbostad, samt 

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att avyttra lägenheterna på Orrögat-
an efter att Orrögatans gruppbostad avvecklats, om inte socialförvaltningen 
längre har behov av lägenheterna i sin verksamhet.  

 
Yrkande 
Daniel Ljungkvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Flens kommunfastigheter AB 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akt 
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Cecilia Friis (MP) anmäler jäv och deltar varken i överläggning eller beslut. 
 
§ 119 KS/2019:117  252 
 
Förvärv av fastighet eller del av fastighet - Bjurängsvägen 2 Malm-
köping 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla Malmköping IF:s hemställan till kommunen att köpa hela fastighet-

en Malmköping 2:108 Bjurängsvägen 2, med befintlig konstgräsplan samt 
kringliggande byggnader och anläggningar på Malmköpings idrottsplats av 
Malmköpings IF och Malmahedens Arena AB, 

 
att kommunstyrelsen vid bifall av hemställan får i uppdrag att inleda och om 

möjligt slutföra förhandlingar om förvärv av fastigheten Malmköping 
2:108 Bjurängsvägen 2 och återkomma till kommunfullmäktige för god-
kännande av förvärv av fastigheten, 

 
att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med Flens kommunfastigheter 

AB och samhällsbyggnadsnämnden att se över fastighetsbeståndet i 
Malmköping och återkomma med förslag på försäljning, 

 
att översyn av drift- och underhållskostnaderna genomförs vid ett överta-

gande av fastigheten och att samhällsbyggnadsnämnden tillförs medel för 
skötsel av konstgräsplan med tillhörande byggnader, 

 
att i en värdering inför ett eventuellt kommande förvärv av fastighet och 

konstgräsplan ta kommande investeringsbehov utifrån ett miljöperspektiv 
i beaktande, samt 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med budgetarbetet ta fram 

ett förslag om förstärkta driftstöd för idrottsföreningar som driver sina 
egna anläggningar i strategisk plan 2021 och framåt. 

______________________ 
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Bakgrund 
Malmköpings IF, organisationsnummer 818500-3699 (MIF) äger sedan år 2014 
fastigheten Flen Malmköping 2:108 Malmaheds IP, nedan kallad fastigheten 
med byggnader och anläggningar på Malmahedens idrottsplats och genom sitt 
helägda bolag Malmahedens Arena AB organisationsnummer 556967-9193, ne-
dan kallat bolaget, även konstgräsplanen med ett totalt bokfört värde på cirka 
4 100 000 kronor. 
 
Under år 2019 har Flens kommun och MIF haft en dialog om MIF:s mycket an-
strängda ekonomiska läge. MIF har finansierat anläggandet av konstgräsplanen 
delvis genom lån från Sörmlands Sparbank och bidrag från Allmänna arvs-
fonden.  
 
Både föreningen och bolaget redovisar negativa resultat och likviditetsproblem 
de senaste räkenskapsåren på grund av minskade intäkter och höga kostnader, 
bland annat för räntor och amorteringar på skulden till Sörmlands Sparbank. 
MIF:s styrelse har nu vänt sig till kommunen med hemställan om att kommunen 
ska köpa hela eller delar av fastigheten för att underlätta den ekonomiska situ-
ationen för MIF. 
 
Kommunen får inte enligt kommunallagens likställighetsprincip (kommunalla-
gen 2017:725 2 kapitlet 3 §) agera på ett sådant sätt att det kan gynna en en-
skild förening i kommunen om det inte finns sakliga skäl för det. Ett köp av fas-
tigheten med syfte att förbättra MIF:s ekonomiska situation är till stor fördel för 
MIF och inte förenligt med kommunens objektivitetsplikt och därpå följande 
skyldighet att behandla alla föreningar lika. En ideell idrottsförening är som 
självständig juridisk person ansvarig för de ekonomiska konsekvenser som upp-
står av besluten som föreningens styrelse och årsmöte fattar.  
 
Ett köp av fastigheten kan däremot ur ett strategiskt markinnehavsperspektiv 
anses vara av särskilt intresse för kommunen och därmed utgöra ett sakligt skäl 
till att frångå likställighetsprincipen och bifalla hemställan från MIF. Centralt be-
lägen mark i Malmköping är mycket eftertraktad och kan vara intressant för 
kommunen att äga. Om kommunen äger fastigheten kan den utnyttjas för flera 
ändamål än tidigare. I enlighet med likabehandlingsprincipen skulle då flera för-
eningar i kommunen kunna få tillgång till Malmahedens idrottsplats och bygg-
naderna, på lika villkor som övrigt i kommunen. MIF kan koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet, fotbollen. Det här öppnar även möjligheter för kommunen att 
avyttra andra fastigheter i Malmköping med stort investerings- och underhålls-
behov, som inte bedöms ge samma strategiska nytta som fastigheten.  
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Utöver det bokförda värdet på konstgräsplanen finns ett bokfört värde på reste-
rande delar på cirka 1 500 000 kronor. Ett eventuellt köp av fastigheten bör fö-
regås av en oberoende värdering och det där fastställda värdet ska vara vägle-
dande vid förhandling om köpeskillingen med MIF. 
 
Idag får MIF betydande driftbidrag från kommunen. Ifall ägandet och driften 
skulle övergå till kommunen skulle dessa driftbidrag till MIF minska avsevärt, 
samtidigt som kommunen skulle få ökade kostnader för drift och underhåll av 
idrottsplatsen. Driftsbidraget bör i detta fall överföras till samhällsbyggnads-
förvaltningen samt att resterande ökning av driften kompenseras. Som jämfö-
relse uppgår drift- och underhållskostnaden för Hammarvallens konstgräsplan 
preliminärt år 2019 till cirka 500 000 kronor.  
 
Det pågår en utredning om förbud mot vulkaniserat gummi på konstgräsplaner 
inom EU:s kemikaliemyndighet. Kommissionen tar upp frågan till beslut under år 
2020. Ett eventuellt förbud träder i kraft år 2022 och skulle innebära att konst-
gräsplanen i Malmköping behöver göras om. Kommunen behöver beakta detta 
och ta fram en långsiktig underhållsplan för att kunna förutse de totala kostna-
derna för ett eventuellt övertagande av fastigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningens alternativ och ställningstagande 
Kommunledningsförvaltningen ser att det finns två handlingsvägar utifrån hem-
ställan om förvärv av fastigheten Malmköping 2:108 (Bjurängsvägen 2). Det ena 
alternativet är avslå hemställan om att köpa fastigheten och det andra är att bi-
falla hemställan om ett köp av hela fastigheten. Kommunledningsförvaltningen 
gör bedömningen att ett köp av delar av fastigheten inte är fördelaktigt för 
Flens kommun och är därför inte med som ett beslutsalternativ.  
 
De två beslutsalternativ som då finns är (förslag 1): 
att  avslå Malmköpings IF:s hemställan till kommunen om att köpa hela eller de-
lar av fastigheten Malmköping 2:108 på Bjurängsvägen 2 där konstgräs-planen 
ingår, 
 
eller (förslag 2): 
att  bifalla Malmköping IF:s hemställan till kommunen att köpa hela fastigheten 
Malmköping 2:108, Bjurängsvägen 2, med befintlig konstgräsplan samt kringlig-
gande byggnader och anläggningar på Malmköpings idrottsplats av Malmkö-
pings IF och Malmahedens Arena AB. 
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I det senare alternativet så skulle ett uppdrag, enligt nedan, ges till kommun-
styrelsen att få i uppdrag att slutföra förhandlingarna i likhet med förvärvet av 
Blocket 4: 
att  kommunstyrelsen vid bifall av hemställan får i uppdrag att slutföra för-
handlingar om förvärv av fastigheten Malmköping 2:108. Bjurängsvägen 2. 
 
Flens kommun har under år 2020 redan stora förestående investeringar genom 
köpet av Blocket 4. Det finns även förfrågningar från andra fastighetsägare om 
en försäljning till Flens kommun vilka skulle behöva vägas emot ett förvärv av 
fastigheten.  
 
Vidare finns en risk för att köpet skulle kunna uppfattas som ett stöd till enskild 
förening och skapa en situation där andra föreningar önskar likartad lösning vid 
ekonomiska problem. I detta fall skulle en kartläggning av ägarförhållanden i 
fastigheter och ekonomisk situation i föreningar behöva göras för att få en 
överblick generellt i kommunen. I ett alternativ där Flens kommun köper del av 
fastigheten med konstgräsplanen, så skulle detta uppfattas som att förvärvet 
enbart görs för att lösa MIF:s ekonomiska problem vilket gör att ett sådant be-
slutsalternativ valts bort. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan se att det för kommunen finns fördelar med 
att äga fastigheten i Malmköping, men att då bör användningsområdet breddas 
i samband med kommande detaljplanearbete. Vidare skulle ett förvärv av fas-
tigheten kunna lösgöra andra fastigheter för försäljning i Malmköping. Vid ett 
beslut om ett förvärv av fastigheten bör därför ett uppdrag om översyn av fas-
tighetsbeståndet i Malmköping ges och en försäljning av möjliga fastigheter gö-
ras för att delfinansiera förvärvet. Det behöver även beslutas om översyn av 
drift- och underhållskostnader där samhällsbyggnadsförvaltningen kan tillföras 
medel, enligt nedan: 
 
att kommunledningsförvaltningen tillsammans med FKAB och samhälls-
byggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över fastighetsbeståndet i Malmkö-
ping och återkomma med förslag på försäljning, 
att översyn av drift- och underhållskostnaderna genomförs vid ett övertagande 
av fastigheten och att samhällsbyggnadsnämnden tillförs medel för skötsel av 
konstgräsplan med tillhörande byggnader. 
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Oavsett vilket alternativ som genomförs bedömer kommunledningsförvaltning-
en att det är lämpligt att genomföra en översyn av driftbidrag, då flera förening-
ar varit i kontakt med Flens kommun när det gäller kostnader och bidrag.  
 
Kommunledningsförvaltningen förordar ett alternativ där hemställan om för-
värv av fastigheten avslås, främst med hänsyn till andra stora investeringskost-
nader under år 2020.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla Malmköping IF:s hemställan till kommunen att köpa hela fastigheten 

Malmköping 2:108 Bjurängsvägen 2, med befintlig konstgräsplan samt 
kringliggande byggnader och anläggningar på Malmköpings idrottsplats av 
Malmköpings IF och Malmahedens Arena AB, 

att kommunstyrelsen vid bifall av hemställan får i uppdrag att inleda och om 
möjligt slutföra förhandlingar om förvärv av fastigheten Malmköping 2:108 
Bjurängsvägen 2, 

att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med Flens kommunfastigheter AB 
och samhällsbyggnadsnämnden att se över fastighetsbeståndet i Malmkö-
ping och återkomma med förslag på försäljning, 

att översyn av drift- och underhållskostnaderna genomförs vid ett övertagande 
av fastigheten och att samhällsbyggnadsnämnden tillförs medel för skötsel 
av konstgräsplan med tillhörande byggnader, 

att i en värdering inför ett eventuellt kommande förvärv av fastighet och 
konstgräsplan ta kommande investeringsbehov utifrån ett miljöperspektiv i 
beaktande, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med budgetarbetet ta fram ett 
förslag om förstärkta driftstöd för idrottsföreningar som driver sina egna 
anläggningar i strategisk plan 2021 och framåt. 

 
Yrkanden 
Roger Tiefensee (C) yrkar ändring i den andra att-satsen med ett tillägg i slutet 
”och återkomma till kommunfullmäktige för godkännande av förvärv av fastig-
heten”. 
 
Jonas Thyrén (S) och Johan Hallinder (SD) yrkar bifall till Roger Tiefensees (C) 
ändringsyrkande. 
 
Roger Tiefensee (C), Johan Hallinder (SD) och Jonas Thyrén (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag i övrigt. 
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Emma Dahlin (M) yrkar avslag på Malmköpings IF:s hemställan till kommunen 
om att köpa hela eller delar av fastigheten Malmköping 2:108 på Bjurängsvägen 
2 där konstgräsplanen ingår. 
 
Ann-Sofie Svedberg (KD), Berit Hyllbrant (L) och Lotta Finstorp (M) yrkar bifall till 
Emma Dahlins (M) avslagsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett änd-
ringsyrkande och ett avslagsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roger Tiefensees (C) 
ändringsyrkande, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Roger Tiefensees (C) ändringsyrkande. 
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma Dahlins (M) av-
slagsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning läses upp och godkänns. Den som bifaller kom-
munstyrelsens förslag röstar JA. Den som bifaller Emma Dahlins (M) avslagsyr-
kande röstar NEJ. 
 
33 ledamöter röstar JA och 11 ledamöter röstar NEJ. 
 
JA-röster avger: 
Caspar Almalander (V), Mari-Louise Andersson (S), Sven Bager (SD), Ingegerd 
Branting (C), Anders Brännman (SD), Rickard Brännman (SD), Karina Bundgaard 
Krogh (C), Daniel Danon (S), Ann-Katrin Elofson (S), Terese Gamfors (S), Watson 
George (SD), Teija Haavisto (S), Christine Hallinder (SD), Johan Hallinder (SD), 
Jenny Hammarlund (C), Karoly Hidvegi (V), Abdurahman Hussein Hassan (C), An-
ders Iwerbo (C), Adam Jamaal Adam (S), Torbjörn Jansson (S), Kaj Johansson (V), 
Sara Johansson (SD), Göran Lennman (SD), Torgny Lindgren (SD), Daniel Ljung-
kvist (S), Arne Lundberg (S), Torbjörn Löfgren (S), Ann-Charlotte Munter (S), Pe-
ter Munter (S), Huda Omar (V), Helén Stockow (S), Jonas Thyrén (S) och Roger 
Tiefensee (C). 
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NEJ-röster avger: 
Elisabeth Bergqvist (M), Lisbeth Brevig (M), Emma Dahlin (M), Magnus Erixon 
(L), Lotta Finstorp (M), Berit Hyllbrant (L), Anna Jernemalm (KD), Katarina La-
gerstedt (M), Thomas Norander (M), Kerstin Olsson (M) och Ann-Sofie Svedberg 
(KD). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Reservationer 
Anna Jernemalm (KD), Ann-Sofie Svedberg (KD), Magnus Erixon (L) och Berit 
Hyllbrant (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Emma Dahlin (M), Lotta Finstorp (M), Elisabeth Bergqvist (M), Lisbeth Brevig 
(M), Katarina Lagerstedt (M), Thomas Norander (M) och Kerstin Olsson (M) re-
serverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Kommunfullmäktige har haft att ta ställning till en hemställan från Malmkö-
pings IF om att förvärva fastigheten på Bjurängsvägen 2, det vill säga konst-
gräsplanen samt de kringliggande byggnader på Malmköpings idrottsplats. Det 
är ett komplext ärende med en mängd såväl fördel som nackdelar som måste 
vägas mot varandra vid ställningstagande. 
 
Flensbygdens Moderater reserverar sig i beslutet då vi förordar ett avslag på 
hemställan om förvärv av fastigheten på “Bjurängsvägen 2”. Det finns många 
argument för vårt ställningstagande men i grunden handlar det om likställig-
hetsprincipen, vilket Kommunallagen (Kap. 2 §3) beskriver med att kommunen 
inte får agera på ett sådant sätt att det kan gynna enskild förening om det inte 
finns sakliga skäl. I det här fallet ser vi inga sakliga skäl till varför likställighets-
principen skulle frångås. Det aktuella området ingår inte i prioriteringarna över 
vilka delar som ska utvecklas, vilket gör att det heller inte kan anses vara ett 
strategisk markförvärv för kommunen då framtidsplaner saknas.  
 
Inte heller finns det någon motivering till varför detta är ett attraktivt område 
för kommunen att köpa. Det finns redan en kommunalt ägd konstgräsplan i 
kommunen, som är öppen för alla och dessutom har närheten till riktiga fot-
bollsplaner och andra tränings utrymmen med personal.  
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Det här beslutet blir vägledande i kommande förfrågningar om förvärv av an-
läggningar som föreningarna äger själva. Vilket gör att likställighetsprincipen är 
viktig i det politiska ledarskapet. 
 
Däremot ställer vi oss positiva till att se över driftsbidragen till föreningar som 
driver och underhåller sina egna anläggningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Malmköpings IF 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 120 KS/2019:36  111 
 
Fyllnadsval av ledamot och förste vice ordförande i Flens Bostads 
AB efter Anders Karlsson (KD) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Ann-Sofie Svedberg (KD) till ny ledamot och förste vice ordförande i 

Flens bostads AB efter Anders Karlsson (KD). 
______________________  
 
Bakgrund 
Anders Karlsson (KD) inkom 2019-09-30 med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i Flens bostads AB.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 191031 § 106 att entlediga Anders Karlsson (KD) 
från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i Flens bostads AB.  
 
Anna Jernemalm (KD) nominerar Ann-Sofie Svedberg (KD) till den vakanta plat-
sen som ledamot och förste vice ordförande i Flens bostads AB efter Anders 
Karlsson (KD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Ann-Sofie Svedberg  
HR-avdelningen 
Flens Bostads AB 
Kommunstyrelsens kansli 
Akt 
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§ 121 KS/2019:36 111 
 
Entledigande från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i kommunfullmäktige, från Marie-Louise Olson (S) 
 
att entlediga Marie-Louise Olson (S) från uppdragen som ersättare i kommun-

fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare 

i kommunfullmäktige istället för Marie-Louise Olson (S). 
______________________  
 
Bakgrund 
Marie-Louise Olson (S) inkom 2019-11-19 med en begäran om entledigande från 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrel-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Marie-Louise Olsson 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen kansli 
Akt 
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§ 122   
 
Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 
______________________  
 
Bakgrund 
 
Allmänheten: 
- Kopia på anmälan till ekobrottsmyndigheten om misstänkt skattebrott 
 
Länsstyrelsen: 
-  Beslut att utse Marianne Blomberg (L) till ny ersättare för ledamot i kom-

munfullmäktige efter Jonathan Bejefalk (L) 
 
Vingåkers kommun: 
-  KF:s beslut 191028 § 107, Revidering av avtal avseende gemensamma över-

förmyndarnämnden 
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§ 123 KS/2019:36 111 
 
Entledigande från uppdragen som ledamot i Flens Bostads AB, er-
sättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges val-
beredning och god man vid fastighetsbildningsförrättning - Anders 
Hermansson (C) 
 
att entlediga Anders Hermansson (C) från uppdragen som ledamot i Flens Bo-

stads AB, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning och god man vid fastighetsbildningsförrättning, samt 

 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare 

i kommunfullmäktige istället för Anders Hermansson (C). 
______________________  
 
Bakgrund 
Anders Hermansson (C) inkom 2019-11-27 med en begäran om entledigande 
från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kommunsty-
relsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Anders Hermansson 
Flens Bostads AB 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Lantmäteriet 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen kansli 
Akt 
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§ 124 KS/2019:149 812 
 
Interpellation om idrottsbibliotek, från Lotta Finstorp (M) till sam-
hällsbyggnadsnämndens ordförande Greta Suvén (MP) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen får framställas, samt 
 
att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i decem-

ber. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Lotta Finstorp (M) inkom 2019-11-25 med en interpellation om idrottsbibliotek 
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Greta Suvén (MP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Akt 
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