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 Förändring i dagordning 
 Kommunfullmäktige godkänner följande förändringar i dagordningen:  
  
 Tillägg: 

- Kommunrapport 2, 2021 – januari – maj. 
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§ 76 KS/2020:177  315 
  

 Svar på medborgarförslag angående att bygga ett cykelgarage  
 Hälleforsnäs station 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget ska anses besvarat utifrån kommunens befogenheter. 
_______________ 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 20 oktober 2020 angående att bygga ett cykelgarage 
vid Hälleforsnäs tågstation. Förslagsställaren menar att tågstationen är av stor vikt 
för orten, och att ett cykelgarage skulle stärka platsen ytterligare.  
 
Kommunledningsförvaltningen instämmer med att förbättrad cykelparkering är av 
stor vikt vid en tågstation. Säker cykelparkering ligger i linje med kommunens an-
tagna cykelprogram, och är av stor vikt för att cyklister ska känna sig trygga med 
att lämna cykeln för vidare resa med tåg. Säker cykelparkering underlättar resor 
för icke-bilburna, vilket bidrar till ett mer inkluderande och hållbart samhälle.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att inga åtgärder vidtas då Trafikverket flaggat 
för en kommande funktionsutredning/förstudie av järnvägssträckan Flen – 
Eskilstuna. 

 
Kommunledningsförvaltningen har lyft frågan om bristen samt behov av säker cy-
kelparkering i Trafikverkets projekt med åtgärdsvalsstudie järnväg Flen – 
Eskilstuna, där tågstation Hälleforsnäs ingår.  
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget att inga åtgärder vidtas 
i dagsläget, med hänsyn till Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie. 
 
 
 
 
Skickas till:  
Förslagsställaren  
Akt 
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§ 77 KS/2020:178   315 
 

Svar på medborgarförslag angående att bygga ut bilparkeringen vid 
Hälleforsnäs tågstation 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget ska anses besvarat utifrån kommunens befogenheter. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 20 oktober 2020 angående att bygga ut bilparke-
ringen vid Hälleforsnäs tågstation. Förslagsställaren beskriver att Hälleforsnäs är 
ett geografiskt utspritt samhälle och många tågresenärer behöver åka bil från 
hemmet till tågstationen. Idag upplevs att det råder brist på bilparkeringsplatser 
vid tågstationen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att inga åtgärder vidtas då Trafikverket flag-
gat för en kommande funktionsutredning/förstudie av järnvägssträckan Flen – 
Eskilstuna. 
 
Kommunledningsförvaltningen har lyft frågan om bristen samt behov av bilpar-
keringsplatser i Trafikverkets projekt med åtgärdsvalsstudie järnväg Flen – 
Eskilstuna, där tågstation Hälleforsnäs ingår. Att göra förändringar/nybyggnation 
vid tågstationen kräver samverkan med Trafikverket. 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget att inga åtgärder vidtas 
i dagsläget, med hänsyn till Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akt 
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§ 78 KS/2020:215   805 
 

Svar på motion om att stoppa bidrag till Ibn Rushd, från Christine 
Hallinder (SD) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen i sin helhet avslås då det, utifrån förvaltningslag (2017:900), 

kommunallag (2017:725) och reglemente för föreningsstöd i Flens kom-
mun sammantaget, saknas rättslig grund att tillmötesgå motionens för-
slag, samt 

 
att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att se över reglementet 

för föreningsstöd i Flens kommun och i samband med översynen lägga till 
ett stycke i reglementet om att återbetalningskrav kan aktualiseras om 
bidragsmottande studieförbund inte utfört den verksamhet som bidraget 
beviljats för. 

______________________ 
Johan Hallinder (SD) deltar inte i beslutet.  

 

Bakgrund 
En motion med rubriken ”Stoppa bidragen till Ibn Rushd” lämnades i december 
2020 till kommunfullmäktige av Christine Hallinder (SD). I motionen föreslås att 
Flens kommun, utifrån ställningstaganden i Göteborg och Eskilstuna, ska om-
pröva utbetalt bidrag till studieförbundet Ibn Rushd samt att inte bevilja kom-
mande utbetalning till Ibn Rushd. 
 
Motionen har beretts av barn-, utbildnings- och kulturnämnden som i sitt ytt-
rande föreslår en översyn av bidragen till studieförbunden i likhet med det ar-
bete som pågår i Eskilstuna kommun. Enligt nämnden skulle detta kunna tydlig-
göra vilka studieförbund som är aktuella för bidrag. 
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När det gäller motionärens förslag att ompröva utbetalt bidrag till Ibn Rushd har 
kommunen att förhålla sig till paragraf 37 i förvaltningslag (2017:900). Beslut som 
är gynnande för den enskilde parten kan som huvudregel inte ändras till den en-
skildes nackdel. Att ändra beslut till nackdel för den enskilda parten kan endast ske 
om något av följande rekvisit är uppfyllda 1, att det framgår av beslutet eller av fö-
reskrift som beslut fattats på att så kan ske, 2, av tvingande säkerhetsskäl eller 3, 
om parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Varken barn-, utbild-
nings- och kulturnämndens beslut om fördelning av medel till studieförbunden 
(20210318) eller reglemente för föreningsstöd i Flens kommun styrker det första 
rekvisitet.  Ansvarig nämnd har därtill inte redovisat underlag som styrker att nå-
got av de två andra rekvisiten skulle vara möjligt att tillämpa i frågan. Därmed an-
ser kommunledningsförvaltningen att motionärens förslag på omprövning av ut-
betalt bidrag till Ibn Rushd saknar rättslig grund. 
 
Kommunens bidrag till studieförbund regleras genom reglemente för förenings-
stöd i Flens kommun. Kontrollprocessen som fastställts i reglementet genererar 
underlag för såväl beviljande som nekande av bidrag till studieförbund. Som mot-
ionären framhåller är det viktigt att kommunen har god kontroll på de skatteme-
del som fördelas utifrån reglementet för föreningsstöd. För att stärka ansvarig 
nämnds interna kontroll av bidrag till studieförbund föreslår kommunledningsför-
valtningen att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att se över regle-
mentet för föreningsstöd i Flens kommun och i samband med översynen lägga till 
ett stycke i reglementet om att återbetalningskrav kan aktualiseras om bidrags-
mottande studieförbund inte utfört den verksamhet som bidraget beviljats för. 
  

Utifrån hur kommunledningsförvaltningen tolkar barn-, utbildning- och kultur-
nämndens yttrande, verkar det finnas behov av en riktlinje kring hur tillämpningen 
av reglementet ska gå till i praktiken.  Det är en fråga för ansvarig nämnd (BUKN) 
att besluta om då en sådan riktlinje endast gäller den egna nämndens verksamhet. 
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Motionärens andra förslag, att inte bevilja kommande utbetalning till Ibn Rushd, 
Motionärens andra förslag, att inte bevilja kommande utbetalning till Ibn Rushd, 
aktualiserar kommunallagens (2017:725, 2:3) likställighetsprincip. När kommunen 
handlar inom ramen för sin kompetens begränsas handlingsfriheten av likställig-
hetsprincipen. Den fastställer att kommunen ska behandla sina medlemmar lika 
om det inte finns sakliga skäl för annat. I relation till föreliggande motion gör 
kommunledningsförvaltningen bedömningen att några sakliga skäl att stoppa bi-
drag till Ibn Rushd inte redovisats av ansvarig nämnd. 

 

I motionen hänvisas till andra kommuners beslut i frågan om bidrag till Ibn Rushd. 
Detta är, enligt kommunledningsförvaltningen, ovidkommande då kommunens be-
fogenhet begränsas till att besluta om verksamhet som utförts av studieförbund 
inom den egna kommunen, lokaliseringsprincipen (KL 2: 1). 
 
Sammantaget gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att det saknas 
rättslig grund att tillmötesgå motionärens förslag och att motionen därför i sin 
helhet bör avslås. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att motionen i sin helhet avslås då det, utifrån förvaltningslag (2017:900), 

kommunallag (2017:725) och reglemente för föreningsstöd i Flens kommun 
sammantaget, saknas rättslig grund att tillmötesgå motionens förslag, samt 

att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att se över reglementet 
för föreningsstöd i Flens kommun och i samband med översynen lägga till 
ett stycke i reglementet om att återbetalningskrav kan aktualiseras om bi-
dragsmottande studieförbund inte utfört den verksamhet som bidraget 
beviljats för. 

 
Yrkanden  
Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till första att-
sats och bifall till kommunstyrelsens förslag till andra att-sats.  
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Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande 
om att bifalla motionen och ett avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag på 
första att-sats.  
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) yrkande om att bifalla motion-
en finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.  

 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till första att-sats mot 
Christine Hallinders (SD) avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäk-
tige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Barn-,utbildnings –och kulturnämnden  
Akt  
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§ 79 KS/2020:101   866 
 

Policy för offentlig konst och konstnärlig gestaltning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  policy för offentlig konst och konstnärlig gestaltning antas att gälla från 

2022-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att lägga in policy för offentlig konst och 

konstnärlig gestaltning i kommunens författningssamling. 
____________________ 
 
Bakgrund 
En policy för konstnärlig gestaltning arbetades 2020 och skickades ut på remiss. 
Synpunkterna på förslaget var av sådan karaktär att kommunstyrelsen beslutade 
2021-01-11 att ge barn-, utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att i samråd 
med kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, Flens bostad AB och Flens 
kommunfastigheter AB, arbeta om förslaget till en kortfattad policy där principen 
för finansiering, en inriktning för hur kommunen ser på offentlig konst och vad 
den ska tillföra kommunmedborgarna samt en definition på vad kommunen me-
nar med konstnärlig gestaltning skulle finnas med. Barn,- utbildnings- och kultur-
nämnden har nu inkommit med ett nytt förslag där uppdraget är genomfört. För-
slaget har arbetats om på kommunledningskontoret för att bättre passa kommu-
nens riktlinje för styrande dokument. 
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En principiell förändring som gjorts i dokumentet är att förslaget om att medel 
motsvarande 1 procent ska avsättas till offentlig konst och konstnärlig gestalt-
ning har formulerats om till att 1 procent är ett riktmärke. Det utifrån att beslu-
tet om fonderade medel kan behöva anpassas efter hur stora investeringar som 
ska göras och i vilket ekonomiskt utrymme som finns i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Berörda nämnder  
Akt 
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§ 80 KS/2020:206   100 
 

Delrapport angående utvecklingsarbete kring nationella minoriteter 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna rapporteringen angående ett inlett utvecklingsarbete för att sä-

kerställa att Flens kommun uppfyller sina skyldigheter och tillgodoser de 
nationella minoriteternas rättigheter, 
 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram information om de nationella 
minoriteternas rättigheter på svenska, finska, jiddish, meänkieli och sa-
miska för publicering på kommunens webbplats, 

 
att samtliga nämnder ges i uppdrag att se över: 

- vilken information som finns tillgänglig i kommunala verksamheter idag 
(förskolor; skolor; äldreomsorg; bibliotek; kultur- och fritidsverksamhet-
er, överförmyndarverksamhet), 

- om och hur allmän information i högre utsträckning kan spridas via 
kommunala verksamheter, 

- hur information kan göras tillgänglig via kommunens hemsida. 
 

att Flens kommun vid stadshuset i Flen ska flagga med officiell flagga på re-
spektive nationell minoritets officiella dag för de minoriteter som har så-
dan (den samiska nationaldagen – 6 februari; sverigefinnarnas dag – 24 
februari; romernas nationaldag – 8 april; samt tornedalingarnas dag – 15 
juli. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Sveriges fem nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tor-
nedalingar) har, enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-
språk, särskilda rättigheter. Rättigheterna förstärktes från januari 2019, vilket 
bland annat innebär ett tydligare ansvar för kommunerna. 
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Svenska kommuner ska formulera riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet; in-
formera personer som tillhör de nationella minoriteterna om rättigheterna och 
kommunens ansvar; I strukturerade dialoger samråda med de nationella minori-
teterna; samt skydda och främja minoritetsspråken och särskilts barns kulturella 
identitet. Det innebär bland annat att rätten till utbildning i de nationella minori-
tetsspråken stärkts, liksom att tillgång till kulturella uttryck ur de nationella mino-
riteternas perspektiv, ska värnas för såväl barn och unga som för äldre.  
 
I Flens kommun har ett arbete inletts för att utveckla kommunens förmåga att 
tillgodose lagens krav. På grund av Covid-19-pandemin valdes en enkät-
undersökning som ett första steg i syfte att få kunskap om vilka frågor som med-
borgare som tillhör en nationell minoritet vill att kommunen ska prioritera i ett 
första steg. Femton personer svarade på enkäten. Alla de nationella minoriteter-
na var representerade bland respondenterna. Nio av dem prioriterade informat-
ionsspridning om de nationella minoriteternas rättigheter och förutsättningar. 
Språkfrågor i förskola och skola var också en fråga som prioriterades högt.  
 
Utifrån enkätresultaten kan vissa insatser påbörjas inom särskilt barn-, utbild-
nings- och kulturnämndens, och socialnämndens ansvarsområden, men även 
inom vissa av samhällsbyggnadsnämndens, den gemensamma överförmyndar-
nämndens och kommunstyrelsens områden. Därtill planeras för ett dialogtillfälle 
där förtroendevalda och medborgare som tillhör nationella minoriteter, vilket 
kan arrangeras när smittspridningsläget är mindre riskfyllt, förhoppningsvis hös-
ten 2021. För att uppmärksamma de nationella minoriteterna föreslås att flagg-
ning med den aktuella minoritetens flagga ska ske vid Stadshuset i Flen vid re-
spektive officiella dag. För närvarande har den judiska minoriteten i Sverige vare 
sig en officiell dag eller en formell flagga.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samtliga nämnder 
Akt 
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§ 81 KS/2021:68   103 
 

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR 
Sörmland 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
______________________ 
Johan Hallinder (SD), Watson George (SD), Göte Nilsson (SD), Anders Brännman 
(SD), Christine Hallinder (SD), Sven Bager (SD), Torgny Lindgren (SD) och Guy Jo-
hansson (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Bakgrund 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med en begäran om att re-
spektive medlems kommunfullmäktige eller motsvarande fastställer budgeten 
för år 2022. Samordningsförbundet föreslår att budgeten för 2022 ska uppgå till 
16 miljoner kronor vilket är samma belopp som budget 2021. 
 
De belopp som varje medlem ska betala baseras på befolkningen per den 1 no-
vember. För Flens del handlar det om 206 253 kronor vilket är något lägre mot 
budget 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skickas till: 
Samordningsförbundet RAR  
Akt 
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§ 82 KS/2021:72   003 
 

Upphävande av policy för projekt 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  upphäva policy för projektarbete, författning 2011:2, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta bort policy för projektarbete ur Flens 

kommuns författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Innehållet i policy för projektarbete är till stor del hämtat från formuleringar i 
Flens kommuns projektmodell och stämmer därför inte överens med hur en po-
licy ska utformas enligt riktlinjer för styrdokument i Flens kommun. Hur projekt-
arbete ska organiseras bör fastställas på en lägre nivå i dokumenthierarkin, un-
derställd kommunens styrmodell. 
 
Kommunledningsförvaltningen utvecklar under 2021 projektmodellen och an-
passar den till styrmodellen. I styrmodellen hålls projektformen fram som ett av 
de gemensamma arbetssätt som förvaltningsorganisationen ska tillämpa för att 
utveckla verksamheten. Projektmodellen är förvaltningsorganisationens främsta 
arbetsverktyg för att säkerställa en likartad och kvalitetssäkrad styrning av pro-
jektarbete i Flens kommun. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Akt 
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§ 83 KS/2021:1 - 879 
 

Uppdrag: Återkomma med en utvärdering av kulturplan 2017-2021, 
samt bedömning av eventuella behov av revidering av kulturplanen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna uppföljning och utvärdering av kulturplan 2017-2021. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 (§ 125) att anta en kulturplan för 
Flens kommun 2017-2021, sedan en politiskt utsedd kulturberedning lagt fram 
ett förslag. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kom-
munfullmäktige med en utvärdering av kulturplanen, samt en bedömning av 
eventuella behov av revidering av kulturplanen, under första kvartalet 2021. I 
april 2021 godkände kommunfullmäktige att återrapporteringen istället genom-
förs under kvartal fyra 2021 (KF 2021-04-26 § 40). 
 
I två bilagor daterade 2021-07-05 görs dels en sammanfattande bedömning av 
kulturplan 2017-2021 och dess utfall, dels uppföljning/utvärdering av vart och ett 
av kulturplanens olika moment – syften, övergripande ansvarsområden samt de 
fyra olika prioriterade områdena och deras respektive inriktningsmål. 
 
Parallellt med uppföljningen och utvärderingen av kulturplan 2017-2021 har en 
bedömning också gjorts av om det finns behov av revideringar av kulturplanen. 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och kommunledningsförvaltningen 
gör bedömningen att vissa revideringar av kulturplanen bör göras. Bedömningen 
görs dels utifrån det som framkommit i den här utvärderingen, dels med hänvis-
ning till att anpassningar behövs för att den kommande kulturplanen bättre ska 
hänga samman med nya övergripande styrdokument (särskilt Flens kommuns 
hållbarhetsprogram 2030 och kommunens riktlinjer för styrdokument). Därför 
kommer ett förslag till reviderad plan att presenteras för kommunstyrelsens ar-
betsutskott (KSAU) i september 2021. KSAU har då möjlighet att remittera försla-
get för synpunkter till övriga nämnder. 
 
Skickas till: 

 Berörda nämnder 
 Akt 
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§ 84 KS/2021:18   041 
 

Begäran om tilläggsanslag för särskolan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att barn-, utbildnings- och kulturnämndens begäran om tilläggsanslag med 

5 900 000 kronor år 2021, avseende platser för elever i behov grund- eller 
gymnasiesärskola avslås, samt 

 
att barn-, utbildnings- och kulturnämndens begäran om att budgetberedning-

en årligen beaktar behovet av ramjustering/volymjustering gällande 
särskoleplatser avslås och att arbetet genomförs i enlighet med föreslagen 
ny budgetmodell. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den 2020-01-16 § 3 beslutade barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att kompensera nämnden för ökade volymer i särsko-
lan mellan åren 2019 och 2020 med 4 500 000 kronor. Kommunstyrelsen beslu-
tade 2020-03-09 § 28 att merkostnaden om totalt 4 500 000 kronor täcks i bok-
slut för år 2020, samt att behovet av eventuell ramhöjning med anledning av ett 
ökat antal särskoleelever i strategisk plan för år 2021-2024 ska beaktas i budget-
beredningen. Under år 2020 täcktes merkostnaden för särskolan, som i septem-
ber stigit till  5 900 000 kronor, av volymjusteringen på grund av färre antal barn i 
grund- och gymnasieskolan, via beslut i kommunstyrelsen 2020-09-07 § 108. 
 
För verksamhetsår 2021 kvarstår kostnaden då behovet av särskoleplatser sta-
digt ökar. Barn- utbildnings- och kulturnämnden bedömer att budgetberedning-
en inte har behandlat eller beaktat särskolans behov av ramhöjning i strategisk 
plan 2021-2024. Med anledning av detta äskas tilläggsanslag om 5 900 000 kro-
nor för verksamhetsår 2021, avseende platser för elever i behov grund- eller 
gymnasiesärskola. 
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I den föreslagna nya resursfördelningsmodellen, som går upp för beslut under 
hösten 2021, ingår inte särskolans elever i volymjusteringen vilket övrig skolverk-
samhet gör varmed barn-, utbildnings- och kulturnämndens begäran om att bud-
getberedningen årligen beaktar behov av ramjustering/volymjustering gällande 
särskoleplatser avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Barn-,utbildnings-och kulturnämnden 
Akt 
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§ 85 KS/2021:78   041 
 

Revisorernas budget 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna revisionens budgetäskande för 2022 om 1 135 000 kronor. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och 
verksamhetsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera för-
bättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorer-
na ser en risk för att någon ledamot kan behöva ersättas under kommande år 
och att kostnaden för arvoden och utbildning därmed kommer att öka. Den si-
tuation som kommunen befinner sig i med en ökad kopmplexitet anser reviso-
rerna föranleder en mer omfattande granskning både vad avser fördjupade 
granskningar och dialoger med nämnder och kommunstyrelse. 
 
 

(kr) Äskad budget 
 2022 

Budget 
 2021 

Utfall 2021 
tom april 

Utfall 
 2020 

Löner, arvoden, bilersätt-
ningar 

221 000 214 500 66 567 209 022 

Lagstadgade arbetsgivar-
avgifter 

33 000  32 000 7 161 22 675 

Konferens, Utbildning 34 000 33 000 1 3 375 

Övrigt (resor, hotell mm) 6 000 5 500 531 598 

Material, tidningar mm 17 000 15 000 6 989 15 378 

Konsulttjänster 824 000 800 000 82 250 746 150 

Totalt 1 135 000 1 100 000 163 499 997 198 

 
 
 
 
 
Skickas till:  
Revisorerna 
Akt 
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§ 86 KS/2021:5 102 
 

Fyllnadsval av uppdraget som styrelseledamot i Framtidsbruket AB 
efter Vilnis Zazis 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Niclas Zazis för uppdraget som styrelseledamot i Framtidsbruket AB.  
______________________ 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges valberedningen beslutade 2021-09-03 § 2 att föreslå kom-
munfullmäktige att utse Niclas Zazis för uppdraget som styrelseledamot i Fram-
tidsbruket AB.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Niclas Zazis 
HR-avdelningen  
Framtidsbruket AB 
Kommunstyrelsens kansli  
Akt 
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§ 87 KS/2021:5   102 
 

Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i val- och jävsnämnden - 
Cedric Hanneberg (MP) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Cedric Hanneberg (MP) till uppdraget som ersättare i val-och 

jävsnämnden.  
______________________ 
 
Bakgrund 
Cecilia Friis (MP) inkom 2021-08-20 med en nominering av Cedric Hanneberg 
(MP) till uppdraget som ny ersättare i val-och jävsnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skickas till:  
Cedric Hanneberg  
HR-avdelningen  
Val-och jävsnämnden 
KS-kansli  
Akt  
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§ 88 KS/2021:5  102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige - Abdurahman Hussein Hassan (C) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  entlediga Abdurahman Hussein Hassan (C) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige,  
 
att  hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny le-

damot i kommunfullmäktige efter Abdurahman Hussein Hassan (C). 
______________________ 
 
Bakgrund 
Abdurahman Hussein Hassan (C) inkom 2021-06-20 med en begäran om entledi-
gande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Abdurahman Hussein Hassan 
Länsstyrelsen Södermanland 
HR-avdelningen  
KS-kansli  
Akt 
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§ 89 KS/2021:5   102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i val- och 
jävsnämnden - Archibald Douglas (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Archibald Douglas (M) från uppdraget som ersättare i val- och 

jävsnämnden.  
______________________ 
 
Bakgrund 
Archibald Douglas (M) inkom 2021-07-09 med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i val-och jävsnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till:  
Archibald Douglas  
HR-avdelningen  
Val-och jävsnämnden 
KS-kansli 
Akt  
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§ 90 KS/2021:5  102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige samt uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och 
socialnämnden - Adam Jamaal Adam (S) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  entlediga Adam Jamaal Adam (S) från uppdraget som ledamot i kom-

munfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i social-
nämnden.  

 
att  hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny le-

damot i kommunfullmäktige efter Adam Jamaal Adam (S). 
______________________ 
 
Bakgrund 
Adam Jamaal Adam (S) inkom 2021-06-18 med en begäran om entledigande från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen 
och socialnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till:  
Adam Jamal Adam  
Länsstyrelsen i Södermanland 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
KS-kansli  
Akt  
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§ 91 KS/2021:5   102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen - Kerstin Olsson (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  entlediga Kerstin Olsson (M) från uppdraget som ledamot i kommun-

fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen,  
 
att  hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny le-

damot i kommunfullmäktige efter Kerstin Olsson (M).  
______________________ 
 
Bakgrund  
Kerstin Olsson (M) inkom 2021-09-02 med en begäran om entledigande från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Kerstin Olsson  
Länsstyrelsen i Södermanland 
HR-avdelningen  
KS-kansli  
Akt  
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§ 92 KS/2021:5   102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige - Ayan Hassan (V) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att entlediga Ayan Hassan (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäk-

tige,  
 
att  hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny le-

damot i kommunfullmäktige efter Ayan Hassan (V).  
______________________ 
 
Bakgrund 
Ayan Hassan (V) inkom 2021-09-02 med en begäran om entledigande från upp-
draget som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Ayan Hassan  
Länsstyrelsen i Södermanland  
HR-avdelningen  
KS-kansli  
Akt 
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§ 93 KS/2021:5   102 

 
Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i barn-, ut-
bildnings- och kulturnämnden - Tommy Axner (C) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Tommy Axner (C) från uppdraget som ersättare i barn-, utbild-

nings – och kulturnämnden.  
______________________ 
 
Bakgrund 
Tommy Axner (C) inkom 2021-08-27 med en begäran om entledigande från upp-
draget som ersättare i barn,- utbildnings – och kulturnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till:  
Tommy Axner  
HR-avdelningen  
Barn-,utbildnings-och kulturnämnden 
KS-kansli  
Akt 
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§ 94 KS/2021:5   102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn-
,utbildnings- och kulturnämnden - Thomas Högberg (SD) 

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att entlediga Thomas Högberg (SD) från uppdraget som ledamot i barn-

,utbildnings- och kulturnämnden.  
______________________ 
 
Bakgrund 
Thomas Högberg (SD) inkom 2021-08-26 med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot i barn-,utbildnings – och kulturnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Thomas Högberg 
HR-avdelningen  
KS-kansli  
Barn-,utbildnings- och kulturnämnden 
Akt  
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§ 95 KS/2021:5   102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige - Jenny Hammarlund (C) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att entlediga Jenny Hammarlund (C) från uppdraget som ledamot i kommun-

fullmäktige,  
 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny le-

damot i kommunfullmäktige efter Jenny Hammarlund (C).  
______________________ 
 
Bakgrund 
Jenny Hammarlund (C) inkom 2021-08-17 med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Jenny Hammarlund   
Länsstyrelsen i Södermanland  
HR-avdelningen  
KS-kansli  
Akt 
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§ 96 KS/2021:5   102 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige - Elisabeth Molin (V) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  entlediga Elisabeth Molin (V) från uppdraget som ersättare i kommunfull-

mäktige,  
 
att  hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny er-

sättare i kommunfullmäktige efter Elisabeth Molin (V).  
______________________ 
 
Bakgrund 
Elisabeth Molin (V) inkom 2021-07-21 med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Skickas till:  
Elisabeth Molin 
Länsstyrelsen i Södermanland 
HR-avdelningen 
KS-kansli  
Socialnämnden 
Akt  
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§ 97 KS/2021:5 105 
 

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i social-
nämnden – Sirkka Mäenpää (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  entlediga Sirkka Mäenpää (M) från uppdraget som ersättare i socialnämn-

den.  

 
Bakgrund 
Sirkka Mäenpää (M) inkom 2021-09-16 med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till:  
Sirkka Mäenpää 
HR-avdelningen 
KS-kansli 
Socialnämnden 
Akt  
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§ 98 
 

Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
______________________ 

 
Bakgrund 
 
Länsstyrelsen:  
- Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige – Göran Lennman (SD) 
- Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige – Ahmed Dahir (V) och 

 Elisabeth Molin (V)  
 
 
Kommunstyrelsen: 
- Svar på revisionsrapport om granskning av verkställighet av 

  kommunfullmäktigebeslut. 
- Svar på revisionsrapport om granskning av personal- och 

 kompetensförsörjning. 
- Svar på revisionsrapport om granskning av beredning och  

 beslutsfattande i samband med covid-19. 
- Kommunrapport 2, 2021 – januari – maj.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Skickas till:  
Akt  
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§ 99 KS/2021:59 - 041 
 

Strategisk plan 2020-2023 med budget 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa budgeterat resultat för 2022 exklusive revisionens verksamhet till 

12 435 000  kronor, 
 
att fastställa investeringsramen 2022 till 79 225 000 kronor, 
 
att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

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

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

 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads Ab:s låneförpliktelser 

upp till ett högsta lånebelopp om 350 000 000 kronor, jämte löpande ränta 
och kostnader. Vid nyupplåning prövas borgensavgiften vid varje enskilt 
tillfälle, 

 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Flen vatten och avfall AB:s låneför-

pliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 300 000 000 kronor, jämte lö-
pande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 procent av 
lånesumman, 

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

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

upp till ett högsta lånebelopp om 8 000 000 kronor, jämte löpande ränta 
och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 procent av lånesum-
man, 

 
att fastställa finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hus-

hållning enligt förslaget i avsnitt 5.2 i strategisk plan 2020-2023 med bud-
get 2022, 

 
att fastställa finansiella mål för god ekonomisk hushållning ur ett koncernper-

spektiv enligt förslaget i avsnitt 5.3 i strategisk plan 2020-2023 med budget 
2022, 

 
att anta föreliggande förslag till strategisk plan 2020-2023 med budget 2022 

förutom revisionens budget i avsnittet 6.1, 
 
att skattesatsen för 2022 fastställs till 22:27 per skattekrona vilket är oföränd-

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

2020-2023 för tryckning  utifrån kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20, 
 
att- under avsnitt 4.4.2 lägga till ett uppdrag om att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att under 2022 ta fram ett förslag på placering av nytt särskilt bo-
ende i Malmköping samt antal platser, verksamhetsinriktning och en kost-
nadskalkyl avseende investering och drift presenteras för kommunfullmäk-
tig,  

 
att uppdra till socialnämnden att under 2022 revidera Flens kommuns riktlin-

jer för handläggning av ekonomiskt bistånd och i denna revidering förtyd-
liga kravet på deltagande i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet för erhållande av försörjningsstöd,  

 
att uppdra till socialnämnden och kommunstyrelsen att under 2022 genomlysa 

och utvärdera hur insatser enligt resursfördelningen använts och intensifi-
era arbetet med att stärka den medicinska kompetensen inom äldre-
omsorgen och återrapportera fjärde kvartalet 2022,  
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att uppdra till socialnämnden att under första kvartalet år 2022 inkomma till 

kommunstyrelsen med en delrapport, samt eventuellt äskande av stimu-
lansmedel för att slutföra handlingsplanen, utifrån kommunstyrelsens be-
slut KS/2020:188 “Handlingsplan och äskande av stimulansmedel för sub-
ventionerade anställningar,  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med näringslivskontoret och nä-

ringslivsrådet utvärdera arbetet samt effekterna av näringslivsrådet och 
näringslivsstrategin för att identifiera eventuella utvecklingsområden för 
ett ännu bättre näringslivsklimat, uppdraget skall återrapporteras under 
2022,  

 
att i samband med utvärderingen tydliggöra och stärka socialnämndens och 

barn-, utbildnings och kulturnämndens samverkan med näringslivsrådet. 
Uppdraget skall återrapporteras under 2022,  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att i sitt uppdrag som arbetslöshetsnämnd 

under 2022 utreda förutsättningarna att i samverkan med näringslivsråd 
och övrigt näringsliv och andra kommuner öka utbudet av yrkeshögskole-
utbildningar i Flens kommun, 

 
att uppdra till socialnämnden att göra en total översyn av SFI i syfte att skapa 

bättre förutsättningar för individer att nå godkända resultat. Uppdraget 
skall återredovisas under 2022,  

 
att ändra uppdrag 4.3.2 i strategisk plan till: Barn-, utbildnings och kultur-

nämnden i samråd med kommunstyrelsen får i uppdrag att leda utveckl-
ingen av samarbetet med Mälardalens högskola vid dess övergång, 1 janu-
ari 2022, till universitet i syfte att möjliggöra såväl en ökad måluppfyllnad i 
Flens kommun som möjligheten att utveckla andra delar av kommunens 
pedagogiska uppdrag och kompetensutveckling,  

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en definition av “Attraktiv ar-

betsgivare”, uppdraget skall återrapporteras senast kvartal 3 2022,  
 
att  kommunstyrelsens förslag till uppdrag att inom ramen för attraktiv ar-

betsgivare undersöka möjligheterna till förkortad arbetsdag inom delar av 
Flens kommuns organisation utgår,  
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att uppdra till socialnämnden i samverkan kommunstyrelsen att återkomma 

med förslag på åtgärder för att minska förekomsten av delade turer inom 
äldrevården och LSS. Arbetet skall återrapporteras under 2022,  

 
att uppdra till socialnämnden och barn-,utbildnings- och kulturnämnden att i 

god tid innan färdigställandet av äldreboendet vid Gårdsjö strand utreda 
möjligheterna att starta ett pilotprojekt ”samverkan förskola och äldrebo-
ende”,  

 
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunsty-

relsen återuppta begreppet "ortsutveckling", tydliggöra uppdrag och an-
svar inom området samt revitalisera arbetet,  

 
att intäktsbudget för skatter och utjämning revideras med SKR:s prognos från 

2021-08-26 samt att överskottet som uppkommer vid revideringen läggs i 
kommunstyrelsens reserv,  

 
att avsätta 2 500 000 kronor i kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgif-

ter som stimulansmedel för insatser som bidrar till måluppfyllelse i social-
nämndens arbete med uppdraget att halvera kostnaderna för försörjnings-
stöd till år 2022. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den strategiska planens utformning och innehåll utgår både från Flens kommuns 
vision och styrmodellen som båda antagits av kommunfullmäktige. 
 
Under strategiska områden finns mål med tillhörande indikatorer. Ett antal upp-
drag har även formulerats. 
 
Revisionens budget ska enligt kommunallagen beredas av kommunfullmäktiges 
presidie och deras budget är därför inte med i beslutssatsen. Kommunens sam-
lade budgeterade resultat inklusive revisionens verksamhet uppgår till 11 300 
000 kronor. 
 
De ekonomiska förutsättningarna, exempelvis skatteintäkter och kommunaleko-
nomisk utjämning baseras på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från 16 
juni. 
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa budgeterat resultat för 2022 exklusive revisionens verksamhet till 

12 435 000  kronor, 
att fastställa investeringsramen 2022 till 79 225 000 kronor, 
att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom-

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

pliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 980 000 000 kronor, jämte lö-
pande ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 procent av 
lånesumman, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads Ab:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 350 000 000 kronor, jämte löpande ränta 
och kostnader. Vid nyupplåning prövas borgensavgiften vid varje enskilt till-
fälle, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Flen vatten och avfall AB:s låneförplik-
telser upp till ett högsta lånebelopp om 300 000 000 kronor, jämte löpande 
ränta och kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 procent av låne-
summan, 

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

upp till ett högsta lånebelopp om 8 000 000 kronor, jämte löpande ränta och 
kostnader. Borgensavgiften för närvarande 0,5 procent av lånesumman, 

att fastställa finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hus-
hållning enligt förslaget i avsnitt 5.2 i strategisk plan 2020-2023 med budget 
2022, 

att fastställa finansiella mål för god ekonomisk hushållning ur ett koncernper-
spektiv enligt förslaget i avsnitt 5.3 i strategisk plan 2020-2023 med budget 
2022, 

att anta föreliggande förslag till strategisk plan 2020-2023 med budget 2022 
förutom revisionens budget i avsnittet 6.1, 

att skattesatsen för 2022 fastställs till 22:27 per skattekrona vilket är oförändrat 
mot föregående år, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att färdigställa layouten i strategisk plan 
2020-2023 för tryckning  utifrån kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20, 

att- under avsnitt 4.4.2 lägga till ett uppdrag om att kommunstyrelsen får i upp-
drag att under 2022 ta fram ett förslag på placering av nytt särskilt boende i 
Malmköping samt antal platser, verksamhetsinriktning och en kostnadskalkyl 
avseende investering och drift presenteras för kommunfullmäktig. 

 
Beslutsordning 
Ordföranden redogör för beslutsordningen och kommunfullmäktige godkänner 
följande ordning: Kapitel 2 ”Vision, värdegrund och styrande program”, kapitel 3 
”Flens kommun och omvärlden”, kapitel 4 ”Strategiska områden med mål och 
uppdrag”, kapitel 5 ”Planeringsdirektiv 2022-2025 och övergripande budget 
2022”, kapitel 6 ”Nämndernas ramar” samt kapitel 7 ”Kommunala bolag”.  

 
Inledningsanföranden 
Kommunfullmäktiges behandling av budgeten inleds med anföranden av Ann-
Charlotte Munter (S), Christine Hallinder, (SD), Emma Dahlin (M), Roger Tiefen-
see(C),Huda Omar (V), Berit Hyllbrant (L), Anna Jernemalm (KD), Cecilia Friis(MP). 
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4. Strategiska områden med mål och uppdrag  
 
4.2. Hög sysselsättning och ett mångsidigt liv  
 
Yrkanden 
Roger Tiefensee (C) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att under 
2022 revidera Flens kommuns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
och i denna revidering förtydliga kravet på deltagande i anvisad praktik eller an-
nan kompetenshöjande verksamhet för erhållande av försörjningsstöd.  
 
Katarina Lagerstedt (M), Joacim Wäppling (KD), Berit Hyllbrant (L) och Daniel 
Ljungkvist (S) yrkar bifall till Roger Tiefensees (C) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden och kom-
munstyrelsen att under 2022 genomlysa och utvärdera hur insatser enligt resurs-
fördelningen använts och intensifiera arbetet med att stärka den medicinska 
kompetensen inom äldreomsorgen och återrapportera fjärde kvartalet 2022.  
 
Katarina Lagerstedt (M), Joacim Wäppling (KD),Berit Hyllbrant (L) och Roger Tie-
fensee (C) yrkar bifall till Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Roger Tiefensee (C) yrkar tillägg att uppdra till socialnämnden att under första 
kvartalet år 2022 inkomma till kommunstyrelsen med en delrapport, samt even-
tuellt äskande av stimulansmedel för att slutföra handlingsplanen, utifrån kom-
munstyrelsens beslut KS/2020:188 “Handlingsplan och äskande av stimulansme-
del för subventionerade anställningar”.  
 
Ann-Charlotte Munter (S), Katarina Lagerstedt (M), Joacim Wäppling (KD) och Be-
rit Hyllbrant (L) yrkar bifall till RogerTiefensees (C) tilläggsyrkande.  
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Katarina Lagerstedt (M) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen att i 
dialog med näringslivskontoret utreda möjligheterna att införa en företagspanel 
(webbpanel för företag) i Flens kommun, uppdraget skall återrapporteras under 
2022.  
 
Joacim Wäppling (KD), Berit Hyllbrant (L) och Roger Tiefensees (C) yrkar bifall till 
Katarina Lagerstedts (M) tilläggsyrkande.  
__________________ 

 
Katarina Lagerstedt (M) yrkar tillägg med att uppdra till kommunstyrelsen att i 
dialog med näringslivskontoret och näringslivsrådet utvärdera arbetet samt ef-
fekterna av näringslivsrådet och näringslivsstrategin för att identifiera eventuella 
utvecklingsområden för ett ännu bättre näringslivsklimat, uppdraget skall åter-
rapporteras under 2022.  
 
Joacim Wäppling (KD), Berit Hyllbrant (L), Cecilia Friis (MP) och Ann-Charlotte 
Munter (S) yrkar bifall till Katarina Lagerstedts (M) tilläggsyrkande.  
__________________ 

 
Katarina Lagerstedt (M) yrkar tillägg med att i samband med utvärderingen tyd-
liggöra och stärka socialnämndens och barn-, utbildnings och kulturnämndens 
samverkan med näringslivsrådet. Uppdraget skall återrapporteras under 2022.  
 
Berit Hyllbrant (L), Ann-Charlotte Munter (S) och Roger Tiefensee (C) yrkar bifall 
till Katarina Lagerstedts (M) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns sex tilläggsyr-
kanden.  
 
Vid ställd proposition på Roger Tiefensees (C) tilläggsyrkande ” att uppdra till so-
cialnämnden att under 2022 revidera Flens kommuns riktlinjer för handläggning 
av ekonomiskt bistånd och i denna revidering förtydliga kravet på deltagande i 
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för erhållande av för-
sörjningsstöd” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
detsamma.  
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Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ” att uppdra till 
socialnämnden och kommunstyrelsen att under 2022 genomlysa och utvärdera 
hur insatser enligt resursfördelningen använts och intensifiera arbetet med att 
stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen och återrapportera 
fjärde kvartalet 2022” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bi-
falla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på Roger Tiefeenses (S) tilläggsyrkande ” att uppdra till so-
cialnämnden att under första kvartalet år 2022 inkomma till kommunstyrelsen 
med en delrapport, samt eventuellt äskande av stimulansmedel för att slutföra 
handlingsplanen, utifrån kommunstyrelsens beslut KS/2020:188 “Handlingsplan 
och äskande av stimulansmedel för subventionerade anställningar” finner ordfö-
randen att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på Katarina Lagerstedt (M) tilläggsyrkande ” att uppdra till 
kommunstyrelsen att i dialog med näringslivskontoret utreda möjligheterna att 
införa en företagspanel (webbpanel för företag) i Flens kommun, uppdraget skall 
återrapporteras under 2022” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslu-
tar att bifalla detsamma.  
 
Votering begärs.  
 
Följande proposition läses upp och godkänns. Den som bifaller Katarina La-
gerstedts(M) tilläggsyrkande röstar JA. Den som avslår Katarina Lagerstedts (M) 
tilläggsyrkande röstar NEJ.  

 
17 ledamöter röstar JA och 26 ledamöter röstar NEJ. 
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JA-röster avger:  
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Elisa-
beth Bergqvist (M), Martina von Bothmer (M), Roger Tiefensee (C), Karina 
Bundgaard Krogh (C), Ingegerd Branting (C), Anders Iwerbo (C), Anna Jernemalm 
(KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Lisbeth Brevig (M), Thomas No-
rander (M), Björn Carlsson (C), Håkan Lindqvist (L), Joacim Wäppling (KD).  
 
NEJ-röster avger:   
Helén Stockow (S), Torbjörn Jansson (S), Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljung-
kvist (S), Jonas Thyrén (S), Peter Munter (S), Teija Haavisto (S), Daniel Danon (S), 
Anders Berglöv (S), Arne Lundberg (S), Ann-Katrin Elofson (S), Cecilia Friis (MP), 
Huda Omar (V), Karoly Hidvegi (V), Göran Olsson (S), Kristina Jävergren (S), Anton 
Ragnarsson (V), Greta Suvén (MP), Watson George (SD), Johan Hallinder (SD), 
Göte Nilsson (SD), Anders Brännman (SD), Christine Hallinder (SD), Sven Bager 
(SD), Torgny Lindgren (SD), Guy Johansson (SD).  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Katarina La-
gerstedts (M) tilläggsyrkande.  
 
Vid ställd proposition på Katarina Lagerstedts (M) tilläggsyrkande ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att i dialog med näringslivskontoret och näringslivsrådet ut-
värdera arbetet samt effekterna av näringslivsrådet och näringslivsstrategin för 
att identifiera eventuella utvecklingsområden för ett ännu bättre näringslivskli-
mat, uppdraget skall återrapporteras under 2022” finner ordföranden att kom-
munfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  

 
Vid ställd proposition på Katarina Lagerstedts (M) tilläggsyrkande ” att i samband 
med utvärderingen tydliggöra och stärka socialnämndens och barn- utbildning 
och kulturnämndens samverkan med näringslivsrådet. Uppdraget skall återrap-
porteras under 2022” finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bif-
alla detsamma.  
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4.3 Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande  
 
Yrkanden 
Roger Tiefensee (C) yrkar tillägg med att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att i 
sitt uppdrag som arbetslöshetsnämnd under 2022 utreda förutsättningarna att i 
samverkan med näringsliv och andra kommuner öka utbudet av yrkeshögskole-
utbildningar i Flens kommun.  
 
Emma Dahlin (M), Björn Carlsson (C), Berit Hyllbrant (L) och Thomas Ledenvik 
(KD) yrkar bifall till Roger Tiefensees (C) tilläggsyrkande.  
 
Ann-Charlotte Munter(S) yrkar ändring på Roger Tiefensees (C) tilläggsyrkande 
med att samverkan ska ske med näringslivsråd, övrigt näringsliv och andra kom-
muner.  
 
Roger Tiefensee (C) yrkar bifall till Ann-Charlotte Munters (S) ändringsyrkande. 
__________________ 

  
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden att göra en to-
tal översyn av SFI i syfte att skapa bättre förutsättningar för individer att nå god-
kända resultat. Uppdraget skall återredovisas under 2022.  
 
Björn Carlsson (C), Berit Hyllbrant, Thomas Ledenvik (KD) och Roger Tiefensee (C) 
yrkar bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar ändring på kommunstyrelsens förslag med att 
barn,-utbildnings- och kulturnämnden i samråd med kommunstyrelsen får i upp-
drag att leda utvecklingen av samarbetet med Mälardalens högskola vid dess 
övergång, 1 januari 2022, till universitet i syfte att möjliggöra såväl en ökad 
måluppfyllnad i Flens kommun som möjligheten att utveckla andra delar av 
kommunens pedagogiska uppdrag och kompetensutveckling. 
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns två tilläggs-
yrkande och ett ändringsyrkande.  
 
Vid ställd proposition på Roger Tiefensees (M) tilläggsyrkande med Ann-
Charlotte Munters (S) förslag på ändring ” att ge i uppdrag till kommunstyrelsen 
att i sitt uppdrag som arbetslöshetsnämnd under 2022 utreda förutsättningarna 
att i samverkan med näringslivsråd, övrigt näringsliv och andra kommuner öka 
utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i Flens kommun” finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att uppdra till soci-
alnämnden att göra en total översyn av SFI i syfte att skapa bättre förutsättning-
ar för individer att nå godkända resultat. Uppdraget skall återredovisas under 
2022” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlotte Munters 
(S) ändringsyrkande ” Barn-, utbildning och kulturnämnden i samråd med kom-
munstyrelsen får i uppdrag att leda utvecklingen av samarbetet med Mälardalens 
högskola vid dess övergång, 1 januari 2022, till universitet i syfte att möjliggöra 
såväl en ökad måluppfyllnad i Flens kommun som möjligheten att utveckla andra 
delar av kommunens pedagogiska uppdrag och kompetensutveckling” finner ord-
förande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ann-Charlotte Munters (S) 
ändringsyrkande.  
 
4.4 Attraktiv och trygg kommun  
 
Yrkanden 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att åter-
komma med förslag på hur, och på vilka områden, vi kan börja med att införa 
tjänstegarantier i Flens kommun, uppdraget skall återrapporteras under 2022.  
 
Berit Hyllbrant (L), Roger Tiefensee (C), Joacim Wäppling (KD), Anna Jernemalm 
(KD), Martina von Bothmer (M) och Sven-Gunnar Johansson (M) yrkar bifall till 
Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.  
 
Kristina Jävergren (S) yrkar avslag på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.  
__________________ 
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Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en definition av “Attraktiv arbetsgivare”, uppdraget skall återrapporteras senast 
kvartal 3 2022.  

 
Berit Hyllbrant (L) , Roger Tiefensee (C), Joacim Wäppling (KD), Anna Jernemalm 
(KD), Martina von Bothmer (M) och Sven-Gunnar Johansson (M) yrkar bifall till 
Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Berit Hyllbrant (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om att kommunsty-
relsen får i uppdrag att inom ramen för attraktiv arbetsgivare undersöka möjlig-
heterna till förkortad arbetsdag inom delar av Flens kommuns organisation. I ar-
betet ska även beaktas möjligheten att gå ned till förkortad arbetsdag och att 
resterande tid nyttjas för kompetensutveckling. Uppdraget återrapporteras un-
der 2022” 
 
Roger Tiefensee (C), Joacim Wäppling (KD), Anna Jernemalm (KD), Christine 
Hallinder (SD), Martina von Bothmer (M), Emma Dahlin (M) och Sven-Gunnar Jo-
hansson (M) yrkar bifall till Berit Hyllbrants (L) avslagsyrkande.  
 
Huda Omar (V), Kristina Jävergren (S) och Karoly Hidvegi (V) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
__________________ 
 
Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med att uppdra till socialnämnden i samver-
kan kommunstyrelsen att återkomma med förslag på åtgärder för att minska fö-
rekomsten av delade turer inom äldrevården och LSS. Arbetet skall återrapporte-
ras under 2022. 
 
Martina von Bothmer (M) och Sven-Gunnar Johansson (M) yrkar bifall till Anna 
Jernemalms (KD) tilläggsyrkande.  
__________________ 
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Anna Jernemalm (KD) yrkar tillägg med ge uppdrag till socialnämnden och barn,-
utbildnings- och kulturnämnden att i god tid innan färdigställandet av äldrebo-
endet vid Gårdsjö strand utreda möjligheterna att starta ett pilotprojekt ”sam-
verkan förskola och äldreboende”.  
 
Martina Von Bothmer (M), Ann-Charlotte Munter (S) och Sven-Gunnar Johansson 
(M) yrkar bifall till Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Greta Suvén (MP) yrkar tillägg med att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att i samverkan med kommunstyrelsen återuppta begreppet "ortsutveckling", 
tydliggöra uppdrag och ansvar inom området samt revitalisera arbetet.  
 
Berit Hyllbrant (L), Roger Tiefensee (C), Jonas Thyén (S), Joacim Wäppling (KD) 
och Emma Dahlin (M) yrkar bifall till Greta Suvéns (MP) tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns fem tilläggs-
yrkanden.  
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande ”att kommunstyrel-
sen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur, och på vilka områden, vi kan 
börja med att införa tjänstegarantier i Flens kommun, uppdraget skall återrap-
porteras under 2022” finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bif-
alla detsamma.  
 
Votering begärs 
 
Följande proposition läses upp och godkänns. Den som bifaller Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande röstar JA. Den som avslår Emma Dahlins(M) tilläggsyrkande röstar 
NEJ.  

  
17 ledamöter röstar JA och 26 ledamöter röstar NEJ. 
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JA-röster avger:  
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Elisa-
beth Bergqvist (M), Martina von Bothmer (M),Roger Tiefensee (C). Karina 
Bundgaard Krogh (C), Ingegerd Branting (C), Anders Iwerbo (C), Anna Jernemalm 
(KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Lisbeth Brevig (M), Thomas No-
rander (M), Björn Carlsson (C), Håkan Lindqvist (L), Joacim Wäppling (KD).  
 
NEJ-röster avger:  
Helén Stockow (S), Torbjörn Jansson (S), Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljung-
kvist (S), Jonas Thyrén (S), Peter Munter (S), Teija Haavisto (S), Daniel Danon (S), 
Anders Berglöv (S), Arne Lundberg (S), Ann-Katrin Elofson (S), Cecilia Friis (MP), 
Huda Omar (V), Karoly Hidvegi (V), Göran Olsson (S), Kristina Jävergren (S), Anton 
Ragnarsson (V), Greta Suvén (MP), Watson Georg (SD), Johan Hallinder (SD), 
Göte Nilsson (SD), Anders Brännman (SD), Christine Hallinder (SD), Sven Bager 
(SD), Torgny Lindgren (SD), Guy Johansson (SD). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Emma Dahlins (M) 
tilläggsyrkande.  
 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram en definition av “Attraktiv arbetsgivare”, uppdraget skall 
återrapporteras senast kvartal 3 2022” finner ordföranden att kommunfullmäk-
tige beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag ”att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att inom ramen för attraktiv arbetsgivare undersöka möjligheterna till 
förkortad arbetsdag inom delar av Flens kommuns organisation. I arbetet ska 
även beaktas möjligheten att gå ned till förkortad arbetsdag och att resterande 
tid nyttjas för kompetensutveckling. Uppdraget återrapporteras under 2022” 
mot Berit Hyllbrants (L) avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäk-
tige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs 
 
Följande proposition läses upp och godkänns. Den som bifaller kommunstyrel-
sens förslag röstar JA. Den som avslår kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.  
 
18 ledamöter röstar JA och 25 ledamöter röstar NEJ. 
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JA-röster avger:  
Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Jonas Thyrén (S), Peter Munter 
(S), Teija Haavisto (S), Daniel Danon (S), Anders Berglöv (S), Arne Lundberg (S), 
Ann-Karin Elofson (S), Cecilia Friis (MP), Huda Omar (V), Karoly Hidvegi (V), Tor-
björn Jansson (S), Helén Stockow (S), Göran Olsson (S), Kristina Jävergren (S), An-
ton Ragnarsson (V), Greta Suvén (MP).  
 
NEJ-röster avger:  
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Elisa-
beth Bergqvist (M), Martina von Bothmer (M), Roger Tiefensee (C), Karina 
Bundgaard Krogh (C), Ingergerd Branting (C), Anders Iwebo (C), Anna Jernemalm 
(KD),Thomas Ledenvik (KD),Berit Hyllbrant (L), Watson Geroge (SD), Johan Hallin-
der (SD), Göte Nilsson (SD),Anders Brännman (SD), Christine Hallinder (SD), Sven 
Bager (SD), Torgny Lindgren (SD),Guy Johansson (SD), Thomas Norander (M), 
Björn Carlsson (M), Håkan Lindqvist (L), Joacim Wäppling (KD), Lisbeth Brevig 
(M).   

  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms tilläggsyrkande ” att uppdra till soci-
alnämnden i samverkan kommunstyrelsen att återkomma med förslag på åtgär-
der för att minska förekomsten av delade turer inom äldrevården och LSS. Arbe-
tet skall återrapporteras under 2022” finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla detsamma.  

 
Vid ställd proposition på Anna Jernemalms (KD) tilläggsyrkande ” uppdrag till so-
cialnämnden och barn-,utbildnings-och kulturnämnden att i god tid innan färdig-
ställandet av äldreboendet vid Gårdsjö strand utreda möjligheterna att starta ett 
pilotprojekt ”samverkan förskola och äldreboende” finner ordföranden att kom-
munfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på Greta Suvéns (MP) tilläggsyrkande ” samhällsbyggnads-
nämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen återuppta be-
greppet "ortsutveckling", tydliggöra uppdrag och ansvar inom området samt re-
vitalisera arbetet” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
detsamma.  
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Allmänna yrkanden  
 
Yrkanden 
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar ändring med att intäktsbudget för skatter och ut-
jämning revideras med SKR:s prognos från 2021-08-26 samt att överskottet som 
uppkommer vid revideringen läggs i kommunstyrelsens reserv.  
 
Roger Tiefensee (C), Thomas Norander (M), Daniel Ljungkvist (S), Emma Dahlin 
(M) och Thomas Ledenvik (KD) yrkar bifall till Ann-Charlotte Munters (S) tilläggs-
yrkande.  
__________________ 
 
Roger Tiefensee (C) yrkar tillägg med att under förutsättning att kommunfull-
mäktige beslutar att intäkter revideras med SKR:s prognos för skatter och utjäm-
ning från 2021-08-26 avsätta 2 500 000 kronor i kommunstyrelsens reserv för 
oförutsedda utgifter som stimulansmedel för insatser som bidrar till måluppfyl-
lelse i socialnämndens arbete med uppdraget att halvera kostnaderna för för-
sörjningsstöd till år 2022.  
 
Emma Dahlin (M), Berit Hyllbrant (L), Thomas Ledenvik (KD), Thomas Norander 
(M) och Daniel Ljungkvist yrkar bifall till Roger Tiefensees (C) tilläggsyrkande.  
__________________ 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Årsplan 
2021-2022.  
 
Roger Tiefensee (C), Ann-Charlotte Munter (S), Anton Ragnarsson (V), Huda 
Omar (V), Cecilia Friis (MP) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till Års-
plan 2021-2022. 
__________________ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett änd-
ringsyrkande, ett tilläggsyrkande, ett bifallsyrkande till Sverigedemokraternas 
förslag till Årsplan 2021-2022 samt ett avslagsyrkande till Sverigedemokraternas 
förslag.  
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Vid ställd proposition på Ann-Charlotte Munters (S) ändringsyrkande ” att in-
täktsbudget för skatter och utjämning revideras med SKR:s prognos från 2021-
08-26 samt att överskottet som uppkommer vid revideringen läggs i kommunsty-
relsens reserv” finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
detsamma.  
 
Vid ställd proposition på Roger Tiefensees (C) tilläggsyrkande ” att under förut-
sättning att kommunfullmäktige beslutar att intäkter revideras med SKR:s pro-
gnos för skatter och utjämning från 2021-08-26 avsätta 2 500 000 kronor i kom-
munstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter som stimulansmedel för insatser 
som bidrar till måluppfyllelse i socialnämndens arbete med uppdraget att halvera 
kostnaderna för försörjningsstöd till år 2022” finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) bifallsyrkande på Sverigede-
mokraternas förslag på Årsplan 2021-2022 mot Roger Tiefensees (C) med fleras 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
Sverigedemokraternas förslag.  
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.  
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