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Plats och tid

Aktivitetshuset Skjortan, Flen
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Torbjörn Jansson (S),ordf
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Cecilia Friis (MP)
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Kristina Jävergren (S)
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Kommunchef Håkan Bergsten
Kommunsekreterare Evelina Roos
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Huda Omar (V) och Thomas Ledenvik (KD)
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Christine Hallinder (SD)
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Elisabeth Bergqvist (M)
Anton Ragnarsson (V)
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Guy Johansson (SD)
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Jessica Källström (M)

Kommunjurist Niklas Witt
Kommunsekreterare Rasmus Hunt

Paragrafer

125-149

Evelina Roos
Ordförande
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Torbjörn Jansson
Justerande
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Huda Omar

Thomas Ledenvik
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för
anslags uppsättande

2021-12-14

Kommunal författning

§ 130 Revidering av riktlinjer för färdtjänst i Flens kommun, § 131 Revidering av taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Flens kommun, § 132, Revidering av reglemente för
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård , § 133 Revidering av reglemente gemensamma patientnämnden, § 134 Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska produkter

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset, Flen

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande
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Evelina Roos
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Förändringar i dagordningen
Kommunfullmäktige godkänner följande förändringar i dagordningen.
Tillägg:
- Medborgarförslag angående utökad skatehall
- Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i barn-,utbildnings- och kulturnämnden efter
Tommy Axner (C)
- Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn-, utbildnings- och kulturnämnden – Jenny Hammarlund (C)
- Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i ledamot i barn-, utbildnings- och kulturnämnden efter Jenny Hammarlund (C)

Information/diskussion
-

Justerandes sign

Kontaktcenter informerar – teamledare Sanna Öhlin
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Innehållsförteckning
§ 125

Svar på medborgarförslag angående möjligheten till källsortering

Sidnr
239

§ 126

Svar på medborgarförslag angående renhållningsordning med avfallsplan 2018 och föreskrifter för avfallshantering

240

§ 127

Svar på motion om höjd kvalitet inom demensvård från Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Lisbeth Brevig (M),Martina von Bothmer (M), Kerstin Olsson (M), Elisabeth Bergström (M)
242

§ 128

Rapport ej avgjorda medborgarförslag 2021

245

§ 129

Angående målbild för utvecklingsarbete för att stärka barns förutsättningar genom samverkan mellan skola, socialtjänst och hälsosjukvård

247

§ 130

Revidering av riktlinjer för färdtjänst i Flens kommun

249

§ 131

Revidering av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet i Flens kommun

251

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

253

§ 133

Revidering av reglemente gemensamma patientnämnden

254

§ 134

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska
biprodukter

255

§ 135

Politisk organisation

256

§ 136

Skola i Mellösa

262

§ 137

Fyllnadsval av uppdraget som nämndeman i Nyköpings Tingsrätt –
Roine Eklund (V)

271

§ 132

Justerandes sign
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Sidnr
§ 138

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige – Birgitta Lundmark (L)

272

Begäran om entledigande från uppdraget som förste vice ordförande och ledamot i val-och jävsnämnden – Lisbeth Brevig (M)

273

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn,utbildnings- och kulturnämnden – Ann-Sofie Svedberg (KD)

274

Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige – Torbjörn Jansson (S)

275

§ 142

Anmälningsärenden

276

§ 143

Motion om företagspanel från Emma Dahlin (M),
Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L)

277

Motion om tjänstegarantier från Emma Dahlin (M),
Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L)

278

§ 145

Medborgarförslag angående övergångsställe för gång och cykel

279

§ 146

Medborgarförslag angående utökad skatehall

280

§ 147

Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i barn-, utbildnings-och kulturnämnden efter Tommy Axner (C)

281

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn-, utbildnings – och kulturnämnden – Jenny Hammarlund (C)

282

§ 139

§ 140

§ 141

§ 144

§ 148

§ 149

Justerandes sign

Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i barn-, utbildnings – och kulturnämnden efter Jenny Hammarlund (C)
283
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§ 125

2021-12-06

KS/2021:62

000

Svar på medborgarförslag angående möjligheten till källsortering
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat då bostadsnära insamling av förpackningar enligt lag ska finnas senast 1 januari 2023.
______________________
Bakgrund
2021-04-20 inkom ett medborgarförslag om att införa möjlighet till källsortering i Flens Bostads hyresbestånd. Kommunfullmäktige beslutade § 73 202106-14 att medborgarförslaget får ställas. Idag erbjuder Flens Bostads AB möjlighet till hushållsnära källsortering i nära anslutning till de flesta av sina flerfamiljshus, dock ännu inte på Västmarksgatan i Hälleforsnäs. Bolagets målsättning att insamling snart ska möjliggöras även där. Det är dock oklart exakt
när arbetena kan genomföras, det omfattar bland annat planering, bygglov,
byggnation och drift inklusive tillfart för tömning. Enligt Förordning
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska bostadsnära insamling
av förpackningar erbjudas senast 1 januari 2023. Medborgarförslaget anses
därför vara besvarat då bostadsnära insamling snart kommer att införas enligt
lag.

Skickas till:
Förslagsställaren
Akt.
Justerandes sign
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§ 126

2021-12-06

KS/2021:63

000

Svar på medborgarförslag angående renhållningsordning med
avfallsplan 2018 och föreskrifter för avfallshantering
Kommunfullmäktige beslutar
att hemställan från Lövåsens samfällighetsförening avslås.
______________________
Bakgrund
Varken föreskrifterna eller taxan stödjer att glesa ut hämtningarna till månadshämtning under perioden september till maj.
Månadshämtning kan enligt dagens föreskrifter tillåtas om någon av följande
punkter är uppfyllda:

Justerandes sign

-

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till
tillsynsmyndigheten har gjort en anmälan om kompostering
av matavfall och allt matavfall komposteras på fastigheten,

-

fastighetsägaren ansökt om och fått VA-huvudmannens skriftliga
medgivande gällande installation av matavfallskvarn kopplad till
den allmänna avloppsanläggningen,

-

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till
tillsynsmyndigheten gjort en anmälan om ändrad sammansättning av
avloppsvattnet med anledning av installation av matavfallskvarn
kopplad till enskild avloppsanläggning eller annan VA-anläggning

Utdragsbestyrkande
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Följande invändningar mot de förslag som samfälligheten föreslår kan anföras:
För matavfallet finns ett behov av hämtning med ett intervall på längst varannan vecka med anledning av det blir sanitärt ohållbart med längre intervaller.
Innehållet i gröna påsen börjar nedbrytas vid ett längre intervall och därigenom startar en rötningsprocess. Energiinnehållet i materialet minskar därmed.
Hämtningspersonalens arbetsmiljö påverkas också negativt genom detta. Det
finns således en orsak till att normalt hämtningsintervall i Sverige är var 14:e
dag och hur ett undantag från denna regel kan bli aktuell (se ovan).
Planering och förutsägbarhet är viktigt för att kommunen som renhållningsansvarig ska kunna bedriva verksamheten rationellt och kostnadseffektivt. Dagens föreskrifter bygger på denna grund och utgör den stomme renhållaren
och fastighetsägarna har att förhålla sig till.
I Flen, Katrineholm och Vingåker samverkar vi kring framtagandet av renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter). Idag finns en stor likhet i hur respektive föreskrifter är utformade vilket gör att Sörmland Vatten kan bedriva
sitt arbete på ett effektivt sätt. Detta inkluderar såväl upphandling av insamlingsentreprenörer och avsättning av det kommunala avfallet som hur
kundservice kan utföra sina sysslor.
Hemställan bör mot bakgrund av ovanstående avslås.

Skickas till:
Förslagsställaren
Akt
Justerandes sign
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§ 127

2021-12-06

KS/2021:56

739

Svar på motion om höjd kvalitet inom demensvården från Emma
Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M),
Lisbeth Brevig (M), Martina von Bothmer (M), Kerstin Olsson (M),
Elisabeth Bergström (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad, med hänvisning till att socialnämnden sedan
flera år har ett pågående utvecklingsarbete på området vilket framgår i
nämndens yttrande över motionen, samt
att uppdra till socialnämnden att återrapportera det 10 åriga arbetet med
BPSD.
______________________
Bakgrund
I april 2021 inkom de moderata ledamöterna i kommunfullmäktige med en
motion angående höjd kvalitet inom demensvården. Motionärerna menar att
det är viktigt att stärka kompetensen och kunskapen inom demensvården. I
och med att antalet personer som uppnår hög ålder ökar väntas antalet personer som drabbas av demenssjukdom också öka, vilket ställer ökade krav på
kompetens inom äldreomsorgen. I motionen förordar de moderata ledamöterna att ett pilotprojekt ska initieras för att utbildningscertifiera en eller flera
enheter på kommunens särskilda boenden genom Silviahemmet – förslagsvis
Slottsängen. Motionärerna yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att ta fram
kostnader och lämpligt tillvägagångssätt för att certifiera ett eller flera av sina
boenden enligt Silviahemmets modell.

Justerandes sign
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Motionen remitterades till socialnämnden som vid sitt sammanträde den 29
september beslutade att föreslå kommunfullmäktige ”att anse motionen besvarad med hänvisning till nämndens yttrande” (SN 2021-09-29 §70). I yttrandet instämmer nämnden i bedömningen att antalet personer med demenssjukdom ökar i och med att befolkningen blir äldre. Likaså bekräftar yttrandet
att kompetensförsörjning är en central fråga som utgör en utmaning för socialnämnden såväl inom personalkategorier som möter människor som drabbats av demenssjukdom som för den personal som bedömer biståndsbehov. I
socialnämndens svar bekräftas också att Silviahemmet erbjuder utbildningscertifiering som innebär att hela personalstyrkan som syftar till att stärka arbetet kring demenssjuka personer ur ett helhetsperspektiv.
Socialnämnden redogör dock också för att man sedan nästan tio år bedriver
ett strukturerat utvecklingsarbete kring dessa frågor utifrån kunskap och metoder i det nationella kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD-registret). Registret stöds av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Arbetet bedrivs tvärprofessionellt och syftar till personcentrerade vård- och omsorgsinsatser där brukarens livskvalitet står i fokus. Utbildningsinsatser inom denna inriktning har genomförts för personal vid samtliga
särskilda boenden i kommunen. Ett arbete har också inletts för att införa arbetssättet även i hemtjänsten. Socialnämnden anger dock att en breddning av
arbetssättet kräver mer resurser.
I socialnämndens yttrande har en uppskattning gjorts av kostnaderna för den
satsning som motionärerna föreslår. Kostnadsbedömningen jämförs med en
alternativ satsning där dagens inriktning på BPSD-arbetssätt vidgas. Enligt den
ekonomiska sammanställningen skulle en satsning på ”Silviahemscertifiering”
av en enhet, enligt motionsförslaget, kosta omkring 250 000 kronor. Nämnden
bedömer att motsvarande ekonomiska satsning inom den befintliga inriktningen skulle ge möjlighet att skapa en intern organisation för långsiktig kompetensutveckling för hela vård- och omsorgsorganisationen.
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Kommunledningsförvaltningen menar att socialnämnden visar att det finns ett
pågående utvecklingsarbete för att stärka vård och omsorg för demenssjuka.
Det finns ett värde i att de professionella satsningar som redan genomförts
ges möjlighet att utvecklas och förstärkas, snarare än att nya inriktningar införs utan att särskilda konsekvensbedömningar görs. Därför ser kommunledningsförvaltningen socialnämndens yttrande och beslutsförslag som välgrundat.
Däremot kan motionärernas konstaterande av att sannolikheten för att behoven av demensrelaterad vård och omsorg kommer att öka i kommunen, vara
motiv för en diskussion om resursallokering och eventuell prioritering av särskilda insatser. I sådan prioritering ser kommunledningsförvaltningen det som
viktigt att verksamheterna är involverade i vilka satsningar som bör göras och
hur vården och omsorgen bäst kan förstärkas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad, med hänvisning till att socialnämnden sedan
flera år har ett pågående utvecklingsarbete på området vilket framgår i
nämndens yttrande över motionen, samt
att uppdra till socialnämnden att återrapportera det 10 åriga arbetet med
BPSD.
Yrkande
Emma Dahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:
Socialnämnden
Akt
Justerandes sign
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§ 128

2021-12-06

KS/2021:116

101

Rapport ej avgjorda medborgarförslag 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga rapporten över ej avgjorda medborgarförslag
till handlingarna.
______________________
Bakgrund
Enligt kommunallagen 5 kapitlet 35 § ska medborgarförslag om möjligt beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt Flens kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige, § 35, ska kommunstyrelsen varje år informera kommunfullmäktige vid dess novembersammanträde om medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år.

Justerandes sign
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I dagsläget finns fem medborgarförslag som inkommit till Flens kommun. Ingen av dessa är äldre än ett år .

Ärende

Ärendemening

Inkom

KS/2021:66

Medborgarförslag
angående
införande av fältassistenter i Flens
kommun

2021-05-21

KS/2021:63

Medborgarförslag
angående renhållningsordning med
avfallsplan 20182022 och föreskrifter för avfallshantering

2021-04-27

KS/2021:67

Medborgarförslag
angående solceller
på Europaskolan i
Malmköping

2021-05-31

KS/2021:62

Medborgarförslag
angående möjligheten till källsortering

2021-04-29

KS/2021:53

Medborgarförslag
om Celsingehuset

2021-04-01

Skickas till:
Akt
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§ 129

2021-12-06

KS/2021:102

000

Angående målbild för utvecklingsarbete för att stärka barns förutsättningar genom samverkan mellan skola, socialtjänst och
hälso- sjukvård
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den föreslagna gemensamma målbilden för utvecklingsarbetet
”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”.
Den gemensamma målbilden är:
- ”att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och
psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns
behov.
- Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa”
att socialnämnden tillsammans med barn-, utbildnings- och
kulturnämnden bär huvudansvar för utvecklingsarbetet.
______________________
Bakgrund
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har föreslagit Region
Sörmland och länets kommuner att anta en gemensam målbild för ett utvecklingsarbete för att stärka barns förutsättningar genom samverkan mellan olika
ansvars- och verksamhetsområden (20210528 NSV 21-0012 § 11/21). Samverkan bör stärkas mellan skola, socialtjänst och hälso- sjukvård. Utvecklingsarbetet rubriceras: ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”. Arbetet berör
skola, vård och socialtjänst, och syftar till att stärka samverkan så att enskilda
barn, föräldrar och vårdnadshavare kan få ett tydligare och mer samordnat
stöd.
I utformningen av utvecklingsarbetet har representanter från såväl utbildnings- som det sociala området i länets kommuner och i regionen varit involverade. Målbilden anger inriktningen för detta utvecklingsarbete. Målbilden
har två delar:
- ”alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk
hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
- Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa:”
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I beslutsunderlaget framhålls att barns situation i vissa delar är mer utmanande i Sörmland än i Sverige som helhet – exempelvis lever en högre andel
barn i ekonomiskt utsatta hushåll, barn har i genomsnitt sämre fysisk och psykisk hälsa liksom sämre skolresultat jämfört med riket. Utvecklingsarbetet inriktas på proaktivt arbete med tidiga insatser. Det berör alla verksamheter och
har kontakt med barn och unga och har beröringspunkter med flera av de globala målen i Agenda 2030 (nr 1, 3, 4, 5, 10, 16).
Vare sig i beslutsunderlag eller i nämndens eller regionfullmäktiges beslut
omnämns några konkreta åtaganden eller några kostnadsramar. Regionfullmäktige har antagit målbilden (20210914 § 86/21).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att målbilden både är relevant för
Flens kommun och ligger väl i linje med kommunens politiska prioriteringar
där fokus på flera områden läggs på barn, unga och familjer. Att förstärka
samverkan mellan såväl kommunens egna verksamheter som med de verksamhetsområden som regionen ansvarar för, menar förvaltningen är centralt
för att på ett bättre sätt möta barns enskilda behov. Det kan också bidra till
förstärkt struktur i de kommunala verksamheternas arbete med koppling till
barnkonventionen och barns rätt. Med högre grad av samverkan kan också resurser användas mer effektivt. Vidare instämmer kommunledningsförvaltningen i beslutsunderlagets syn att utvecklingsarbetet har potential att bidra
till flera av de globala målen i Agenda 2030 – och därmed till kommunens
målbilder i hållbarhetsprogrammet.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den föreslagna gemensamma
målbilden och det inledda samarbetet kan bidra till förbättringar för kommunens barn och unga. Därför förordas att den gemensamma målbilden antas.

Skickas till:
Barn-, utbildnings-och kulturnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Region Sörmland
Akt
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§ 130

2021-12-06

KS/2021:112

736

Revidering av riktlinjer för färdtjänst i Flens kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att punkt 2 under kapitel 3.2 Resor på sidan 4 förändra med tillägg enligt
följande:
Färdtjänstberättigad har möjlighet att, via beställningscentralen, själva
beställa förlängd färdtjänstresa (resa över kommungränsen) inom Södermanlands län. Förlängd färdtjänst beviljas med max 20 resor per kalenderår, med möjlighet till ny behovsprövning vid större behov. För
denna typ av resa utgår förhöjd taxa per påbörjad mil.
att tillägga på sidan 7 punkt 5 Område för färdtjänstresor till första stycket
att vid ett större behov skall en ny behovsprövning göras,
att gälla från och med 2022-01-01,
att i övrigt godkänna förslagen revidering av riktlinjerna för färdtjänst i
Flens kommun (2021:04-736).
______________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Flens kommun beslutade 2021-04-26 § 35 att anta nya
riktlinjer för färdtjänsten i Flens kommun (2021:04-736). Sedan dess har handläggare av färdtjänstärenden upptäckt ett antal brister i styrdokumentet, både
vad avser det materiella innehållet och dokumentets pedagogik för brukarna.
Bland annat föreskriver nu gällande riktlinjer att färdtjänsten är en transportform som utgör ett komplement till kollektivtrafiken, vilket per definition är
felaktigt då färdtjänst utgör särskild kollektivtrafik som är ett komplement till
den allmänna kollektivtrafiken.
Som nuvarande riktlinje har utformats framstår det vidare som att det antal
färdtjänstresor som en färdtjänstberättigad i Flens kommun kan beviljas är
begränsat till 20 stycken per kalenderår. Någon sådan generell begränsning är
inte möjlig att göra enligt lag och det som åsyftas är rätteligen en begränsning
av antalet förlängda färdtjänstresor, vilket behöver förtydligas.
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Även avsnittet gällande tillfällig färdtjänst i annan kommun (Resa i annan
kommun ”RIAK”) har förtydligats i förslaget, från obegränsat resande inom två
månader till 10 tur och returresor under ett kalenderår, liksom avsnittet om
färdtjänsttillstånd för barn.
Därutöver har även Region Sörmland, som ansvarar för utförandet av färdtjänsten i länet, framfört ytterligare önskemål om att kommunernas styrdokument kring färdtjänst likställs i större utsträckning. Det framlagda förslaget
är ett steg i riktning mot att möta detta önskemål. Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att punkt 2 under kapitel 3.2 Resor på sidan 4 förändra med tillägg enligt följande:
Färdtjänstberättigad har möjlighet att, via beställningscentralen, själva
beställa förlängd färdtjänstresa (resa över kommungränsen) inom Södermanlands län. Förlängd färdtjänst beviljas med max 20 resor per kalenderår, med möjlighet till ny behovsprövning vid större behov. För denna
typ av resa utgår förhöjd taxa per påbörjad mil.
att tillägga på sidan 7 punkt 5 Område för färdtjänstresor till första stycket
att vid ett större behov skall en ny behovsprövning göras,
att gälla från och med 2022-01-01,
att i övrigt godkänna förslagen revidering av riktlinjerna för färdtjänst i Flens
kommun (2021:04-736).
Yrkanden
Emma Dahlin (M), Anna Jernemalm (KD) och Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:
Socialnämnden
Akt
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§ 131

2021-12-06

KS/2021:105

003

Revidering av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet i Flens kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ny renhållningstaxa för Flens kommun,
att beloppen i nuvarande taxa behålls oförändrade 2022, samt
att förändringarna i renhållningstaxans föreskriftsdel träder i kraft 1 januari
2022.
______________________
Bakgrund
Flen Vatten och Avfall AB föreslår att korrigeringar och vissa förtydliganden i
renhållningstaxans föreskriftsdel genomförs. Detta bland annat med anledning av kommunernas nya ansvar för insamling- och behandling av returpapper som fram till och med 2021 omfattades av producentansvar.
Punkterna nedan refererar till aktuell punkt i renhållningstaxans föreskrift
(textdel).
- Fastighetsägare ersatt med fastighetsinnehavare 2.4 Grundavgift Tagit
bort nedan meningen; ”I grundavgiften för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna grovavfall, farligt avfall, el avfall och
trädgårdsavfall utan extra avgift.” med anledning av upprepning i punkterna 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 samt att vi kompletterar med en punkt 2.4.4
Ny punkt under 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 samt 2.4.4:
-

Justerandes sign

Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation
2.8 Avgifter vid undantag Tagit bort paragraf 35 och 40 då endast paragraf 42 är relevant.
2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare Tagit bort formuleringen om begränsande till en- och tvåfamiljshus då det även kan gälla fritidshus.
3.2.3 Kärlbyte och kärllås Anpassat till kommunens aktuella kärlstorlekar.
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3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar Komplettering: ”Beställningar efter ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag och
utförs inom åtta kalenderdagar”. Komplettering: anläggningens volym i
stället för volym, samt att vid samtidig tömning gäller två eller fler.
3.2.11 Slam från fettavskiljare Komplettering: anläggningens volym i stället för volym.
3.2.13 Latrin Ny beskrivande text för att förtydliga för kunden att ett
abonnemang krävs i grunden samt att eventuell hämtningskostnad tillkommer: Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren
per behållare samt hämtningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt renhållarens anvisningar.
Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord utvändigt.
5 Ordlista
Akuttömning/akuttillägg – kompletterat med 24 timmars alternativ.
Avfallsbehållare – anpassat till kommunens aktuella kärlstorlekar.
Bomkörningsavgift – ändrat slammet till avfallet.
Budning – tagit bort orden: utanför ordinarie hämtningsintervall
Dragvägstillägg/Gångavstånd – ändrat från vill ha till av särskilda skäl har fått
godkänt att placera. Tagit bort stycke två gällande avstånd till gemensam container då den var felaktig.
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar – tagit bort meningen ”Kan
kombineras med enskild slamanläggning”
Komprimerande container - förtydligat att denna inte erhålls via renhållaren.
Kärllås– tagit bort specificeringen av storleken.
Paniktömning/paniktillägg – borttaget, se text under Akuttömning/akuttillägg
Samfällighetsförening – tagit bort text som härleder till VA.
Sommarhämtning – förtydliga att det gäller period ej fastighetskategori.

Skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akt
Justerandes sign
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§ 132

2021-12-06

KS/2021:120

003

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Region Sörmlands revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård att gälla från och med 2022-01-01.
______________________
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 2021-04-27 § 14/21 att revidera reglementet för
den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Länets
kommuner rekommenderas fatta likalydande beslut.
Socialnämnden i Flens kommun har av kommunstyrelsen beretts tillfälle att
yttra sig över de föreslagna ändringarna i reglementet och har under socialnämndens sammanträde 2021-09-29 § 76 antagit förvaltningens yttrande
över remissen. Socialförvaltningen yttrade att de inte kunde se några hinder
mot att möjligheten till digitala sammanträden görs permanent. Sedan remissrundan föreslås följande förändringar i reglementet:
-

Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av
verksamheter och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället
för målgrupper
- Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande
på distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.
- Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och
lång sikt
- Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
förtydligats
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-11-10. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker förslaget.
Skickas till:
Region Sörmland, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Socialnämnden, socialnämnden, akt
Justerandes sign
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§ 133

2021-12-06

KS/2021:64 003

Revidering av reglemente gemensamma patientnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna revideringen av reglemente för den gemensamma patientnämnden i Södermanlands län.
______________________
Bakgrund
Region Sörmland är värd för patientnämnden i Södermanlands län och nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård som är gemensamma med de
sörmländska kommunerna. Dessa nämnder har under covid-19-pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd av regionfullmäktiges beslut § 116/20, om möjlighet till distansdeltagande i styrelse och
nämnder till och med den 31 december 2020.
Socialnämnden har yttrat sig över de föreslagna ändringarna i reglementet för
den gemensamma patientnämnden. Mot bakgrund av den undersökning som
gjorts av tjänstemannaorganisationen inom regionen och att det förslag på
lösning som lagts fram för regionstyrelsen tar hänsyn till såväl juridiska förutsättningar, informationssäkerhet, teknik och kompetens kan socialnämnden
inte se några hinder mot att möjligheten till digitala sammanträden görs permanent.
Kommunledningsförvaltningen delar socialnämndens bedömning.

Skickas till:
Region Sörmland
Gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Socialnämnden
Akt
Justerandes sign
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§ 134

2021-12-06

KS/2021:119

406

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
animaliska biprodukter (2018:6 – 206), att gälla från och med 2022-0101, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att inta taxan i Flens kommuns författningssamling.
______________________
Bakgrund
Flens kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter (2018:6 – 206) har blivit inaktuell till följd av en ny avgiftsförordning
(2021:176) som började gälla 2021-04-01. Förslaget till revidering av taxan är
utformat med hänvisningar till den nya förordningen. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker förslaget.

Skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Akt
Justerandes sign
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§ 135

2021-12-06

KS/2021:96

101

Politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutar
att inta ny politisk organisation efter valet 2022 i samband med inrättande
av ny kommunfullmäktige, ny kommunstyrelse och nya nämnder,
att antal ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 45 ledamöter till 39
ledamöter,
att nuvarande politiska organisation bibehålls avseende styrelse och nämnder med undantag för socialnämnden som delas i en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd,
att ansvar och antal ledamöter i överförmyndarnämnd och gemensamma
nämnder med Region Sörmland inte förändras,
att antalet ledamöter i kommunstyrelsen är 11 ledamöter och 11 ersättare,
barn- och utbildnings- och kulturnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare
samt i samhällsbyggnadsnämnden 7 ledamöter och 7 ersättare, val och
jävsnämnd blir 5 ledamöter och 5 ersättare,
att antal ledamöter i de nybildade vård- och omsorgsnämnd samt socialoch arbetsmarknadsnämnd är 7 ledamöter och 7 ersättare i respektive
nämnd,
att kommunstyrelsens arbetsutskott och socialutskottet kvarstår,
att kommunstyrelsens personalutskott avvecklas,
att styrelse och nämnder fattar beslut kring vilka utskott, utöver kommunstyrelsens arbetsutskott och socialutskottet, som krävs för delegation av
beslut eller beredning ärenden inom respektive ansvarsområde,
att kommunstyrelsen utvärderar säkerhetsutskottet och fattar beslut om
och i så fall vilken omfattning utskottet ska kvarstå. Utvärderingen ska
återrapporteras till kommunfullmäktige senast kvartal 3 2022,

Justerandes sign
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att styrelser för kommunens bolag bibehåller nuvarande utformning och
antal ledamöter,
att näringslivsrådet, funktionsrättsrådet och pensionärsrådet bibehålls i
nuvarande omfattning där vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret
för pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ska i sitt ansvar för trygghet och
säkerhet föra dialog med samtliga råd,
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en revidering av reglemente
för kommunstyrelse och nämnder i Flens kommun,
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå en revidering av
arvodesreglemente senast augusti 2022,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra en översyn av
delegationsordningar utifrån fattat beslut under 2022, samt
att uppdra till kommunchef att utvärdera den kommunala tjänstemannaorganisationen utifrån dess organisering och återkomma med en återrapportering och eventuella förslag på förändringar med en delrapport i
juni 2022 och en slutrapport i augusti 2022.
______________________
Bakgrund
Ärendet är ett svar på två motioner rörande minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges eget beslut om att utreda konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter samt beslut om översyn av den politiska
organisationen inför mandatperioden 2023-2026.
Arbetet med översynen har genomförts med representanter från kommunledningsförvaltningen och med en styrgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium och gruppledare. Underlag har inhämtats från andra jämförbara
kommuner och översynen har inkluderat en bedömning av storlek på kommunfullmäktige och nämnder, kostnader samt gränsdragningsdilemman.

Justerandes sign
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Det alternativ som föreslås innebär en i stort sett intakt politisk organisation
undantaget socialnämnden som delas i två nämnder, vård och omsorgsnämnd
samt social- och arbetsmarknadsnämnd. Förslaget innebär även en minskning
av antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt i styrelse och nämnder för att
anpassa organisationen med jämförbara kommuner avseende såväl antalet
ledamöter som kostnader för politisk organisation. En minskning av antalet
ledamöter skulle innebära en effektivisering på motsvarande 460 000 kronor
vilket motsvarar drygt 3,5 procent. Alternativet bedöms inte påverka den politiska legitimiteten eller förankringen hos medborgare utan i detta avseende är
inte antalet den avgörande faktorn utan snarare på vilket sätt som förankringen sker. Delaktighet och inflytande är en fråga som utreds inom ärendet KS
2021:84 Medborgarpanel samt uppdrag om att stärka delaktighet och inflytande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att inta ny politisk organisation efter valet 2022 i samband med inrättande av
ny kommunfullmäktige, ny kommunstyrelse och nya nämnder,
att nuvarande antal ledamöter i kommunfullmäktige kvarstår med 45 ledamöter,
att nuvarande politiska organisation bibehålls avseende styrelse och nämnder med undantag för socialnämnden som delas i en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd,
att ansvar och antal ledamöter i överförmyndarnämnd och gemensamma
nämnder med Region Sörmland inte förändras,
att antalet ledamöter i kommunstyrelsen är 11 ledamöter och 11 ersättare,
barn- och utbildnings- och kulturnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare
samt i samhällsbyggnadsnämnden 7 ledamöter och 7 ersättare, val och
jävsnämnd blir 5 ledamöter och 5 ersättare,
att antal ledamöter i de nybildade vård- och omsorgsnämnd samt social- och
arbetsmarknadsnämnd är 7 ledamöter och 7 ersättare i respektive
nämnd,
att kommunstyrelsens arbetsutskott och socialutskottet kvarstår,
att kommunstyrelsens personalutskott avvecklas,
att styrelse och nämnder fattar beslut kring vilka utskott, utöver kommunstyrelsens arbetsutskott och socialutskottet, som krävs för delegation av beslut eller beredning ärenden inom respektive ansvarsområde,
att kommunstyrelsen utvärderar säkerhetsutskottet och fattar beslut om och
i så fall vilken omfattning utskottet ska kvarstå. Utvärderingen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast kvartal 3 2022,
Justerandes sign
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att styrelser för kommunens bolag bibehåller nuvarande utformning och antal ledamöter,
att näringslivsrådet, funktionsrättsrådet och pensionärsrådet bibehålls i nuvarande omfattning där vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret för
pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ska i sitt ansvar för trygghet och säkerhet föra dialog med samtliga råd,
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en revidering av reglemente
för kommunstyrelse och nämnder i Flens kommun,
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå en revidering av arvodesreglemente senast augusti 2022,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra en översyn av
delegationsordningar utifrån fattat beslut under 2022, samt
att uppdra till kommunchef att utvärdera den kommunala tjänstemannaorganisationen utifrån dess organisering och återkomma med en återrapportering och eventuella förslag på förändringar med en delrapport i juni
2022 och en slutrapport i augusti 2022.

Yrkanden
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma Dahlin (M) yrkar ändring på kommunstyrelsens förslag till andra attsats om att kommunfullmäktige ska minskas från 45 ledamöter till 39 ledamöter.
Emma Dahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till övriga attsatser.
Roger Tiefensee (C), Berit Hyllbrant (L) och Anna Jernemalm (KD) yrkar bifall
till Emma Dahlins (M) ändringsyrkande.
Berit Hyllbrant (L) och Anna Jernemalm (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till andra att-sats.
Anton Ragnarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till andra attsats och avslag till Emma Dahlins (M) ändringsyrkande.
Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) ändringsyrkande.
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Anna Jernemalm (KD), Kristina Jävergren (S) och Huda Omar (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till tredje att-sats om att nuvarande politiska organisation bibehålls avseende styrelse och nämnder med undantag för socialnämnden som delas i en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett ändringsyrkande.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till andra att-sats mot
Emma Dahlins (M) ändringsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande proposition läses upp och godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som bifaller Emma Dahlins (M) ändringsyrkande
röstar NEJ.
17 röstar JA på kommunstyrelsens förslag.
24 röstar NEJ på Emma Dahlins (M) ändringsyrkande.
JA-röster avger:
Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Anette Byström (S), Jonas
Thyrén (S), Peter Munter (S), Daniel Danon (S), Arne Lundberg (S), Ann-Katrin
Elofson (S), Cecilia Friis ( MP), Huda Omar (V), Anton Ragnarsson (V), Torbjörn
Jansson (S), Göran Olsson (S), Kristina Jävergren (S), Karl-Eric Holmsten (S),
Ing-Marie Sundin (V), Karloy Hidvegi (V).
NEJ-röster avger:
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Elisabeth Bergqvist (M), Martina von Bothmer (M), Roger Tiefensee (C), Karina
Bundgaard Krogh (C), Björn Carlsson (C), Ingegerd Branting (C), Anders Iwerbo
(C), Anna Jernemalm (KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Håkan
Lindkvist (L), Watson George (SD), Johan Hallinder (SD), Göte Nilsson (SD), Anders Brännman (SD) Christine Hallinder (SD), Sven Bager (SD), Torgny Lindgren
(SD), Guy Johansson (SD), Sonja Nordin (M) och Jessica Källström (M).
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Emma Dahlins (M)
ändringsyrkande.
Justerandes sign
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Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Val-och jävsnämnden
Överförmyndarnämnden
Akt
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Skola i Mellösa
Kommunfullmäktige beslutar
att fullfölja kommunfullmäktigesbeslut om fortsatt skolverksamhet vid
Kyrkskolan i Mellösa (KF 20151210 §197),
att med bygderådet ideskiss som grund, för fortsatt skolverksamhet F-6,
genomföra en upphandling av en varsam renovering av Kyrkskolans huvudbyggnad, slöjdhuset samt gymnastikhall om maximalt 36 miljoner
kronor, inklusive oförutsedda utgifter,
att om max kostnaden överskrids ska ett nytt beslut tas av kommunfullmäktige innan beställning görs,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nivå av hyreskompensation
till barn-, utbildning-, och kulturnämnden och återrapportera till
kommunfullmäktige utifrån inkomna anbud,
att för elever och lärare forma goda lärmiljöer där lektionssalarnas storlek
är flexibla mellan 57-70 kvadratmeter,
att åtgärder för rekommenderad säker skolväg via befintlig gång- och cykelväg genomförs samt att vändplan för på- och avstigning i anslutning
till skolan anläggs,
att skolan renoveras etappvis för att säkerställa skolgång på plats under tiden,
att renoveringen är färdig till skolstart höstterminen 2024,
att återrapportera till kommunstyrelsen framförallt ekonomisk status under hela byggprojektet samt vid projektets avslut.
______________________
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Bakgrund
I mitten av 2010-talet beslutade kommunfullmäktige om en förändrad skolstruktur i Flens kommun där skolutbudet i viss mån koncentrerades i syfte att
stärka undervisningen och bli mer kostnadseffektiv med målet att stärka elevernas skolresultat och kunskapsläge. Samtidigt beslutades, i kontrast mot
förvaltningarnas förslag, att Kyrkskolan i Mellösa skulle drivas vidare i utökad
form i befintliga lokaler. Dessa lokaler har senare visat sig vara i sämre skick än
vad som framkommit i utredningsarbetet innan besluten om strukturförändringar. Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutade under 2018 att föreslå att en ny skolbyggnad byggs i Mellösa – i anslutning till förskolan Tomtebo.
I nämndens beslut hänvisas till en ekonomisk kalkyl som pekar på investeringskostnader om 56 miljoner kronor. I det beslutsunderlag som nu tagits
fram av Flens kommuns lokalförsörjningsansvariga, där kommunchef och representanter för förvaltningar och de stora kommunala bolagen ingår, pekas
på att kostnaden skulle bli omkring 70 miljoner kronor för en ny F-6-skola i
Mellösa. Beslutsunderlaget biläggs detta ärende. Det inkluderar åtta olika alternativ plus ett par varianter för att säkerställa Mellösa-elevers skolgång.
Alternativen som beskriver olika handlingsmöjligheter är framtagna för att ge
en bredd och kunna jämföra med nämndens förslag. Dessa varierar från den
lösning som barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslagit, via nybyggnation och ombyggnation i Mellösa till en avveckling av Kyrkskolan och en fördelning av elever på andra skolor. Det är betydande skillnader mellan alternativens kostnadsläge vad gäller både investeringsbehov och driftskostnader. De
olika alternativen har också olika effekter på förutsättningarna att bedriva en
god och likvärdig utbildning för eleverna. Då ledig kapacitet finns i flera skolor
inom ett begränsat avstånd från Mellösa vore det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet att fördela eleverna mellan olika skolor. Det är viktigt att det
är förutsägbart och tryggt för mellösaborna när det gäller var deras barn skolplaceras. Därför ser kommunledningsförvaltningen alternativet där barn från
Mellösa erbjuds plats i en utvidgad Bruksskola som det mest långsiktigt hållbara alternativet, trots att även det innebär investeringsbehov. Med ett sådant alternativ uppnås bättre pedagogiska förutsättningar och ekonomisk
bärkraft på lång sikt även för Bruksskolan.
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Kommunledningsförvaltningen vill betona att en nybyggnation av en ny skola
kommer att innebära ökade lokalkostnader för kommunen, och större lokalytor i kommunal ägo. Ett beslut om nybyggnation går därmed emot det uppdrag som gavs till samtliga nämnder i strategisk plan 2021-2023 om att effektivisera lokalanvändningen med minst motsvarande fem procent under planperioden. Kommunstyrelsen med flera fick även i uppdrag att utreda en långsiktig lokaleffektivisering motsvarande 10-15 procent. Om beslut om nybyggnation fattas menar kommunledningsförvaltningen därför att uppdragen om
lokaleffektivisering behöver förändras genom antingen en minskad ambitionsnivå eller en förlängning av tiden för effektiviseringen.
I samband med barn-, utbildnings- och kulturnämndens beslut våren 2018 genomfördes, på lokalbefolkningens initiativ, ett möte mellan kommunrepresentanter och boende i Mellösa, där synpunkter framfördes om nämndens beslut
och det beslutsunderlag som låg till grund för detta. Enskilda mellösabor har
också skriftligen framfört synpunkter kopplat till det förslag som nämnden beslutade om. Exempelvis har synpunkter framförts om att Kyrkskolan bör bygggas om. Representanter från Mellösa har också lagt vikt vid att skolan ses som
viktig för ortens utveckling. Under framtagandet av det föreliggande underlaget (se bilaga) har möten hållits mellan kommunledningen och representanter
för bygderåd. Där framfördes synpunkter både kring en generell positiv syn på
mindre skolenheter och kopplat till orten Mellösa och dess utvecklingsmöjligheter. Tillgång till skola framhölls som viktig av bygderådet.
I det beredningsarbete som genomförts tidigare vid barn-, utbildnings- och
kulturförvaltningen och i beredningen av kommunledningsförvaltningen har
en utgångspunkt varit barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen. I
barnkonventionen så framgår fyra principer som ska beaktas. Dessa är att alla
barn har lika rättigheter och värde, att barnens bästa ska beaktas i beslut, att
alla barn har rätt till liv och utveckling samt att barn ska få uttrycka sin mening
och få den respekterad. I den beredning som genomförts har barns lika rättigheter samt rätt till liv och utveckling beaktats som en del i att ha rätt till likvärdig utbildning, att man har tillgång till en god arbetsmiljö samt en säker väg
till och från skola. Då samtliga förslag som beretts innebär en om- eller nybyggnation i någon form så anser kommunledningsförvaltningen att barn ska
vara delaktiga i utformningen av sin kommande skolmiljö.
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I den ekonomiska uppföljning som genomförts under 2021 i samband med
nämndrapporter och i arbetet med delår så framgår även att Kyrkskolan gör
ett underskott på 625 000 kronor. Kyrkskolan har även ett strukturbidrag på
500 000 kronor per år vilket gör att den egentliga skillnaden på resultat är 1,1
miljoner kronor vilket påverkar barn-, utbildning och kulturnämndens resultat.
Av de alternativen till beslut som beretts under arbetet så förordar kommunledningsförvaltningen alternativet med att samlokalisera Kyrkskolan till Bruksskolan och skapa en gemensam enhet.
Ur ett helhetsperspektiv så innebär en sammanläggning av skolorna en större
enhet vid Bruksskolan vilket skapar bättre förutsättningar för att ge elever det
behov av stöd som erfordras. Eleverna får vid en sammanläggning tillgång till
samtliga förutsättningar för likvärdig undervisning utan behov av resor till
andra skolor. Den investeringskostnad som krävs anser kommunledningsförvaltningen som motiverad då den säkerställer effekt för fler elever. Vidare kan
arbetet med iordningsställande av Celsingebyggnaden ske omedelbart vilket
möjliggöra en snar överflyttning och därmed lämna de nuvarande skollokaler
senast till läsårsstart 2022/23.
Förslaget innebär dock skolskjuts från unga år vilket gör att barn-, utbildning
och kulturnämnden särskilt behöver se över hur denna ska utformas. Vidare
behöver barn-, utbildnings- och kulturnämnden initiera ett arbete för att göra
eleverna delaktiga i ombyggnationen för att skapa en skolmiljö som utgår
även från deras behov. Nämnden bör även säkerställa en plan med kommunikation för övergång till Bruksskolan för att skapa kontinuitet för elevernas
skolgång och så att årsklasserna är så intakt med nuvarande elever som möjligt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fullfölja kommunfullmäktigesbeslut om fortsatt skolverksamhet vid
Kyrskolan i Mellösa (KF 20151210 §197),
att med bygderådet ideskiss som grund, för fortsatt skolverksamhet F-6, genomföra en upphandling av en varsam renovering av Kyrkskolans huvudbyggnad, slöjdhuset samt gymnastikhall om maximalt 36 miljoner kronor,
inklusive oförutsedda utgifter,
att om max kostnaden överskrids ska ett nytt beslut tas av kommunfullmäktige innan beställning görs,
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nivå av hyreskompensation till
barn-, utbildning-, och kulturnämnden och återrapportera till kommunfullmäktige utifrån inkomna anbud,
att för elever och lärare forma goda lärmiljöer där lektionssalarnas storlek är
flexibla mellan 57-70 kvadratmeter
att åtgärder för rekommenderad säker skolväg via befintlig gång- och cykelväg genomförs samt att vändplan för på- och avstigning i anslutning till
skolan anläggs,
att skolan renoveras etappvis för att säkerställa skolgång på plats under tiden,
att renoveringen är färdig till skolstart höstterminen 2024,
att återrapportera till kommunstyrelsen framförallt ekonomisk status under
hela byggprojektet samt vid projektets avslut.
Yrkanden
Ann-Charlotte Munter (S) inkommer med ett förslag framtaget av Socialdemokraterna bestående av nedanstående att-satser:
att kommunfullmäktiges tidigare beslut om fortsatt och utökad skolverksamhet vid Kyrkskolan i Mellösa upphävs,
att barn-, utbildnings- och kulturnämndens förslag om nybyggnation av skola
i Mellösa bifalls men endast för elever i förskoleklass till årskurs 3,
att elever i årskurs 4 till 6 i Mellösa senast läsåret 2022/2023 skolplaceras vid
Bruksskolan i Hälleforsnäs,
att Flens kommunfastigheter AB (FKAB) ges i uppdrag att uppföra en skola
anpassad för elevantalet i förskoleklass till årskurs 3 vid Tomtebo i Mellösa. I planeringen för etablering av en skola vid Tomtebo ska samverkan
ske med barn-, utbildnings- och kulturnämnden,
att uppdra till Flens kommunfastigheter AB (FKAB) att upphandla en hyreslösning av moduler för en skola vid Tomtebo. Inriktningen ska vara en hyreslösning på 5+5 år,
att genomföra nödvändiga renoveringar vid Bruksskolan och Celsingebyggnaden utifrån överflyttat antal elever för att forma goda lärmiljöer. I
planeringen för etablering av en skola vid Tomtebo och renoveringsarbetet av Bruksskolan ska samverkan ske med barn-, utbildnings- och kulturnämnden,
att Flens kommunfastigheter AB (FKAB) avsätter 36 miljoner kronor för renoveringsarbete vid Bruksskolan och Celsingebyggnaden. Investeringen ska
täcka såväl de behov som finns idag i befintlig Bruksskola men även en
upprustning av Celsinge-byggnaden,
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att samlokalisering görs mellan den utvidgade Bruksskolan, Hälleforsnäs
bibliotek och Fritidsgården i Hälleforsnäs,
att Flens kommunfastigheter AB (FKAB) i samråd med samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå alternativ användning av
Kyrkskolans lokaler i Mellösa kyrkby,
att Flens kommunfastigheter AB planerade renovering av kök ej genomförs
vid Tomtebo förskola utan samordnas med etableringen av en skola,
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att etablera en multisportanläggning på kommunens mark i anslutning till den nya skolan vid Tomtebo
i Mellösa,
att samhällsbyggnadsnämnden planerar och genomför etablering av en anslutningsväg till och parkeringar vid den nya skolan,
att samhällsbyggnadsnämnden tillförs 4 miljoner kronor för i investeringsmedel för etablering av multisportanläggning, parkering och väganslutning,
att barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån barnkonventionen, involvera eleverna i utformandet av sina kommande skolmiljöer,
att barn-, utbildnings- och kulturnämnden får en hyreskompensation på 2,1
miljon kronor för att täcka ökade hyreskostnader,
att Flens kommunfastigheter AB (FKAB) och barn-, utbildnings-, och kulturnämnden regelbundet, minst kvartalsvis, återrapporterar status i arbetet
med en skola i Mellösa till kommunstyrelsen.
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Friis (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens och Socialdemokraternas
förslag samt lämnar nedanstående förslag framtaget av Miljöpartiet:
att Kyrkskolan ska finnas kvar som en F-3 skola och att underhållsrenovering
sker löpande, samt
att årskurs 4-6 integreras i befintliga lokaler i Bruksskolan.
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med:
att beviljandet av nya medel ej överstiger 20 prcocent av grundsumman på
36 miljoner
att Flens kommun förvärvar marken som Svenska kyrkan äger,
att Kyrkskolan ska ha en likvärdig skolgård som övriga skolor i kommunen.
Christine Hallinder (SD) yrkar avslag på Socialdemokraternas förslag och Miljöpartiets förslag.
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Jonas Thyrén (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag och avslag på
kommunstyrelsens förslag, Miljöpartiets förslag samt Christine Hallinders (SD)
tilläggsyrkande.
Roger Tiefensee (C) och Emma Dahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anton Ragnarsson (V) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag och avslag på Socialdemokraternas förslag, kommunstyrelsens förslag och Christine Hallinders
(SD) tilläggsyrkande.
Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Johan Hallinder (SD) yrkar avslag på Socialdemokraternas förslag och Miljöpartiets förslag och bifall till kommunstyrelsens förslag och Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande.
Kristina Jävergren (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag och avslag på
kommunstyrelsens förslag, Miljöpartiets förslag samt Christine Hallinders (SD)
tilläggsyrkande.
Anette Byström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag och avslag på
kommunstyrelsens förslag, Miljöpartiets förslag samt Christine Hallinders (SD)
tilläggsyrkande.
Ann-Charlotte Munter (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag och avslag på Miljöpartiets förslag och Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande.
Daniel Danon (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, Miljöpartiets förslag och Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande samt bifall till Socialdemokraternas förslag.
Arne Lundberg (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, Miljöpartiets
förslag och Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkande samt bifall till Socialdemokraternas förslag.
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Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Munter (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag och avslag på
kommunstyrelsens och Miljöpartiets förslag samt Christine Hallinders (SD) tillläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett förslag
från Socialdemokraterna, ett förslag från Miljöpartiet och tre tilläggsyrkanden.
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag står som huvudförslag
och att Socialdemokraternas förslag och Miljöpartiets förslag ställs mot
varandra för att utse motförslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer Socialdemokraternas förslag mot Miljöpartiets förslag och
finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag till motförslag.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas
förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande proposition läses upp och godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar
NEJ.
23 JA röster på kommunstyrelsens förslag.
12 NEJ röster på Socialdemokraternas förslag.
5 avstår
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JA-röster avger:
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johannsson (M), Elisabeth Bergqvist (M), Martina von Bothmer (M), Roger Tiefensee (C), Karina
Bundgaard Krogh (C), Björn Carlsson (C), Ingegerd Branting (C), Anders Iwerbo
(C), Anna Jernemalm (KD), Thomas Ledenvik (KD), Berit Hyllbrant (L), Håkan
Lindqvist (L), Watson George (SD), Johan Hallinder (SD), Göte Nilsson (SD),
Anders Brännman (SD), Christine Hallinder (SD), Sven Bager (SD), Torgny Lindgren (SD), Sonja Nordin (M), Jessica Källström (M).
NEJ-röster avger:
Ann-Charlotte Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Anette Byström (S), Jonas
Thyrén (S), Peter Munter (S), Daniel Danon (S), Arne Lundberg (S), Ann-Katrin
Elofson (S), Torbjörn Jansson (S), Göran Olsson (S), Kristina Jävergren (S), KarlEric Holmsten (S).
Avstår:
Cecilia Friis (MP), Huda Omar (V), Anton Ragnarsson (V), Karoly Hidvegi (V),
Ing-Marie Sundin (V).
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Vid ställd proposition på Christine Hallinders (SD) tilläggsyrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag och inkommer med en skriftlig reservation enligt bilaga (Bilaga 1).

Skickas till:
Barn-, utbildnings-och kulturnämnden
Flens kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Akt
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Fyllnadsval av uppdraget som nämndeman i Nyköpings Tingsrätt
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Roine Eklund (V) för uppdraget som nämndeman vid Nyköpings
Tingsrätt.
______________________
Bakgrund
Huda Omar inkom 2021-11-15 med en nominering till uppdraget som nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt.

Skickas till:
Roine Eklund
Nyköpings Tingsrätt
HR-avdelningen
KS-kansli
Akt
Justerandes sign
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Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Birgitta Lundmark (L)
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Birgitta Lundmark (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige efter Birgitta Lundmark (L).
______________________
Bakgrund
Birgitta Lundmark (L) inkom 2021-11-22 med en begäran om entledigande
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Skickas till:
Birgitta Lundmark
Länsstyrelsen Södermanland
HR-avdelningen
KS-kansli
Akt
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Begäran om entledigande från uppdraget som förste vice ordförande och ledamot i val- och jävsnämnden - Lisbeth Brevig (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lisbeth Brevig (M) från uppdraget som förste vice ordförande
och ledamot i val-och jävsnämnden.
______________________
Bakgrund
Lisbeth Brevig (M) inkom 2021- med en begäran om entledigande från uppdraget som förste vice ordförande och ledamot i val-och jävsnämnden.

Skickas till:
Lisbeth Brevig
HR-avdelningen
KS-kansli
Akt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

274
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 140

2021-12-06

KS/2021:5

102

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn-,
utbildnings- och kulturnämnden - Ann-Sofie Svedberg (KD)
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Ann-Sofie Svedberg (KD) från uppdraget som ledamot i barn,utbildnings- och kulturnämnden.
______________________
Bakgrund
Ann-Sofie Svedberg (KD) inkom 2021-10-27 med en begäran om entledigande
från uppdraget som ledamot i barn-,utbildnings-och kulturnämnden.

Skickas till:
Ann-Sofie Svedberg
Barn-,utbildnings-och kulturnämnden
HR-avdelningen
KS-kansli
Akt
Justerandes sign
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Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i Sydarkiveras fullmäktige - Torbjörn Jansson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Torbjörn Jansson (S) till uppdraget som ersättare i Sydarkiveras
fullmäktige.
______________________
Nominering
Arne Lundberg (S) nominerar Torbjörn Jansson (S) till uppdraget som ersättare i Sydarkiveras fullmäktige.

Skickas till:
Torbjörn Jansson
Sydarkiveras
HR-avdelningen
KS-kansli
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

276
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 142

2021-12-06

KS/2021:4
KS/2021:122

101
007

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.
______________________
Bakgrund

Justerandes sign

-

Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige –
Torbjörn Löfgren(S) och Björn Berglöv (S)

-

Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige – Tommy Axner (C)

-

Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige –
Håkan Lindqvist (L) och Birgitta Lundmark (L)

-

Brev från privatperson

-

Brev om vindkraft

-

Socialnämndens beslut 211110 § 89 Rapportering av ej verkställda beslut
kvartal 2 år 2021

-

Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

277
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 143

2021-12-06

KS/2021:129

009

Motion om företagspanel från Emma Dahlin (M), Roger Tiefensee
(C), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L)
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______________________
Bakgrund
Emma Dahlin (M), Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L) inkom 2021-12-01 med en motion om att utreda möjligheterna att
införa företagspanel i Flens kommun (bilaga 2).

Skickas till:
Kommunstyrelsens kansli
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

278
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 144

2021-12-06

KS/2021:130

000

Motion om att införa tjänstegarantier från Emma Dahlin (M),
Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm (KD) och Berit Hyllbrant (L)
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______________________
Bakgrund
Emma Dahlin (M), Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm(KD) och Berit Hyllbrant (L) inkom 2021-12-01 med en motion om hur Flens kommun kan införa
tjänstegarantier (bilaga 3).

Skickas till:
Kommunstyrelsens kansli
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

279
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 145

2021-12-06

KS/2021:125

312

Medborgarförslag angående övergångsställe för gång och cykel
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget får ställas, samt
att remittera förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning.
______________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom 2021-11-30 om att återställa övergångsstället för
gång och cykel där Bolmängsgatan möter Orrögatan (Bilaga 4).

Skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsens kansli
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

280
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 146

2021-12-06

KS/2021:131

312

Medborgarförslag angående utökad skatehall
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget får ställas, samt
att remittera förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning.
______________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom 2021-12-06 om att etablera en utökad skatehall i
”2nd Floor skatevåningslokal” i Hälleforsnäs bruksområde. I föreslaget föreslås
det att hallen byggs upp av föreningen ”Hälleforsnäs Extremsportförening”
och Hälleforsnäs Bygderåd med ett externt ingångssättningsstöd och sedan
drivs som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Flens kommun som
svarar för hyreskostnader (bilaga 5).

Skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsens kansli
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

281
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 147

2021-12-06

KS/2021:5

102

Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i barn-, utbildnings-och
kul-turnämnden efter Tommy Axner (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Torbjörn Lind (C) som ersättare i barn-,utbildnings-och kulturnämnden.
______________________
Nominering
Roger Tiefensee (C) nominerar Torbjörn Lind (C) till uppdraget som ersättare i
barn-, utbildnings-och kulturnämnden.

Skickas till:
Torbjörn Lind
Barn-, utbildnings-och kulturnämnden
HR-avdelningen
Kommunstyrelsens kansli
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

282
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 148

2021-12-06

KS/2021:5

102

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn-,
utbildnings – och kulturnämnden – Jenny Hammarlund (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Jenny Hammarlund (C) från uppdraget som ledamot i barn-,
utbildnings-och kulturnämnden från och med 2021-12-31.
______________________
Bakgrund
Jenny Hammarlund (C) inkom 2021-12-06 med en begäran om entledigande
från uppdraget som ledamot i barn-, utbildnings- och kulturnämnden från och
med 2021-12-31.

Skickas till:
Jenny Hammarlund
Barn-, utbildnings-och kulturnämnden
HR-avdelningen
Kommunstyrelsens kansli
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

283
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 149

2021-12-06

KS/2021:5

102

Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i barn-, utbildnings – och
kulturnämnden efter Jenny Hammarlund (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Ingergerd Branting (C) till uppdraget som ledamot i barn,utbildnings-och kulturnämnden från och med 2022-01-01.
______________________
Nominering
Roger Tiefensee (C) nominerar Ingergerd Branting (C) till uppdraget som ledamot i barn-, utbildnings- och kulturnämnden.

Skickas till:
Ingegerd Branting
Barn-, utbildnings-och kulturnämnden
HR-avdelningen
Kommunstyrelsens kansli
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunala författningar antagna av kommunfullmäktige 2021-12-06
§ 130

Revidering av riktlinjer för färdtjänst i Flens kommun.

§ 131

Revidering av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet i Flens kommun.

§ 132

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

§ 133

Revidering av reglemente gemensamma patientnämnden

§ 134

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska produkter

KF 2021-12-06 § 136, bilaga 1

KF 2021-12-06 § 143, bilaga 2

KF 2021-12-06 § 144, bilaga 3

KF 2021-12-06 § 145, bilaga 4

KF 2021-12-06 § 146, bilaga 5

