
 
 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
    

 642 81 FLEN Sveavägen 1 0157-430000 5854 - 6045 flens.kommun@flen.se  
  FLEN  

Sida 

KALLELSE  1(3) 
  

 

2022-12-05   
   

   

   

   

Sammanträde med: Kommunfullmäktige  
   
Tid: 2022-12-12 kl 18:00  
  
Plats: Aktivitetshuset Skjortan, Flen  
 
Roger Tiefensee Sara Högberg  
Ordförande Sekreterare 
 
 

 
Information/diskussion 
 
Kl. 18.00 - 18.30 - Hållbarhetsrapport och planer kring vatten – miljöstrateg 
    Josefin Smeds 

 
Kl. 18.30 - 18.45 - Socialförvaltningen informerar – förvaltningschef Iris 

Pettersson 
 
Kl. 18.45 - 19.10 - Flen vatten och avfall AB informerar – administrativ chef  
  Stefan Carpman och VD Asoos Rasool 
 
 

Med anledning av byte av voteringssystem uppmanas ledamöter att 
infinna sig på Skjortan från klockan 17.30. 

 
Val till SKR:s ombudsval sker under kvällen. 

 
 

ÄRENDEN 
 
 
 

 1.  Justering, förslag C och M 

 2. KS/2021:125 Svar på medborgarförslag angående övergångställe för 
gång och cykel 

 3. KS/2022:56 Svar på medborgarförslag om att anlägga en gångstig 
utanför gruppbostaden Snickarvägen 
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 4. KS/2022:57 Svar på medborgarförslag om att öppna cafeterian i 
Skjortan, Flens kommun 

 5. KS/2022:4 Val av nämnder och styrelser för mandatperioden 2023-
2026 

 6. KS/2022:4 Val av kommunala bolag för mandatperioden 2023-2026 

 7. KS/2022:4 Ordning för inkallande av ersättare för mandatperioden 
2023-2026 

 8. KS/2022:119 Revidering av pensionsreglementet i Flens kommun 

 9.  KS/2022:127 Revidering av reglemente för funktionsrättsrådet i Flen 

 10.  KS/2022:122 Revidering av taxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet i Flens 
kommun 

 11.  KS/2022:128 Revidering av taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och 
karttaxa 

 12.  KS/2022:83 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
och nämnder i Flens kommun 

 13. KS/2022:133 Revidering av arvodesreglemente för Flens 
kommun 

 14. KS/2020:10 Svar på uppdrag att utreda förutsättningar för en 
konkurrensneutral organisation som möjliggör 
införandet av valfrihetssystem 

 15. KS/2020:186 Godkännande av hållbarhetsrapport 2022 

 16. KS/2022:123 Revidering av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i 
Flens kommun 

 17. KS/2022:4 Begäran om entledigande för uppdraget som revisor i 
Flens kommun - Stefan Zunko 

 18. KS/2022:112 Anmälan av samhällsbyggnadsnämndens svar på 
revisionsrapport avseende granskning av 
myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsnämnden 

 19.  KS/2022:103 Anmälan av socialnämndens svar på 
revisionsrapport avseende styrning och ledning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen 

 20. KS/2022:140 Anmälan om revisionsrapport – Granskning av 
investeringsprocessen 
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 21. KS/2022:2 Anmälningsärenden 

- Åtgärdsplan Socialnämnden 2022 

- Miljömål och miljöövervakning i Södermanland 

- Kommunrapport 4, januari – oktober 2022 

- Beslut o ny ersättare i kommunfullmäktige – Sonja 
   Nordin (M) 

-  Kriterier för externa styrelseledamöter i kommunala 
   bolag 

   

 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

259 

 
 

§ 122 KS/2021:125 312 
 

Svar på medborgarförslag angående övergångsställe för gång och 
cykel 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget, samt  
 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga förhöjda gång- och 

cykelpassager i korsningslägen på den västra sidan längs Orrögatan för att 
skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs gatan. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den 30 november 2021 inkom ett medborgarförslag angående avsaknad av ett 
övergångsställe i korsningen Orrögatan-Bolmängsgatan. 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit förslaget och inför det kommande året 
har tekniska avdelningen i sitt årshjul föreslagit att det föreslagna 
övergångsstället utökas med förhöjd gång- och cykelpassage som dessutom har 
en hastighetsdämpande inverkan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vidare att 
samtliga gatukorsningar på sträckan mellan Bolmängsgatan och 
Solbacksvägen/Kolonivägen förses med denna typ av passage för att skapa ett 
säkrare stråk för oskyddade trafikanter.  
 
Förslaget ligger i linje med pågående arbete kring utveckling av säkra stråk för 
gående och cyklister. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
 
 

 
 

 
 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

196  

 
 
§ 99  KS/2021:125 312 

 
Svar på medborgarförslag angående övergångsställe för gång och 
cykel 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget, samt  
 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga förhöjda gång- och 

cykelpassager i korsningslägen på den västra sidan längs Orrögatan för att 
skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs gatan. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Den 30 november 2021 inkom ett medborgarförslag angående avsaknad av ett 
övergångsställe i korsningen Orrögatan-Bolmängsgatan. 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit förslaget och inför det kommande året 
har tekniska avdelningen i sitt årshjul föreslagit att det föreslagna 
övergångsstället utökas med förhöjd gång- och cykelpassage som dessutom har 
en hastighetsdämpande inverkan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vidare att 
samtliga gatukorsningar på sträckan mellan Bolmängsgatan och 
Solbacksvägen/Kolonivägen förses med denna typ av passage för att skapa ett 
säkrare stråk för oskyddade trafikanter.  
 
Förslaget ligger i linje med pågående arbete kring utveckling av säkra stråk för 
gående och cyklister. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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 DATUM 2022-09-30  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Emelie Palmberg  
   
DIARIENR KS/2021:125   
ÄRENDE Medborgarförslag angående övergångsställe för gång och cykel  
 

 

Svar på medborgarförslag angående övergångställe för gång och 
cykel  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget, samt,  
 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga förhöjda gång- och 

cykelpassager i korsningslägen på den västra sidan längs Orrögatan för att 
skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs gatan. 

 
 
Sammanfattning 
30 november 2021 inkom ett medborgarförslag angående avsaknad av ett 
övergångsställe i korsningen Orrögatan-Bolmängsgatan. 
Samhällsbyggnadnämnden har mottagit förslaget och inför det kommande året 
har tekniska avdelningen i sitt årshjul föreslagit att det föreslagna 
övergångsstället utökas med förhöjd gång- och cykelpassage som dessutom har 
en hastighetsdämpande inverkan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vidare 
att samtliga gatukorsningar på sträckan mellan Bolmängsgatan och 
Solbacksvägen/Kolonivägen förses med denna typ av passage för att skapa ett 
säkrar stråk för oskyddade trafikanter.  
 
Förslaget ligger i linje med pågående arbete kring utveckling av säkra stråk för 
gående och cyklister. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
 
Sara Molander Emelie Palmberg 
Utrednings- och strategichef Infrastrukturstrateg 
 
Skickas till: 



   2 (2) 

 

Akt, Samhällsbyggnadsnämnden, Förslagsställare 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 SammanträdesdatumNämndsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-01  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\gmido5vf.nzj\xrewlkpn.y45.rtf

81  

 
 
§ 25  SBN/2022:24 000 
 
Svar på remiss gällande medborgarförslag angående 
övergångsställe för gång och cykel 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att under 2022 anlägga förhöjda gång- och 

cykelpassager i korsningslägen på den västra sidan längs Orrögatan för att 
skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs gatan. 

______________________ 
 
Bakgrund 
30 november 2021 inkom ett medborgarförslag angående avsaknad av ett 
övergångsställe i korsningen Orrögatan-Bolmängsgatan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit förslaget och inför det kommande 
året har tekniska avdelningen i sitt årshjul föreslagit att det föreslagna 
övergångsstället utökas med förhöjd gång- och cykelpassage som dessutom har 
en hastighetsdämpande inverkan. Tekniska avdelningen föreslår vidare att 
samtliga gatukorsningar på sträckan  mellan Bolmängsgatan och 
Solbacksvägen/Kolonivägen förses med denna typ av passage för att skapa ett 
säkrar stråk för oskyddade trafikanter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2021-12-06  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

279  

 
 
§ 145 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 





 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

260 

 
 

§ 123 KS/2022:56 000 
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga en gångstig utanför 
gruppbostaden Snickarvägen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
______________________ 

 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämndens har yttrat sig gällande medborgarförslag om att 
anlägga en gångstig utanför gruppbostaden vid Snickarvägen. Fastigheten ägs av 
Flens Kommunfastigheter AB (FKAB). I markplaneringen för Vårlöken 10 är stråk 
med stenmjöl redan planerade inom fastigheten.  
 
Stråket med stenmjöl är nu anlagt och går inom fastigheten. En asfalterad 
anslutning från boende till Orrögatans gång- och cykelväg finns. 
Kommunledningsförvaltningen håller med samhällsbyggnadsnämnden i 
bedömningen att behovet av gångvägar är tillgodosett. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

197  

 
 
§ 100 KS/2022:56 000 
 
Svar på medborgarförslag om att anlägga en gångstig utanför 
gruppbostaden Snickarvägen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
______________________  

 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämndens har yttrat sig gällande över medborgarförslag om 
att anlägga en gångstig utanför gruppbostaden vid Snickarvägen. Fastigheten ägs 
av Flens Kommunfastigheter AB (FKAB). I markplaneringen för Vårlöken 10 är 
stråk med stenmjöl redan planerade inom fastigheten.  
 
Stråket med stenmjöl är nu anlagt och går inom fastigheten. En asfalterad 
anslutning från boende till Orrögatans gång- och cykelväg finns. 
Kommunledningsförvaltningen håller med samhällsbyggnadsnämnden i 
bedömningen att behovet av gångvägar är tillgodosett. 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anse medborgarförslaget tillgodosett. 
 
Yrkanden 
Emma Dahlin (M) yrkar ändring att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Propositionsordning  
Ordförande finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns 
ett ändringsyrkande. 
 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

198  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 



  1 (1) 

 DATUM 2022-09-30  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Emelie Palmberg  
   
DIARIENR KS/2022:56   
ÄRENDE Medborgarförslag om att anlägga en gångstig utanför gruppbostaden Snickarvägen som 

ansluter till det planerade övergångsstället vid Bolmängsgatan/Orrögatan  
 
 

 

Svar på medborgarförslag gällande gångstig utanför 
gruppbostaden Snickarvägen  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget tillgodosett. 

 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens har yttrat sig gällande över medborgarförslag om 
att anlägga en gångstig utanför gruppbostaden vid Snickarvägen. Fastigheten 
ägs av FKAB. I markplaneringen för Vårlöken 10 är stråk med stenmjöl redan 
planerade inom fastigheten.  
 
Stråket med stenmjöl är nu anlagt och går inom fastigheten. En asfalterad 
anslutning från boende till Orrögatans gång och cykelväg finns. 
Kommunledningsförvaltningen håller med samhällsbyggnadsnämnden i 
bedömningen att behovet av gångvägar är tillgodosett. 
 
 

 
 
Sara Molander Emelie Palmberg 
Utrednings- och strategichef Infrastrukturstrateg 

 
Skickas till: 
Akt 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Förslagsställaren 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 SammanträdesdatumNämndsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-24  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\gmido5vf.nzj\zth0e0d5.wn1 rtf
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§ 58  SBN/2022:102 312 
 
Yttrande över medborgarförslag om att anlägga en gångstig 
utanför gruppbostaden vid Snickarvägen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen önskar samhällsbyggnadsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om att anlägga en gångstig utanför gruppbostaden vid 
Snickarvägen. Fastigheten ägs av FKAB. I markplaneringen för Vårlöken 10 är 
stråk med stenmjöl redan planerade inom fastigheten. 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag om att anlägga en gångstig utanför 
gruppbostaden Snickarvägen  
I markplaneringen för Vårlöken 10 är stråk med stenmjöl redan planerade inom 
fastigheten. Fastigheten ägs av FKAB. Därmed anses behovet av gångvägar vara 
tillgodosett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 



     1 (1) 

 DATUM 2022-05-05  
 
 

 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
    

 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-430000 5854-6045 flens.kommun@flen.se  
 Flen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  Kommunstyrelsen  
TJÄNSTESTÄLLE Tekniska avdelningen   
HANDLÄGGARE Amanda Ekström   
   
   
DIARIENR  SBN/2022:102  ER REF  

 
 
 
 
 
 

Yttrande över medborgarförslag om att anlägga en gångstig utanför 
gruppbostaden Snickarvägen  
 
I markplaneringen för Vårlöken 10 är stråk med stenmjöl redan planerade inom 
fastigheten. Fastigheten ägs av FKAB. Därmed anses behovet av gångvägar vara 
tillgodosett. Markplaneringsritning bifogas yttrandet.  
 
Amanda Ekström  
Projektledare  
0157-431035  
amanda.ekstrom@flen.se 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-03-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

67  

 
 
§ 41 KS/2022:56 000 
 
Medborgarförslag om att anlägga gångstig utanför gruppbostaden 
Snickarvägen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget får ställas, samt 
 
att remittera förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
______________________ 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 2022-03-25 med förslag om att anlägga en gångstig utanför 
gruppbostaden Snickarvägen som ansluter till det planerade övergångsstället vid 
Bolmängsgatan och Orrövägen. (bilaga 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Skickas till:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akt 





 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

261  

 
 
§ 124 KS/2022:57 001 

 
Svar på medborgarförslag om att öppna cafeterian i Skjortan, Flens 
kommun 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige mottog i april 2022 ett medborgarförslag om att öppna 
cafeterian i Skjortan på nytt. Socialnämnden, som drivit cafeterian i Skjortan, har 
lämnat remissvar i frågan. 
 
Motionärerna menar att många som studerar på Skjortan önskar att caféterian 
ska öppna igen för att den möjliggör för eleverna att fylla på med energi under 
dagen samt att caféet även är viktigt ur ett socialt perspektiv. Caféet har 
möjliggjort arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden 
och det är en samlingspunkt där elever kan träffas och prata svenska.  
 
Socialnämnden ser positivt på förslaget och svarar att de håller på att starta upp 
caféet på nytt. En ny arbetsledare till caféet har nyligen rekryterats och det pågår 
för närvarande ett arbete med att utveckla verksamheten. De planerar att öppna 
caféet under hösten 2022.  
 
Utifrån socialnämndens remissvar föreslår kommunledningsförvaltningen att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

199  

 
 
§ 101 KS/2022:57 001 
 
Svar på medborgarförslag om att öppna cafeterian i Skjortan, Flens 
kommun 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
______________________ 

 
Bakgrund 
Fullmäktige mottog i april 2022 ett medborgarförslag om att öppna cafeterian i 
Skjortan på nytt. Socialnämnden, som drivit cafeterian i Skjortan, har lämnat 
remissvar i frågan. 
 
Motionärerna menar att många som studerar på Skjortan önskar att caféterian 
ska öppna igen för att den möjliggör för eleverna att fylla på med energi under 
dagen samt att caféet även är viktigt ur ett socialt perspektiv. Caféet har 
möjliggjort arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden 
och det är en samlingspunkt där elever kan träffas och prata svenska.  
 
Socialnämnden ser positivt på förslaget och svarar att de håller på att starta upp 
caféet på nytt. En ny arbetsledare till caféet har nyligen rekryterats och det pågår 
för närvarande ett arbete med att utveckla verksamheten. De planerar att öppna 
caféet under hösten 2022.  
 
Utifrån socialnämndens remissvar föreslår kommunledningsförvaltningen att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 

 
 

 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 

 
 

 



  1 (2) 

 DATUM 2022-10-06  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Sara Branegård  
   
DIARIENR KS/2022:57   
ÄRENDE Medborgarförslag om att öppna cafeterian i Skjortan  
 
 

Svar på medborgarförslag om att öppna cafeterian i Skjortan, Flens 
kommun  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

 
Sammanfattning 
Fullmäktige mottog i april 2022 ett medborgarförslag om att öppna caféterian i 
Skjortan på nytt. Socialnämnden, som drivit cafeterian i Skjortan, har lämnat 
remissvar i frågan. 
 
Motionärerna menar att många som studerar på Skjortan önskar att caféterian 
ska öppna igen för att den möjliggör för eleverna att fylla på med energi under 
dagen samt att cafét även är viktigt ur ett socialt perspektiv. Cafét har 
möjliggjort arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden 
och det är en samlingspunkt där elever kan träffas och prata svenska.  
 
Socialnämnden ser positivt på förslaget och svarar att de håller på att starta upp 
cafét på nytt. En ny arbetsledare till cafét har nyligen rekryterats och det pågår 
för närvarande ett arbete med att utveckla verksamheten. De planerar att 
öppna cafét under hösten 2022.  
 
Utifrån socialnämndens remissvar föreslår kommunledningsförvaltningen att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
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Sara Molander Sara Branegård 
Utrednings- och strategichef Social hållbarhetsstrateg 
 
 
Skickas till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Akt
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 § 68  SN/2022:111 - 799 
 
 

Svar på medborgarförslag om att öppna caféteria i aktivitetshuset 
Skjortan 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat 
______________________ 

 
Bakgrund 
2022-04-04 inkom ett medborgarförslag till Flens kommun om att öppna 
caféterian i Skjortan på nytt. Kommunstyrelsen önskar socialnämndens yttrande 
över medborgarförslaget senast 2022-10-14.  
 
Anledningen till förslaget är att det är många som studerar på Skjortan och vill ha 
caféterian öppen. Det framgår i förslaget att det är svårt att fokusera på 
lektionerna om eleverna inte har fått dricka kaffe eller äta innan, samt att det är 
långt att gå till en affär som tillhandahåller detta.  
 
Därutöver anges att det är bra arbetstillfällen för personer som idag står utanför 
arbetsmarknaden, samt att caféterian är en samlingspunkt och ett ställe där 
elever kan prata svenska.  
 
Kommunen ser positivt på förslaget och är för närvarande på gång att starta upp 
cafét på nytt. En ny arbetsledare till cafét har nyligen rekryterats och det pågår 
för närvarande ett arbete med att omforma verksamheten. Planen är att cafét 
ska vara igång igen under hösten 2022.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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§ 60  KS/2022:57 001 
 
Medborgarförslag om att öppna cafeterian i Skjortan, Flens 
kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget får ställas, samt 
 
att remittera förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 2022-04-04 som föreslår att cafeterian i 
Aktivitetshuset Skjortan öppnas. (Bilaga 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 1  KS/2022:91 700 
 
Val till nämnder och styrelser mandatperioden 2023–2026 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att utse ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser med mera under 

mandatperioden 2023–2026 enligt nedanstående förslag. 
__________________ 
 
Kommunrevisionen 
Karin Brodin (M) 
Nils Olsson (SD) 
Anders Jonsson (C) 
Nils Hollman (L) 
Kristina Jävergren (S) 
Kerstin Nordström (V) 
Thomas Tilly (MP) 
Vakant (KD) 
 
Ordförande: Karin Brodin (M) 
Förste vice ordförande: Anders Jonsson (C) 
Andre vice ordförande: Nils Hollman (L) eller Nils Olsson (SD) – avgörs genom 
personalval på kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ledamöter: 
Ann-Charlotte Munter (S) 
Mari-Louise Andersson (S) 
Daniel Ljungqvist (S) 
Peter Munter (S) 
Björn Carlsson (C) 
Emma Dahlin (M) 
Berit Hyllbrant (L) 
Anna Jernemalm (KD) 
Anton Ragnarsson (V) 
Christine Hallinder (SD) 
Johan Hallinder (SD) 
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Ersättare: 
Jonas Thyrén (S) 
Peter Zunko (S) 
Stefan Zunko (S) 
Hans Åfeldt (S) 
Ingegerd Branting (C) 
Katarina Lagerstedt (M) 
Stefan Sandberg (L) 
Joacim Wäppling (KD) 
Cecilia Friis (MP) 
Leif Gunnarsson (SD) 
Monica Samuelsson (SD) 

Ordförande: Ann-Charlotte Munter (S) 
Förste vide ordförande: Björn Carlsson (C) 
Andre vice ordförande: Emma Dahlin (M) eller Christine Hallinder (SD) – 
avgörs genom personval på kommunfullmäktige 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 

Ledamöter: 
Peter Munter (S) 
Mari-Louise Andersson (S) 
Pernilla Hjälte (S) 
Ingegerd Branting (C) 
Katarina Lagerstedt (M) 
Lars Falk (L) 
Huda Omar (V) 
Monica Samuelsson (SD) 
Cecilia Hellberg (SD) 
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Ersättare: 
William Kohlström (S) 
Sofie Dahlberg (S) 
Hans Åfeldt (S) 
Susanne Hellsberg (C) 
Elisabeth Bergqvist (M) 
Anders Krüger (KD) 
Amanda Nääf (MP) 
Malin Lindqvist (SD) 
Vakant (SD) 
 
Ordförande: Peter Munter (S) 
Förste vice ordförande: Ingegerd Branting (C) 
Andre vice ordförande: Katarina Lagerstedt (M) eller Monica Samuelsson (SD) 
– avgörs genom personval på kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ledamöter: 
Åke Karlsson (C) 
Jonas Thyrén (S) 
Ann-Katrin Elofsson (S) 
Sven-Gunnar Johansson (M) 
Håkan Lindqvist (L) 
Katarina Johansson (MP) 
Johan Hallinder (SD) 
 
Ersättare: 
Jörgen Isaksson (S) 
Teija Haavisto (S) 
Bo Hellsteft (C) 
Ulla Lindström (M) 
Ola Jernemalm (KD) 
Ing-Marie Sundin (V) 
Anders Brännman (SD) 
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Ordförande: Åke Carlsson (C) 
Förste vice ordförande: Jonas Thyrén (S) 
Andre vice ordförande: Sven-Gunnar Johansson (M) eller Johan Hallinder (SD) 
– avgörs genom personval på kommunfullmäktige. 
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Ledamöter: 
Daniel Ljungqvist (S) 
Hans Åfeldt (S) 
Björn Carlsson (C) 
Jessica Källström (M) 
Jenny Nordlöf (KD) 
Gabriella Sandberg (V) 
Christine Hallinder (SD) 
 
Ersättare: 
Moa Thyrén (S) 
Roger Bodin (S) 
Gunita Persson (C) 
Martina von Bothmer (M) 
Monica Falk (L) 
Michael Lindner (MP) 
Roger Malm (SD) 
 
Ordförande: Daniel Ljungqvist (S) 
Förste vice ordförande: Björn Carlsson (C) 
Andre vice ordförande: Jessica Källström (M) eller Christine Hallinder (SD) – 
avgörs genom personval på kommunfullmäktige 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Ledamöter: 
Svitlana Jelisic (C) 
Stefan Zunko (S) 
Mari-Louise Andersson (S) 
Göran Jönsson (M) 
Ann-Sofie Svedberg (KD) 
Lena Holmberg Broström (V) 
Watson George (SD) 
 
Ersättare: 
Agneta Asp (S) 
Helén Stockow (S) 
Agneta Flagstad (C) 
Vakant (M) 
Jan-Eric Sterne (L) 
Greta Suvén (MP) 
Susanne Sundelius (SD) 
 
Ordförande: Svitlana Jelisic (C) 
Förste vice ordförande: Stefan Zunko (S) 
Andre vice ordförande: Göran Jönsson (M) 
 
Val- och jävsnämnden 
 
Ledamöter: 
Göran Olsson (S) 
Jaana Lathi Nordengen (S)  
Bo Johansson (S) 
Lars Falk (L) 
Leif Gunnarsson (SD) 
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Ersättare: 
Torbjörn Lövgren (S) 
Agneta Asp (S) 
William Kohlström (S) 
Walburga Habsburg Douglas (M) 
Malin Lindkvist (SD) 
 
Ordförande: Göran Olsson (S) 
Förste vice ordförande: Jaana Lathi Nordengen (S) 
Andre vice ordförande: Leif Gunnarsson (SD) eller Lars Falk (L) – avgörs genom 
personval på kommunfullmäktige. 

 
Överförmyndarnämnden 
 
Ledamot: 
Arne Lundberg (S) 
 
Ersättare: 
Agneta Flagstad (C) 
 
Ordförande: Arne Lundberg (S) 
 
Gemensam patientnämnd 
 
Ledamot: 
Patricia Müller Sjö (S) 
 
Ersättare: 
Berit Hyllbrant (L) 
 
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
 
Ledamot: 
Svitlana Jelisic (C) 
 
Ersättare: 
Joacim Wäpping (KD) 
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Gode män vid fastighetsbildningsförrättning 
 
Jord och skog 
Arne Lundberg (S)  
Helena Ericsson (S) 
 
Tätort 
Jörgen Isaksson (S) 
 
Kuhlsta skattegårds donationsfond 
 
Ledamöter: 
Stefan Gustafsson (C) 
Teija Haavisto (S) 
Joacim Wäppling (KD) 
 
Ersättare: 
Jonas Hammar (C) 
Jan Winblad (M)  

 
Mälardalsrådet 
 
Ledamöter: 
Ann-Charlotte Munter (S) 
Emma Dahlin (M) 
 
Ersättare: 
Mari-Louise Andersson (S) 
Anna Jernemalm (KD) 
 
Revisorer till kommunens stiftelser 
 
Ledamot: 
Marina Bladh (M) 
 
Ersättare: 
Vakant 
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Samordningsförbundet RAR Sörmland 
 
Ledamot: 
Daniel Ljungqvist (S) 
 
Ersättare: 
Hans Åfeldt (S) 
 
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion 
 
Ledamot: 
Daniel Ljungqvist (S) 
 
Ersättare: 
Göran Jönsson (M) 
 
Förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland 
 
Ledamöter: 
Helén Stockow (S) 
Monica Falk (L) 
Anita Kullgren (S) eller Leif Gunnarsson (SD) – avgörs genom lottning på 
kommunfullmäktige 
 
Sörmlandsturism, bolagsstämma 
 
Ledamot 
Roger Tiefensee (C) 
 
Ersättare 
Torbjörn Jansson (S) 
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Sydarkiveras förbundsfullmäktige 
 
Ledamot 
Roger Tiefensee (C) 
 
Ersättare 
Torbjörn Jansson (S) 
 
Begravningsombud 
 
Ombud: 
Arne Lundberg (S) 
 
Regionala utvecklingsnämnden  
 
Ledamot 
Ann-Charlotte Munter (S) 
 
Ersättare 
Emma Dahlin (M) 
__________________ 
 
Bakgrund 
Ordföranden i kommunfullmäktiges valberedning Arne Lundberg (S) redogör för 
inkomna nomineringar från politiska partier. 
 
Yrkanden 
Arne Lundberg (S) yrkar tillägg med att Anders Jonsson (C) ska föreslås till 
förste vice ordförande i kommunrevisionen. 
 
Lars Falk (L) yrkar tillägg med att Nils Hollman (L) ska föreslås till andre vice 
ordförande i kommunrevisionen. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att Nils Olsson (SD) ska förslås till 
andre vice ordförande i kommunrevisionen. 
 
Joacim Wäppling (KD) yrkar tillägg med att Kristdemokraternas plats i 
kommunrevisionen ska vara vakant. 
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Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att Christine Hallinder (SD) ska 
föreslås till andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Ingegerd Branting (C) yrkar ändring med att Ingegerd Branting (C) ska föreslås 
som ersättare i kommunstyrelsen istället för Johanna Tegelstam (C). 
 
Ingegerd Branting (C) yrkar ändring med att Ingegerd Branting (C) föreslås 
som förste vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att Monica Samuelsson (SD) föreslås 
som andre vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att Johan Hallinder (SD) föreslås som 
andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ingegerd Branting (C) yrkar tillägg att Björn Carlsson (C) föreslås som förste 
vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att Christine Hallinder (SD) föreslås 
till andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Arne Lundberg (S) yrkar ändring med att Svitlana Jelisic (C) föreslås som ledamot 
tillika ordförande i vård- och omsorgsnämnden istället för Johanna Tegelstam 
(C). 
 
Ingegerd Branting (C) yrkar ändring att Agneta Flagstad (C) föreslås som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden istället för Svitlana Jelisic (C). 
 
Ingegerd Branting (C) yrkar ändring med att Svitlana Jelisic (C) föreslås som 
ledamot i gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
istället för Johanna Tegelstam (C). 
 
Arne Lundberg (S) yrkar tillägg att Jörgen Isaksson (S) förslås som god man vid 
fastighetsbildningsförrättning för tätort. 
 
Sven-Gunnar Johansson (M) yrkar tillägg med att Jan Winblad (M) föreslås som 
ersättare i Kuhlsta skattegårds donationsfond. 
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom partierna nomineringar finns 5 
ändringyrkanden och 11 tilläggsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på inkomna ändringsyrkanden finner ordföranden att 
kommunfullmäktiges valberedning beslutar att bifalla desamma. 
 
Vid ställd proposition på partiernas nomineringar i övrigt finner ordföranden att 
kommunfullmäktiges valberedning beslutar att bifalla desamma. 
 
Vid ställd proposition på inkomna tilläggsyrkanden finner ordföranden att 
kommunfullmäktiges valberedning beslutar att bifalla desamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 2  KS/2022:4 102 
 
Val till kommunala bolag 2023–2027 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att utse styrelseledamöter, lekmannarevisorer, revisorsersättare och ombud 

till kommunala bolag under mandatperioden 2023–2026 enligt 
nedanstående förslag. 

______________________  
  
Flens Bostadsaktiebolag 
 
Styrelse 
Helén Stockow (S) 
Peter Zunko (S) 
Roger Bodin (S) 
Stefan Gustafsson (C) 
Gustav Lindström (M) 
Ann-Sofie Svedberg (KD)  
Julia Louise Nilsson (V) 
Anders Brännman (SD) 
Johan Hallinder (SD) 
 
Ordförande 
Helén Stockow (S) 
 
Vice ordförande 
Gustaf Lindström (M) 
 
Ordinarie lekmannarevisor 
Karin Brodin (M) 
 
Revisorsersättare 
Vakant 
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Flens kommunfastigheter AB 
 
Styrelse 
Anders Iwerbo (C) 
Johan Isoz (M) 
Christine Hallinder (SD) eller Jörgen Isaksson (S) – avgörs genom lottning på 
kommunfullmäktige 
Vakant (extern ledamot) 
Vakant (extern ledamot) 
 
Ordförande 
Anders Iwerbo (C) 
 
Vice ordförande 
Johan Isoz (M) eller Christine Hallinder (SD) – avgörs genom personval på 
kommunfullmäktige. Christine Hallinder kan endast väljas om hon lottas in som 
ledamot. 
 
Ordinarie lekmannarevisor 
Karin Brodin (M) 
 
Revisorsersättare 
Vakant 
 
Framtidsbruket AB 
 
Styrelse 
Helén Stockow (S) 
Anders Krüger (KD) 
Vakant (extern ledamot) 
Vakant (extern ledamot) 
 
Ordförande 
Helén Stockow (S) 
 
Vice ordförande 
Vakant 
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Ordinarie lekmannarevisor 
Vakant 
 
Revisorsersättare 
Vakant 
 
Unikabruket AB 
 
Styrelse 
Torbjörn Jansson (S) 
Thomas Norander (M) 
Roger Malm (SD) eller Helén Stockow (S) – avgörs genom lottning på 
kommunfullmäktige 
 
Ordförande 
Torbjörn Jansson (S) 
 
Vice ordförande 
Thomas Norander (M) 
 
Ordinarie lekmannarevisor 
Karin Brodin (M) 
 
Revisorsersättare 
Vakant 
 
Flen Vatten och Avfall AB 
 
Styrelse 
Arne Lundberg (S) 
Patricia Müller Sjö (S) 
Göran Boström (C) 
Stefan Sandberg (L) 
Guy Johansson (SD) 
 
Ordförande 
Arne Lundberg (S) 
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Vice ordförande 
Stefan Sandberg (L) 
 
Ordinarie lekmannarevisor 
Karin Brodin (M) 
 
Revisorsersättare 
Vakant 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
 
Styrelse 
Arne Lundberg (S) 
Stefan Sandberg (L) 
Guy Johansson (SD) eller Patricia Müller Sjö (S) – avgörs genom lottning på 
kommunfullmäktige 
 
Ordinarie lekmannarevisor 
Karin Brodin (M) 
 
Bakgrund 
Ordföranden i kommunfullmäktiges valberedning Arne Lundberg (S) redogör för 
inkomna nomineringar från politiska partier. 
 
Yrkanden 
Joacim Wäppling (KD) yrkar ändring med att Ann-Sofie Svedberg (KD) föreslås till 
styrelseledamot i Flens Bostadsaktiebolag istället för Anders Krüger (KD). 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar ändring med att dra tillbaka Sverigedemokraternas 
förslag till externa nomineringar i Flens kommunfastigheter AB. 
 
Christine Hallinder (SD) yrkar tillägg med att föreslå Christine Hallinder (SD) till 
vice ordförande i Flens kommunfastigheter AB under förutsättning att hon 
vinner lottningen. 
 
Joacim Wäppling (KD) yrkar tillägg med att föreslå Anders Krüger (KD) som 
styrelseledamot tillika vice ordförande i Framtidsbruket AB. 
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det förutom partierna nomineringar finns 2 
ändringyrkanden och 2 tilläggsyrkanden. 
 
Vid ställd proposition på inkomna ändringsyrkanden finner ordföranden att 
kommunfullmäktiges valberedning beslutar att bifalla desamma. 
 
Vid ställd proposition på partiernas nomineringar i övrigt finner ordföranden att 
kommunfullmäktiges valberedning beslutar att bifalla desamma. 
 
Vid ställd proposition på inkomna tilläggsyrkanden finner ordföranden att 
kommunfullmäktiges valberedning beslutar att bifalla desamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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Rasmus Hunt <rasmus.hunt@flen.se>

Kommunstyrelsens inkallelseordning 

Johanna Tegelstam <johanna.tegelstam@flen.se> 6 december 2022 21:23
Till: Rasmus Hunt <rasmus.hunt@flen.se>

Hej Rasmus,
Centerpartiets inkallelseordning lyder:
1. Socialdemokraterna 
2. Moderaterna
3. Liberalerna 
4. Kristdemokraterna 
[Citerad text är dold]
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ks Flens Kommun <ks@flen.se>

Inkallelseordning Moderaterna 
1 meddelande

Emma Dahlin <emma.dahlin@flen.se> 7 december 2022 16:48
Till: ks Flens Kommun <ks@flen.se>

Hej, 

Moderaterna hr beslutat om följande inkallelseordning för mandatperioden:  
M, Kd och L. 

Vänliga hälsningar, 
Emma Dahlin 
Gruppledare 



 

Inkallelseordning V 
Huda Omar meddelar via telefon 2022-12-09 att Vänsterpartiets inkallelseordning för 
mandatperioden 2023-2026 ska vara följande: 
 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

262 

 
 

§ 125 KS/2022:119 003 
 

Revidering av pensionsreglementet i Flens kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av pensionsreglementet för Flens kommun att
 gälla från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta den reviderade taxan i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
  
Bakgrund 
Pensionsreglementet uppdateras i samband med att ett nytt pensionsavtal 
träder i kraft för kommuner 1 januari 2023. För medarbetare inom kommunen 
tillämpas, från 1 januari 2023, kollektivavtalade tjänstepension inom KAP-KL 
och AKAP-KR. För förtroendevalda tillämpas PBF samt OPF-KL. Information om 
de olika kollektivavtalade tjänstepensionerna och bestämmelser för 
förtroendevalda finns på SKR:s webbplats. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 

 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens personalutskott 2022-11-15

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

1  

 
 

§ 1  KS/2022:119 003 
 
Revidering av pensionsreglementet i Flens kommun 
  
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av pensionsreglementet för Flens kommun att
 gälla från och med 2023-01-01, samt 
 
att inta den reviderade taxan i kommunens 
 författningssamling. 
______________________  
  
Bakgrund 
Pensionsreglementet uppdateras i samband med att ett nytt pensionsavtal 
träder i kraft för kommuner 1 januari 2023. För medarbetare inom kommunen 
tillämpas, från 1 januari 2023, kollektivavtalade tjänstepension inom KAP-KL 
och AKAP-KR. För förtroendevalda tillämpas PBF samt OPF-KL. Information om 
de olika kollektivavtalade tjänstepensionerna och bestämmelser för 
förtroendevalda finns på SKR:s webbplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 



  1 

 DATUM 2022-09-16  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till kommunstyrelsens personalutskott 
HANDLÄGGARE Joakim Danielsson  
   
DIARIENR KS/2022:119   
ÄRENDE Revidering av pensionsreglementet för Flens kommun  
 
 

  
 
 

Revidering av pensionsreglementet i Flens kommun  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av pensionsreglementet för Flens kommun att
 gälla från och med 2023-01-01, samt 
 
att  inta den reviderade taxan i kommunens författningssamling. 
 
Sammanfattning 
Pensionsreglementet uppdateras i samband med att ett nytt pensionsavtal 
träder i kraft för kommuner 1 januari 2023. För medarbetare inom kommunen 
tillämpas, från 1 januari 2023, kollektivavtalade tjänstepension inom KAP-KL och 
AKAP-KR. För förtroendevalda tillämpas PBF samt OPF-KL. Information om de 
olika kollektivavtalade tjänstepensionerna och bestämmelser för 
förtroendevalda finns på SKR:s webbplats. 
 
 
  
 
 
 
Joakim Danielsson  Anna-Carin Jonsson 

 HR-chef  HR-specialist  
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30 § 41 
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1 Inledning 
Detta pensionsreglemente avser att övergripande beskriva de pensionsförmåner som gäller för 
medarbetare och förtroendevalda i Flens kommun samt att redogöra för de lokala beslut och 
riktlinjer på pensionsområdet som tillämpas i kommunen.  

De kollektivavtalade pensionsavtalen innehåller möjligheter till lokala överenskommelser och beslut 
om pensionslösningar. Pensionsreglementet beskriver eventuella kompletteringar av och avsteg från 
kollektivavtalen samt vilka bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda. Pensionsreglementet 
ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland annat hjälpa kommunen att 
attrahera och behålla kompetent personal.   

För medarbetare inom kommunen tillämpas kollektivavtalad tjänstepension enligt KAP-KL och AKAP-
KL. För förtroendevalda tillämpas PBF samt OPF-KL. Information om de olika kollektivavtalade 
tjänstepensionerna och bestämmelser för förtroendevalda finns på www.skl.se 

1.1 Uppdatering 
Pensionsreglementet ska ses över vart tredje år och uppdateras om det finns behov av det. 
Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med 
påverkan på pensionsområdet.  
 

1.2 Beslutsordning 
Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av förtroendevaldas 
pensionsvillkor.  

Kommunstyrelsen är kommunens högsta ansvariga organ när det gäller medarbetares 
pensionsvillkor. 
 
Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor framgår av kommunens delegationsordning. 
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1.3 Ordförklaring  
KAP-KL – KollektivAvtalad Pension – Kommuner & Landsting.  Pensionsavtalet som gäller för 
medarbetare inom kommun, landsting eller region. För födda 1985 eller tidigare.  

AKAP-KL – Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension – Kommuner & Landsting. Pensionsavtalet som 
gäller för medarbetare inom kommun, landsting eller region. För födda 1986 och senare. Avtalet 
gäller fr.o.m. 2014-01-01.  

PFA – Pension-och försäkringsavtal – Kommuner & Landsting. Pensionsavtalet som gällde 1998 – 
2006 för samtliga medarbetare inom kommuner och landsting.   

PA-KL – Pensionsavtal för medarbetare hos kommun och landsting. Pensionsavtalet som gällde 1985 
– 1998 för samtliga medarbetare inom kommuner och landsting.   

SAP – Särskild AvtalsPension. Förekommer i två former i AKAP-KL och KAP-KL. För Räddningstjänsten 
på heltid samt för övriga medarbetare enligt överenskommelse på heltid eller partiellt.  

FÅP – Förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. 

KÅP- Kompletterande ålderspension enligt PFA.  

PBF – Pensionsbestämmelser för Förtroendevalda. Pensionsavtalet som gäller för förtroendevalda på 
heltid. Valda innan år 2015. 

OPF-KL – Omställningsstöd och Pension för Förtroendevalda. Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda med uppdrag hos kommuner, landsting eller region. Gäller för alla som väljs första 
gången i samband med valet år 2014 eller senare. 

Förmånsbestämd pension – Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur 
stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du 
har när du går i pension.  

Avgiftsbestämd pension - Avgiftsbestämd pension innebär att pensionspremiens storlek är bestämd 
på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på 
din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. 

Pensionsmyndighet – Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet och har i uppdrag att tolka och 
tillämpa förtroendevaldas pensionsvillkor.  

PBB – Prisbasbelopp.  

FPBB – Förhöjt prisbasbelopp. 

IBB – Inkomstbasbelopp.  
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2 Kollektivavtalad tjänstepension till medarbetare 
De kollektivavtalade pensionsförmånerna omfattar medarbetare i kommunen. Vilka förmåner som 
finns i KAP-KL och AKAP-KL ses nedan. För information om villkoren för förmånerna hänvisas till 
bilagda informationsblad för KAP-KL och AKAP-KL som du hittar på www.skl.se. 

2.1 KAP-KL 
KAP-KL – Kollektivavtalad Pension – gäller för medarbetare i kommuner och landsting som är födda 
1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Från och med 
1 januari 2014 omfattar KAP-KL medarbetare som är födda 1985 eller tidigare. Även medarbetare i 
kommunala bolag som tillhör Arbetsgivarorganisationen Pacta omfattas. 

2.1.1 Förmåner i KAP-KL 
KAP-KL innehåller följande förmåner: 
• avgiftsbestämd ålderspension 
• förmånsbestämd ålderspension 
• pension till efterlevande vuxen och barn 
• särskild avtalspension 
• intjänad pensionsrätt 1997-12-31. 

2.2 AKAP-KL  
AKAP-KL - Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension - gäller från och med 1 januari 2014 för 
medarbetare i kommuner och landsting som är födda 1986 eller senare. Även medarbetare i 
kommunala bolag som tillhör Arbetsgivarförbundet Pacta omfattas. 

2.2.1 Förmåner i AKAP-KL 
AKAP-KL innehåller följande förmåner: 
• avgiftsbestämd ålderspension 
• familjeskydd/pension till efterlevande vuxen och barn 
• särskild avtalspension  

2.3 Lokala bestämmelser hos Kommunen 
Kommunen kan i vissa delar göra avsteg från KAP-KL och AKAP-KL. Sådana lokala överenskommelser 
och beslut om pensionslösningar samt eventuella kompletteringar och avsteg redovisas nedan.  

2.3.1 Särskild Avtalspension 
KAP-KL och AKAP-KL innehåller särskild avtalspension dels för medarbetare inom räddningstjänsten, 
dels för övriga medarbetare enligt överenskommelse antingen på heltid eller deltid.  

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Pensionen kan vid behov användas som 
avgångspension eller delpension efter överenskommelse mellan kommunen och medarbetaren.  

Särskild avtalspension ska användas med stor återhållsamhet och restriktivitet. Pensionen kan 
användas då det finns särskilda skäl och beviljas efter individuell prövning. Verksamhetens behov av 
personal, kompetens och ekonomiska förutsättningar kan utgöra grunder för ett beslut. Ett beslut 
om särskild avtalspension på deltid kan syfta till att ge medarbetaren en möjlighet till ett längre 
yrkesliv och att möjliggöra en kompetensöverföring och säkra personalförsörjningen på ett 
strukturerat sätt. Beslut fattas i varje enskilt fall. 
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Medarbetaren bör ha uppnått minst 61 års ålder, men om det finns vägande skäl kan kommunen i 
enskilda fall bortse från detta.  

Villkor för Särskild avtalspension för räddningstjänsten regleras i kollektivavtalet och finns beskrivet i 
bilagda informationsblad för KAP-KL och AKAP-KL. 

Kommunens villkor för Särskild avtalspension enligt överenskommelse för KAP-KL finns beskriven 
nedan.  

2.3.1.1 Särskild avtalspension på heltid - KAP-KL 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. 
Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. Kommunen kan i enskilda fall där det 
finns vägande skäl, undantagsvis besluta om andra pensionsnivåer. 

 

Pensionsnivå  

i procent av pensionsunderlaget 
 

Födelseår 
0 – 7,5 inkomstbasbelopp 7,5 - 20 inkomstbasbelopp 20 – 30 inkomstbasbelopp 

-1951 73,50 60,71 30,36 

1952 73,50 60,36 30,18 

1953 73,50 60,00 30,00 

1954 73,50 59,64 29,82 

1955 73,50 59,29 29,64 

1956 73,50 58,93 29,46 

1957 73,50 58,57 29,29 

1958 73,50 58,21 29,11 

1959 73,50 57,86 28,93 

1960 73,50 57,50 28,75 

1961 73,50 57,14 28,57 

1962 73,50 56,79 28,39 

1963 73,50 56,43 28,21 

1964 73,50 56,07 28,04 

1965 73,50 55,71 27,86 

1966 73,50 55,36 27,68 

1967 - 73,50 55,00 27,50 

 

Hel särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna avgångstidpunkten och längst till 65 år. 
Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension under den tid 
som särskild avtalspension betalas ut.  Avgiften beräknas på det pensionsunderlag som fastställts för 
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den särskilda avtalspensionen, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till 
avgångsåret. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension ska i förekommande fall 
fortsätta att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension ska bibehållas oförändrad under tid 
med särskild avtalspension. 

Förvärvsinkomst upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning med särskild 
avtalspension. Förvärvsinkomst som överstiger två prisbasbelopp ska samordnas på så sätt att den 
särskilda avtalspensionen minskas med 73,5 procent av den överstigande delen av inkomsten. 

Avgång med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning 
från avtalsförsäkringar med mera. Kommunen ska inte kompensera medarbetaren för denna 
påverkan.   

 

2.3.1.2 Särskild avtalspension på deltid - KAP-KL 
Som ett alternativ till hel särskild avtalspension kan överenskommelse istället träffas om särskild 
avtalspension på deltid. En förutsättning är då att medarbetaren är kvar i anställning men att 
arbetstiden minskas.  

Medarbetaren ska ha uppnått 61 års ålder. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 procent 
av heltid.  
 
Pensionen beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler och med samma 
pensionsnivåer som gäller för hel särskild avtalspension.  

Pensionen betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsbortfallet. Utbetalning sker från den 
överenskomna omregleringstidpunkten till 65 år eller som längst till 67 år. 

Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgift för avgiftsbestämd ålderspension, grundad på 
pensionsunderlaget före arbetstidsbortfallet. Pensionsunderlaget räknas upp med förändringen av 
inkomstbasbeloppet på samma sätt som vid hel särskild avtalspension. Pensionsgrundande tid för en 
eventuell förmånsbestämd ålderspension ska fortsätta att tillgodoräknas. Skyddet i 
efterlevandepensionen för vuxen och barn ska behållas oförändrat under den tid särskild 
avtalspension på deltid betalas ut.  

Förvärvsinkomst från annat arbete än från deltidsanställningen i kommunen ska samordnas med 
avtalspensionen. Förvärvsinkomst som är lägre än två prisbasbelopp multiplicerat med graden av 
arbetstidsminskning, undantas dock från samordning. Förvärvsinkomst över denna nivå ska 
samordnas på samma sätt som gäller för särskild avtalspension på heltid.  

Exempel: En medarbetare som minskar sin arbetstid med 25 procent tillåts ha en sidoinkomst på upp 
till 0,5 prisbasbelopp (2 prisbasbelopp x 25 %) utan att pensionen minskas.  

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från 
avtalsförsäkringar med mera. Kommunen ska inte kompensera medarbetaren för denna påverkan. 

2.3.1.3 Särskild avtalspension på heltid eller deltid - AKAP-KL 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt AKAP-KLs regler. 
Det beräknas som ett genomsnitt av de tre sista årens pensionsgrundande löner. De 
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pensionsgrundande lönerna uppräknas med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till 
avgångsåret. 

Möjligheten till särskild avtalspension enligt AKAP-KL sker utifrån en individuell bedömning och i 
överenskommelse med medarbetaren.  

I samband med att en överenskommelse om särskild avtalspension träffas ska förutsättningar och 
villkor fastställas enligt punkterna nedan.    

➢ Den särskilda avtalspensionens omfattning.  
➢ Från vilken tidpunkt särskild avtalspension ska betalas ut.  
➢ Pensionsnivå/nivåer i procent av pensionsunderlaget för särskild avtalspension.  
➢ Om pensionsavgift ska betalas av arbetsgivaren då arbetstagen får särskild avtalspension. 
➢ Om samordning ska ske med förvärvsinkomst.  

2.4 Annan pensionslösning än KAP-KL eller AKAP-KL 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner i 
konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL 
och AKAP-KL, möjlighet till annan pensionslösning.  

2.4.1 Annan pensionslösning än KAP-KL 
Den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL kan i vissa fall bytas mot en premiebestämd 
ålderspension. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär annan 
pensionslösning större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.  

2.4.1.1 Medarbetare som omfattas  
De medarbetare som kan erbjudas en annan pensionslösning än KAP-KL är den enligt 
Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL förordade kretsen. Exempel på sådan medarbetare 
är förvaltningschef eller motsvarande samt specialistfunktioner. Överenskommelse om annan 
pensionslösning hanteras i enlighet med anvisningar framtagna av Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL 
och AKAP-KL. 

En medarbetare som omfattas av ett erbjudande ovan beslutar själv om han eller hon ska acceptera 
en annan pensionslösning än KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda 
ålderspensionen enligt KAP-KL. En medarbetare som valt att omfattas av en annan pensionslösning 
kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 

2.4.1.2 Villkor för annan pensionslösning för förvaltningschef 
Ett erbjudande om annan pensionslösning skall vara kostnadsneutral för kommunen. 
Pensionsförmånen tryggas genom försäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den 
som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat 
den med försäkring.  
 
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  

2.4.1.3 Eget val 
Medarbetaren väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om 
försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Återbetalningsskydd innebär att det samlade 
pensionskapitalet betalas ut till de insatta förmånstagarna som en månadsvis pension om 
medarbetaren avlider. 



8 

2.4.1.4 Utbetalning 
Pensionen betalas ut tidigast från den ålder som överenskommits med försäkringsbolaget, dock 
tidigast från 55 års ålder.  Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. 
Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år.  

2.4.1.5 Premieinbetalning 
Premien för annan pensionslösning betalas löpande av kommunen till den försäkring medarbetaren 
valt.  

2.4.2 Annan pensionslösning än AKAP-KL 
Vid nyrekrytering får kommunen och en medarbetare, född 1986 eller senare med en 
överenskommen fast kontant lön som överstiger 83,5 procent av inkomstbasbeloppet, träffa 
överenskommelse om att kvarstå i helt annan pensionslösning än AKAP-KL. När överenskommelse 
träffas om att tillämpa annan pensionslösning gäller denna så länge medarbetaren är anställd hos 
arbetsgivaren. Överenskommelse om annan pensionslösning hanteras i enlighet med anvisningar 
framtagna av Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL. 

2.5 Löneväxling 
Samtliga tillsvidareanställda i Flens kommun har möjlighet att löneväxla till pension via ett 
överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet avsätts till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kommunen särskild 
löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre kostnad. Medarbetare som löneväxlar 
får därför ett premietillägg som ska motsvara skillnaden mellan sociala avgifter och särskild 
löneskatt. Premietillägget betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till 
tjänstepensionsförsäkringen.  

I kostnadsneutraliteten ligger också att löneväxlingen inte ska påverka medarbetarens ordinarie 
tjänstepension. Den oväxlade lönen ska därför vara pensionsgrundande.  

Vid löneförhandlingar ska den oväxlade lönen användas som utgångspunkt.  

Lägsta belopp att växla är 300 kronor och högsta är 10 000 kr per månad, dock maximalt 20 procent 
av bruttolönen. Medarbetaren väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas 
av kommunen.  

Vid sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet utan lön längre än en månad, görs ett uppehåll i 
löneväxlingen till dess medarbetaren återkommit i tjänst. 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och medarbetaren. Avtalet kan 
sägas upp av medarbetaren eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid på två månader. Om 
förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag, centralt 
kollektivavtal eller lokal överenskommelse har medarbetaren och kommunen en ömsesidig rätt att 
säga upp avtalet med omedelbar verkan.  

Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, sjukpenning, 
föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om detta. 
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3 Pension till förtroendevalda 
3.1 Förtroendevalda på heltid och deltid 
Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) 
att gälla från och med 2003-01-01. För förtroendevalda som väljs för första gången 2014 eller senare 
har kommunen antagit Omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL).  

3.1.1 PBF, förtroendevald före 2014 
PBF – Pensionsbestämmelser för förtroendevalda – Pensionsbestämmelserna började gälla från den 
1 januari 2003 och omfattar förtroendevalda på heltid eller deltid om minst 40 procent.   

3.1.1.1 Förmånerna i PBF 
 Förmåner i PBF utgörs av:  

● Ålderspension 
● Sjukpension 
● Visstidspension 
● Avgångsersättning för förtroendevald yngre än 50 år 
● Efterlevandepension till vuxen 
● Kompletterande änkepension 
● Barnpension 
● Livränta 

 

Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning i PBF.  

I övrigt ska pension- och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs regler.  

3.1.1.2  Fritidspolitiker 
Fritidspolitiker i kommunen som tidigare omfattats av PBF och som inte kan omfattas av OPF-KL 
erhåller en skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen utgörs av en årlig avgift 
motsvarande 4,5 procent.  

Försäkringsbolag anvisas av kommunen. 

Begäran om ersättning görs senast vid utgången av januari månad året efter det år förlusten hänför 
sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa att förtroendeuppdraget medfört minskad 
tjänstepension. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas.  

3.1.1.3 Aktiv egen näringsverksamhet 
Fritidspolitiker som bedriver aktiv egen näringsverksamhet får istället för ovanstående 
schabloniserade kompensation, ersättning för faktisk förlust. Förlustens storlek ska kunna styrkas på 
ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan sker i januari månad året efter det år förlusten hänför 
sig till. 

3.1.1.4 Ersättning för uppdragstid före 2006-01-01 
Fritidspolitiker som kan visa att de har förlorat tjänstepension under uppdragstid före 2006-01-01, 
har rätt till ersättning för faktisk förlust under förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för 
kommunen godtagbart sätt. Ansökan sker senast två år efter pensioneringen. 
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3.1.2 OPF-KL, förtroendevald efter 2014 
OPF-KL – Omställningsstöd och pension for förtroendevalda – gäller för 
förtroendevald som nytillträdde efter valet 2014 eller senare. I vissa delar även 
för förtroendevald som inte tidigare omfattats av Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), eller av andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

3.1.2.1 Förmåner i OPF-KL  
De olika förmånerna i OPF-KL utgörs av: 

Omställningsförmåner 
• Aktiva omställningsinsatser 
• Ekonomiskt omställningsstöd 
• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 
Pensionsförmåner 

• Avgiftsbestämd ålderspension 
• Sjukpension 
• Efterlevandeskydd 
• Familjeskydd 

4 Tryggande av kommunens pensionsåtagande 
Flens kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt:  

 

Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas sedan 1998 genom försäkring. 
Löpande inbetalning av premie till den 
försäkring medarbetaren valt. 

Förmånsbestämd ålderspension  Tryggas genom beskattningsrätten. 
Intjänandet skuldförs årligen. 

 

 

Pension till efterlevande Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
inträffat dödsfall. 

 
Särskild avtalspension för 
medarbetare inom 
räddningstjänsten 

Tryggas genom beskattningsrätten. 
Intjänandet skuldförs årligen. 

Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse  

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension.  
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Intjänad pension före 1998 

 

 

Tryggas delvis genom försäkring samt genom 
beskattningsrätten och redovisas då som en 
ansvarsförbindelse i balansräkningen. 

 

Annan pensionslösning än KAP-KL 
för förvaltningschefer eller 
motsvarande. 

Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring den 
anställde valt. 

PBF (Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för 
förtroendevalda)  

 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension.  

Pensionsersättning för 
fritidspolitiker som inte kan 
omfattas av PBF. 

Tryggas genom försäkring. Årlig inbetalning 
av premie.  

 

5 Information till medarbetare och förtroendevalda  
Medarbetare och förtroendevalda i kommunen kan vända sig till pensionshandläggaren på HR-
avdelningen med pensionsfrågor.  

Kommunen erbjuder information enligt nedan. De muntliga informationsinsatserna genomförs 
antingen i egen regi eller med hjälp av extern kompetens. 

5.1 Under anställningen 
Kommunens medarbetare får varje år information om intjänade pensionsförmåner i anställningen.  
 

5.1.1 KAP-KL 
Pensionsinformationen för den förmånsbestämda pensionen lämnas skriftligen i form av ett 
pensionsbesked.  
 
Information om intjänandet av den avgiftsbestämda ålderspensionen erhålls från det 
försäkringsbolag medarbetaren valt. 

Information om vilken premie som har förmedlats till valbart bolag av kommunen redovisas från den 
valcentral som förmedlat premierna till det valda försäkringsbolaget. 

5.1.2 AKAP-KL  
Information om intjänandet av den avgiftsbestämda ålderspensionen erhålls från det 
försäkringsbolag medarbetaren valt. Utöver det får medarbetaren information om vilken lön som 
pensionen beräknats på och hur stor premieavsättning som gjorts, samt hos vilket försäkringbolag 
premierna är placerad.  Information om den förmedlade premien erhålls från den valcentral som 
förmedlat premierna till det valda försäkringsbolaget.  
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5.2 Medarbetare som fyllt 60 år   
Kommunen erbjuder kontinuerligt muntlig och gruppvis information riktad till medarbetare som fyllt 
60 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen, bland annat olika möjligheter för uttag. 

5.3 Vid pensionsavgång 
Medarbetare som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste 
chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan pensionsavgången informeras 
medarbetaren skriftligen om pensionsbeloppets storlek.  

För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, samt information om 
pensionsförmånens storlek, ska medarbetaren vända sig till valt försäkringsbolag. 

5.4 Information om löneväxling 
Kommunen ska tillhandahålla muntlig eller skriftlig information om möjligheten att löneväxla till 
pensionsförsäkring. 

5.5 Information om annan pensionslösning  
Kommunen ska tillhandahålla muntlig eller skriftlig information om annan pensionslösning än KAP-KL 
och AKAP-KL riktad till dem som omfattas av erbjudandet.  

5.6 Under tid med förtroendeuppdrag 
För förtroendevalda som omfattas av OPF-KL gäller motsvarande informationskrav för 
uppdragsgivaren som för AKAP-KL.
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§ 126 KS/2022:127 003 
 
Revidering av reglemente för funktionsrättsrådet i Flen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat reglemente för Funktionsrättsrådet Flen 2003:4 – 

731, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Funktionsrättsrådet Flen är organisatoriskt knutet till 
samhällsbyggnadsnämnden. Funktionsrättsrådet har under innevarande 
mandatperiod haft svårigheter att fylla platserna för ledamöter och ersättare. I 
nu gällande reglemente ska representanter som ingår i rådet vara folkbokförda i 
Flens kommun. 
Antal föreningar och medlemmar i kommunens funktionsrättsorganisationer 
minskar. Många föreningar går också samman och bildar KFV- eller 
regionsorganisation. 
 
I diskussion med rådet och kommunjuristen föreslås ändring av reglementet så 
att funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun kan nominera 
representant till rådet. Kravet att representant som ingår i rådet ska vara 
folkbokförd i Flens kommun föreslås tas bort. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 

 
 
 
 
 
 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 102 KS/2022:127 003 
 
Revidering av reglemente för funktionsrättsrådet i Flen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat reglemente för Funktionsrättsrådet Flen 2003:4 – 

731, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Funktionsrättsrådet Flen är organisatoriskt knutet till 
samhällsbyggnadsnämnden. Funktionsrättsrådet har under innevarande 
mandatperiod haft svårigheter att fylla platserna för ledamöter och ersättare. I 
nu gällande reglemente ska representanter som ingår i rådet vara folkbokförda i 
Flens kommun. 
Antal föreningar och medlemmar i kommunens funktionsrättsorganisationer 
minskar. Många föreningar går också samman och bildar KFV- eller 
regionsorganisation. 
 
I diskussion med rådet och kommunjuristen föreslås ändring av reglementet så 
att funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun kan nominera 
representant till rådet. Kravet att representant som ingår i rådet ska vara 
folkbokförd i Flens kommun föreslås tas bort. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 

 
 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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 DATUM 2022-10-21  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2022:127   
ÄRENDE Revidering av reglemente för Funktionsrättsrådet Flen  
 

 

Revidering av reglemente för Funktionsrättsrådet i Flen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat Reglemente för Funktionsrättsrådet Flen 2003:4 – 

731. 
 
att uppdra till kommunstyrelsens att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Funktionsrättsrådet Flen är organisatoriskt knutet till 
samhällsbyggnadsnämnden. Funktionsrättsrådet har under innevarande 
mandatperiod haft svårigheter att fylla platserna för ledamöter och ersättare. I 
nu gällande reglemente ska representanter som ingår i rådet vara folkbokförda i 
Flens kommun. 
Antal föreningar och medlemmar i kommunens funktionsrättsorganisationer 
minskar. Många föreningar går också samman och bildar KFV- eller 
regionsorganisation.  
 
I diskussion med rådet och kommunjuristen föreslås ändring av reglementet så 
att funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun kan nominera 
representant till rådet. Kravet att representant som ingår i rådet ska vara 
folkbokförd i Flens kommun föreslås tas bort. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
 
 
 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
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Skickas till: Funktionsrättsrådet i Flen
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§ 96  SBN/2022:281 003 
 
Revidering av reglemente för Funktionsrättsrådet Flen  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat Reglemente för Funktionsrättsrådet Flen 2003:4 – 

731. 
 
att uppdra till kommunstyrelsens kansli att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Funktionsrättsrådet Flen är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. 
Funktionsrättsrådet har under innevarande mandatperiod haft svårigheter att 
fylla platserna för ledamöter och ersättare. I nu gällande reglemente ska 
representanter som ingår i rådet vara folkbokförda i Flens kommun. 
Antal föreningar och medlemmar i kommunens funktionsrättsorganisationer 
minskar. Många föreningar går också samman och bildar KFV- eller 
regionsorganisation.  
 
I diskussion med rådet och kommunjuristen föreslås ändring av reglementet så 
att funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun kan nominera 
representant till rådet. Kravet att representant som ingår i rådet ska vara 
folkbokförd i Flens kommun föreslås tas bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Funktionsrättsrådet Flen 
Akt 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
      2003:4 - 731 

 
 

 
 
 
 
 

Reglemente för funktionsrättsrådet Flen 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antagen av KF 2003-03-27 § 32 
Reviderat av KF 2011-05-26 § 55 
Reviderat av kommunfullmäktige 2020-06-11 § 48 
Förslag  
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§ 1 
Allmänt 
 
Funktionsrättsrådet Flen är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens 
kommun och kommunens nämnder, styrelser och bolag. 
Kommunens nämnder, styrelser och bolag skall informera rådet om planer för förändringar 
av samhällsinsatser, utformning och organisation och därvid inhämta synpunkter från rådet 
i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. 
 
§ 2 
Funktion och uppgifter 
 
Rådet är ett remiss- och referensorgan i frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning. Rådet bereds möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala 
verksamhetens utformning och föreslå förändringar.  
 
Rådet ska tidigt involveras som rådgivande instans i större planeringsprocesser och mer 
betydande processer av verksamhetsutveckling. Särskilt i om- och nybyggnadsprocesser. 
 
Rådet kan också på egen hand väcka frågor i nämnder, styrelser och bolag i frågor som 
berör rådets funktion och uppgifter. 
 
Organisationernas representanter i rådet skall i sina organisationer informera vidare om 
frågor som behandlats i rådet. Inga enskilda ärenden skall behandlas i rådet. 
 
§ 3 
Organisation och sammansättning 
 
Funktionsrättsrådet Flen är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. Rådet 
skall bestå av kommunrepresentanter och representanter för funktionsrättsorganisationer 
verksamma i Flens kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser en ledamot och en ersättare. Rådet utser inom sig 
ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland representanter från 
samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande bland företrädare från 
funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun. 
 
Funktionsrättsorganisationernas verksamma i Flens kommun, representation består av 
totalt fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.  
 
Fördelningen tas fram av organisationerna tillsammans och skall baseras på inkomna 
nomineringar.  
Ledamöter och ersättare väljs för en period om fyra år. Mandatperioden räknas från 1 
januari året efter det har varit val till kommunfullmäktige. Organisationerna skall senast 
den 1 december valåret till samhällsbyggnadsnämnden lämna in namn på sina 
nomineringar. Fyllnadsval kan ske under mandatperioden. 
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Ordförande och vice ordförande bereder ärenden och föreslår dagordning till rådets 
sammanträde. 
 
Representanter som ingår i rådet ska vara folkbokförda i Flens kommun. 
 
§ 4 
Arbetsformer 
 
Rådet skall sammanträda fyra (4) gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om rådets 
ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare 
senast sju (7) dagar före rådets sammanträde. 
 
Vid sammanträdena skall föras protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet 
utsedd ledamot. 
 
Protokollen tillställs rådets ledamöter och ersättare samt samhällsbyggnadsnämnden. 
Kommunens förvaltningar och nämnder delges rådets uttalanden i form av 
protokollsutdrag i den mån de berörs. 
 
För sekreterarfunktionen vid rådets möten svarar samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§ 5 
Ersättning 
Arvode och övriga ersättningar till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens 
arvodesreglemente. Ordförande ersätts enligt bilaga 3. 
 
§ 6 
Ändring av reglemente 
 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådet eller samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
Gäller från och med



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

264  

 
 
§ 127 KS/2022:122 003 

 
Revidering av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet i Flens kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet i Flens kommun. Förändringar i taxan träder i kraft 1 
januari 2023, samt  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta taxan i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Från Flen Vatten och Avfall AB har meddelats att det föreligger ett behov av att 
höja renhållningstaxan från 1 januari 2023 med anledning av:  
 

 -  höjda behandlingsavgifter från 2023. Grunden är höjd förbränningsskatt 
samt ökade kostnader för utsläppsrätter, vars priser höjts rejält efter att 
systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030. 
Behandlingspriset för förbränning av avfall förväntas öka med 31 procent 
och det avfall som lämnas till optisk sortering med 25 procent mellan 2022 
och 2023.  

 
 -  att entreprenörspriserna höjs med anledning av kraftigt stigande index. De  
  största entreprenörsavtalen gällande insamling, omlastning och transport av 
  rest- och matavfall, grovavfall, latrin, fett samt slam från enskilda avloppsan- 
  läggningar träffas av indexjusteringar på mellan ca 10 och 18 procent, främst 
  orsakad av ökade drivmedelskostnader. Priset för HVO har ökat med över 70  
  procent sedan förra sommaren.  
 
 -  regeringsbeslutet om att från 2024 lägga över ansvaret för insamling av för- 
  packningar på kommunerna. Detta kommer att kräva totala förändringar av 
  framtida insamling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar 
  under perioden 2023–2027. En resursförstärkning till renhållningen har  
  budgeterats för att påbörja förändringsarbetet. 
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Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift 
samt en behandlingsavgift. Höjning av de delar som ingår i taxan föreslås ske 
enligt bifogat taxedokument.  

 
För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 
190-literskärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år 
från 2 878 kr till 3 274 kr vilket är 396 kr per år eller 33 kr per månad.  
 
En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och 2 stycken 660-literskärl 
(veckohämtning), innehållande, får en höjd avgift med 2 875 kr per år - från 24 
462 kr till 27 337 kr. Detta motsvarar ca 16 kr per lägenhet och månad. Beloppen 
inkluderar moms.  
 
Avgiften för den vanligast förekommande slamhämtningen, slamavskiljare 3 
kvadratmeter höjs med 232 kr, från 1 548 kr till 1 780 kr.  
 
Ovanstående kostnadsökningar har i bifogat förslag till justering av 
renhållningstaxa fördelats enligt de principer som antogs av kommunfullmäktige 
2020.  
 
Höjningarna som föreslås motsvarar en intäktsförstärkning för Flen Vatten och 
Avfall AB på cirka 3,5 miljoner kronor där 2,6 miljoner kronor är relaterat till kärl- 
och säckavfall och 900 000 kronor till intäktsförstärkning från slamhämtning och 
övriga tilläggstjänster såsom latrinhämtning, hantering av slam från fettavskiljare 
och fosforfällande anläggningar.  
 
Avgifterna föreslås höjas från den 1 januari 2023.  
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna och Liberalerna lämnar följande protokollsanteckning. 
 
”Flen Vatten och Avfall AB föreslår kommunfullmäktige i Flens kommun att höja 
renhållningstaxan med åtskilliga kronor. Som anledning till förslaget anges att 
förbränningsskatten som infördes 2020 ska höjas, att entreprenörspriserna  
 
kraftigt stigit på grund av drivmedelspriserna och att ansvaret för insamling av 
förpackningar som lagts på kommunerna kräver total förändring av framtida 
insamling av kommunalt avfall under perioden 2023–2027. Enligt uppgift ska 
bolaget fattat beslut som förslag till taxehöjning i mitten på september 2022, i 
slutet av samma månad distribuerat förslaget till ägaren med förväntan om 
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iträdande kraft redan den 1 januari 2023. Vi vill påpeka att med denna 
korttidsperiod sätts  
 
 
ägaren inför fullbordat faktum - att besluta i enlighet med bolagets förlag. Om 
beslutet förskjuts försätts naturligtvis bolaget i en knepig ekonomisk situation på 
grund av brister i kommunikationen. Vi förväntar oss en tydligare planering 
fortsättningsvis för dialog och förändring vid förslag om justeringar av taxan.  
 
Samtidigt aviserar den nya Regeringen om avskaffad förbränningsskatt. I 
grannkommunen Eskilstuna sänks renhållningstaxan med ungefär motsvarande 
belopp Flens kommun föreslås höja sin, detta då de arbetat hårt med att 
förbättra kundernas avfallssortering. 
 
Den nya returpappersförordningen förväntas också medföra ökade kostnader för 
kollektivet, men detta är knappast någon ny uppgift. Denna taxa avser, enligt 
bakgrundstexten, en resursförstärkning till renhållningen för att påbörja 
förändringsarbetet, hur stor denna är går dock inte att utläsa då 3,5 miljoner 
kronor där 2,6 miljoner kronor är relaterat till kärl- och säckavfall och 900 000 
kronor till intäktsförstärkning från slamhämtning och övriga tilläggstjänster.  
 
De konjunktursvängningar vi ser just nu påverkar i största utsträckning våra 
medborgare, det är förutom extremt dyrt att vara svensk just nu också en tid där 
den höga och varierande inflation ökar osäkerheten och leder till att det blir 
svårare för hushåll och företag att planera och fatta ekonomiska beslut. 
 
Vi förväntar oss att det kommunala bolaget arbetar hårt och ihärdigt med att 
hålla nere kostnaderna, effektivisera sitt arbete och strävar mot självkostnadspris 
på renhållningstaxan. En god långsiktig planering och framförhållning när det 
gäller prissättning för vatten, avlopp och renhållning är ett rimligt krav för att 
ökade kostnader inte ska komma som en överraskning för kunderna. 
 
Flen den, 25 november 2022 
 
Emma Dahlin (M), Katarina Lagerstedt (M), Sven-Gunnar Johansson (M), Ulla 
Lindström (M), och Jan-Eric Sterne (L)” 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 103 KS/2022:122 003 

 
Revidering av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet i Flens kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet i Flens kommun. Förändringar i taxan träder i kraft 1 
januari 2023, samt  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta taxan i kommunens författningssamling. 
______________________  
Emma Dahlin (M) och Johan Hallinder (SD) deltar inte i beslutet  
 
Bakgrund 
Från Flen Vatten och Avfall AB har meddelats att det föreligger ett behov av att 
höja renhållningstaxan från 1 januari 2023 med anledning av:  
 

 -  höjda behandlingsavgifter från 2023. Grunden är höjd förbränningsskatt 
samt ökade kostnader för utsläppsrätter, vars priser höjts rejält efter att 
systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030. 
Behandlingspriset för förbränning av avfall förväntas öka med 31 procent 
och det avfall som lämnas till optisk sortering med 25 procent mellan 2022 
och 2023.  

 
 -  att entreprenörspriserna höjs med anledning av kraftigt stigande index. De  
  största entreprenörsavtalen gällande insamling, omlastning och transport av 
  rest- och matavfall, grovavfall, latrin, fett samt slam från enskilda avloppsan- 
  läggningar träffas av indexjusteringar på mellan ca 10 och 18 procent, främst 
  orsakad av ökade drivmedelskostnader. Priset för HVO har ökat med över 70  
  procent sedan förra sommaren.  
 
 -  regeringsbeslutet om att från 2024 lägga över ansvaret för insamling av för- 
  packningar på kommunerna. Detta kommer att kräva totala förändringar av 
  framtida insamling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar 
  under perioden 2023–2027. En resursförstärkning till renhållningen har  
  budgeterats för att påbörja förändringsarbetet. 
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Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift 
samt en behandlingsavgift. Höjning av de delar som ingår i taxan föreslås ske 
enligt bifogat taxedokument.  

 
För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 
190-literskärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år 
från 2 878 kr till 3 274 kr vilket är 396 kr per år eller 33 kr per månad.  
 
En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och 2 st. 660-literskärl 
(veckohämtning), innehållande, får en höjd avgift med 2 875 kr per år - från 24 
462 kr till 27 337 kr. Detta motsvarar ca 16 kr per lägenhet och månad. Beloppen 
inkluderar moms.  
 
Avgiften för den vanligast förekommande slamhämtningen, slamavskiljare 3 
kvadratmeter höjs med 232 kr, från 1 548 kr till 1 780 kr.  
 
Ovanstående kostnadsökningar har i bifogat förslag till justering av 
renhållningstaxa fördelats enligt de principer som antogs av kommunfullmäktige 
2020.  
 
Höjningarna som föreslås motsvarar en intäktsförstärkning för Flen Vatten och 
Avfall AB på cirka 3,5 miljoner kronor där 2,6 miljoner kronor är relaterat till kärl- 
och säckavfall och 900 000 kronor till intäktsförstärkning från slamhämtning och 
övriga tilläggstjänster såsom latrinhämtning, hantering av slam från fettavskiljare 
och fosforfällande anläggningar.  
 
Avgifterna föreslås höjas från den 1 januari 2023.  
 
 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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 DATUM 2022-11-03  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2022:122   
ÄRENDE Revidering av Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet i Flens kommun  
 
 

  
 
 

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

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  besluta 
 
att anta förslaget till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet i Flens kommun. Förändringar i taxan träder i kraft 1 
januari 2023, samt  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta taxan i kommunens 

författningssamling. 
 
 
Sammanfattning 
Från Flen Vatten och Avfall AB har meddelats att det föreligger ett behov av att 
höja renhållningstaxan från 1 januari 2023 med anledning av:  

 • höjda behandlingsavgifter från 2023. Grunden är höjd förbränningsskatt samt  
 ökade kostnader för utsläppsrätter, vars priser höjts rejält efter att systemet 
 med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030. Behandlingspriset för  
 förbränning av avfall förväntas öka med 31 procent och det avfall som lämnas  
 till optisk sortering med 25 procent mellan 2022 och 2023.  
 • att entreprenörspriserna höjs med anledning av kraftigt stigande index. De  
 största entreprenörsavtalen gällande insamling, omlastning och transport av 
 rest- och matavfall, grovavfall, latrin, fett samt slam från enskilda avloppsan- 
 läggningar träffas av indexjusteringar på mellan ca 10 och 18 procent, främst 
 orsakad av ökade drivmedelskostnader. Priset för HVO har ökat med över 70  
 procent sedan förra sommaren.  
 • regeringsbeslutet om att från 2024 lägga över ansvaret för insamling av för- 
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 packningar på kommunerna. Detta kommer att kräva totala förändringar av 
 framtida insamling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar 
 under perioden 2023–2027. En resursförstärkning till renhållningen har  
 budgeterats för att påbörja förändringsarbetet.  

 
Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift 
samt en behandlingsavgift. Höjning av de delar som ingår i taxan föreslås ske 
enligt bifogat taxedokument.  
 
För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 
190 l kärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 
2 878 kr till 3 274 kr vilket är 396 kr per år eller 33 kr per månad.  
 
En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och 2 st. 660 l kärl (veckohämtning), 
innehållande, får en höjd avgift med 2 875 kr per år - från 24 462 kr till 27 337 
kr. Detta motsvarar ca 16 kr per lägenhet och månad. Beloppen inkluderar 
moms.  
 
Avgiften för den vanligast förekommande slamhämtningen, slamavskiljare 3 m3 
höjs med 232 kr, från 1 548 kr till 1 780 kr.  
 
Ovanstående kostnadsökningar har i bifogat förslag till justering av 
renhållningstaxa fördelats enligt de principer som antogs av kommunfullmäktige 
2020.  
 
Höjningarna som föreslås motsvarar en intäktsförstärkning för Flen Vatten och 
Avfall AB på ca 3,5 mnkr där 2,6 mnkr är relaterat till kärl- och säckavfall och 0,9 
mnkr till intäktsförstärkning från slamhämtning och övriga tilläggstjänster såsom 
latrinhämtning, hantering av slam från fettavskiljare och fosforfällande 
anläggningar.  
 
 
Avgifterna föreslås höjas från den 1 januari 2023.  
 

 
 

 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
 
 
 
Skickas till:  Flen Vatten och avfall AB
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Antagen av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 102 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-12-06 § 131 
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1 Inledning 
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Flens 
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens 
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om 
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se 

 
Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx 

 
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xxx. 

 
Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent). 

 
1.1 Principer 

Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Flens kommun. 
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet 
med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om 
avfallshantering för Flens kommun. 

 
Taxan ska: 

 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet 
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning 
 främja miljöanpassad avfallshantering 
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan 
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad 

 

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen 

Flens kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande 
lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade 
entreprenörer. 

 
 

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar 

Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer 
eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar 
gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i 
kommunens avfallsföreskrifter. 
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2 Allmänna bestämmelser 

2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet 

Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl 
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska 
anses som fastighetsägare. 

 
Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet 
föreligger även från fastigheter där avfall inte finns att hämta. 

 
Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse 
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt 
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen 
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. 

 
2.2 Betalning 

Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är 
betalningsansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på 
fakturan. 

 
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas 
betalnings-påminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad 
påförs enligt lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 
§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar. 

 
2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall 

De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 120, 190, 240, 370 och 660 liter. 
 

Containrar tillhandahålls i storlekarna 3, 6 och 8 m3. 
 

För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll 
tillhandahålls kärlstorlekar upp till 240 liter. 

 
För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren. 

 
Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om 
fastighetsinnehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren 
hämtning och behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. 
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2.4 Grundavgift 

Grundavgiften är årlig och betalas för alla fastigheter där hushållsavfall uppstår. 
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. 

 
Grundavgiften faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats. 

För respektive kundkategori ingår följande service i grundavgiften: 

2.4.1 En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl 
ingår i denna kategori. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus: 

 Tillgång till återvinningscentral 
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren 
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren 
 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 

2.4.2 Fritidshus 
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två 
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus: 

 Tillgång till återvinningscentral 
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren 
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren 
 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 

2.4.3 Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus: 

 Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus 
 Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt 

information från renhållaren 
 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 

2.4.4 Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för verksamheter: 

 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 
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2.5 Hämtningsavgift 

Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften 
baseras på behållarens volym och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan 
vecka. 

 
Hämtningsavgift faktureras enligt följande: 

 För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för 
hämtning varannan vecka. 

 För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger 
avgiften för hämtning varannan vecka. 

 För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger 
avgiften för hämtning varannan vecka. 

2.6 Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till 
behandlings-anläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på behållarens 
volym. I Flens kommun ingår behandlingsavgiften i hämtningsavgiften. 

2.7 Utsorterat matavfall 

Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i 
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma 
kärl som påsar med brännbart avfall. 

 
Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har 
möjlighet att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för 
matavfall. Avgift för tömning av matavfall i tank, se 3.2.9. 

2.8 Avgifter vid undantag 

Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 42 § i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser. 

 
Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift. 

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare 

Två närboende, som delar avfallskärl, enligt 34 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar 
en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och behandlingsavgift för aktuellt antal 
hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per hushåll. Hämtningsavgiften faktureras 
en av fastighetsinnehavarna. 

2.10 Felsorteringsavgift 
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras. 
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Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall 
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är 
heller inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. 

 
Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren 
rätt att ta ut en särskild avgift. 

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas 
I de fall taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de 
som är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och 
de grunder som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken. 

 
Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte 
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras 
fastighetsägaren gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift. 

 

3 Avgifter 

3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall 
 

En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1. 

 
Avgiften är en periodisk avgift och består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift. 
Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13 hämtningar per år 
krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen 
skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 
26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 1 720 kr 1 720 kr 1 720 kr 1 720 kr 
Hämtningsavgift per kärl 568 kr 899,20 kr 1 248,80 kr 1 750,40 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 2 150 kr 2 150 kr 2 150 kr 2 150 kr 
Hämtningsavgift per kärl 710 kr 1 124 kr 1 561 kr 2 188 kr 

 
 

13 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 
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Grundavgift 1 720 kr 1 720 kr - - 
Hämtningsavgift per kärl 454,40 kr 719,20 kr - - 

 
13 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 2 150 kr 2 150 kr - - 
Hämtningsavgift per kärl 568 kr 899 kr - - 

 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

Anvisat gemensamt 
kärl under 300 m 

Anvisat gemensamt 
kärl över 300 m 

Grundavgift 1 720 kr 1 720 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 

899,20 kr 629,60 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

Anvisat gemensamt 
kärl under 300 m 

Anvisat gemensamt 
kärl över 300 m 

Grundavgift 2 150 kr 2 150 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 1 124 kr 787 kr 

 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

Anvisad gemensam 
container 

Grundavgift 1 720 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 899,20 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

Anvisad gemensam 
container 

Grundavgift 2 150 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 1 124 kr 

 
 

Fritidshus 
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. 
Avgiften är en periodisk avgift och består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift. 
För 5 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av 
VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 
10 hämtningar/säsong 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 
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Grundavgift 1 256 kr 1 256 kr 1 256 kr 1 256 kr 
Hämtningsavgift per kärl 216 kr 341,60 kr 474,40 kr 664,80 kr 

 
10 hämtningar/säsong 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 1 570 kr 1 570 kr 1 570 kr 1 570 kr 
Hämtningsavgift per kärl 270 kr 427 kr 593 kr 831 kr 

 
 

5 hämtningar/säsong 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 1 256 kr 1 256 kr - - 
Hämtningsavgift per kärl 176 kr 278,40 kr - - 

 
5 hämtningar/säsong 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 1 570 kr 1 570 kr - - 
Hämtningsavgift per kärl 220 kr 348 kr - - 

 
 

18 hämtningar/säsong 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 1 256 kr 1 256 kr 1 256 kr - 
Hämtningsavgift per kärl 495,20 kr 784 kr 1 089,60 kr - 

 
18 hämtningar/säsong 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

Grundavgift 1 570 kr 1 570 kr 1 570 kr - 
Hämtningsavgift per kärl 619 kr 980 kr 1 362 kr - 

 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

Anvisat gemensamt 
kärl under 300 m 

Anvisat gemensamt 
kärl över 300 m 

Grundavgift 1 256 kr 1 256 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 899,20 kr 629,60 kr 
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26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

Anvisat gemensamt 
kärl under 300 m 

Anvisat gemensamt 
kärl över 300 m 

Grundavgift 1 570 kr 1 570 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 

1 124 kr 787 kr 

 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

Anvisad gemensam 
container 

Grundavgift 1 256 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 

899,20 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

Anvisad gemensam 
container 

Grundavgift 1 570 kr 
Hämtningsavgift per 
abonnemang 1 124 kr 

 
 
Flerfamiljshus 

Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en 
periodisk avgift och består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 
26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 592 kr 592 kr 592 kr 592 kr 
Hämtningsavgift per kärl 899,20 kr 1 248,80 kr 1 750,40 kr 3 122,40 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 740 kr 740 kr 740 kr 740 kr 
Hämtningsavgift per kärl 1 124 kr 1 561 kr 2 188 kr 3 903 kr 

 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 592 kr 592 kr 592 kr 592 kr 
Hämtningsavgift per kärl 1 869,60 kr 2 597,60 kr 3 640,80 kr 6 495,20 kr 
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52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 740 kr 740 kr 740 kr 740 kr 
Hämtningsavgift per kärl 2 337 kr 3 247 kr 4 551 kr 8 119 kr 

 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet - - 592 kr 592 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - 7 737,60 kr 13 801,60 kr 

 
104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet - - 740 kr 740 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - 9 672 kr 17 252 kr 

 
 

156 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet - - - 592 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - - 21 920 kr 

 
156 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet - - - 740 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - - 27 400 kr 

 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjords 

behållare 

5 m3 
underjords 

behållare 
Grundavgift per lägenhet 592 kr 592 kr 592 kr 
Hämtningsavgift per 
behållare 8 516 kr 11 354,40 kr 14 193,60 kr 

 

26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjords 

behållare 

5 m3 
underjords 

behållare 
Grundavgift per lägenhet 740 kr 740 kr 740 kr 
Hämtningsavgift per 
behållare 

10 645 kr 14 193 kr 17 742 kr 
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52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjords 

behållare 

5 m3 
underjords 

behållare 
Grundavgift per lägenhet 592 kr 592 kr 592 kr 
Hämtningsavgift per 
behållare 17 713,60 kr 23 617,60 kr 29 522,40 kr 

 

52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjords 

behållare 

5 m3 
underjords 

behållare 
Grundavgift per lägenhet 740 kr 740 kr 740 kr 
Hämtningsavgift per 
behållare 

22 142 kr 29 522 kr 36 903 kr 

 
 

Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av 
två delar, grundavgift och hämtningsavgift. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 
26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 1 048 kr 1 048 kr 1 048 kr 1 048 kr 1 048 kr 
Hämtningsavgift per kärl 568 kr 899,20 kr 1 248,80 kr 1 750,40 kr 3 122,40 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 1 310 kr 1 310 kr 1 310 kr 1 310 kr 1 310 kr 
Hämtningsavgift per kärl 710 kr 1 124 kr 1 561 kr 2 188 kr 3 903 kr 

 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift - 1 048 kr 1 048 kr 1 048 kr 1 048 kr 
Hämtningsavgift per kärl - 1 869,60 kr 2 597,60 kr 3 640,80 kr 6 495,20 kr 

 
52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift - 1 310 kr 1 310 kr 1 310 kr 1 310 kr 
Hämtningsavgift per kärl - 2 337 kr 3 247 kr 4 551 kr 8 119 kr 



13

104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift - - - 1 048 kr 1 048 kr 
Hämtningsavgift per kärl  - - - 7 737,60 kr 13 801,60 kr 

 
104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift - - - 1 310 kr 1 310 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - - 9 672 kr 17 252 kr 

 
 

156 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift - - - - 1 048 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - - - 21 920 kr 

 
156 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

120 
liters kärl 

190 
liters kärl 

240 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift - - - - 1 310 kr 
Hämtningsavgift per kärl - - - - 27 400 kr 

 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
container 

6 m3 
container 

8 m3 
container 

Grundavgift 1 048 kr 1 048 kr 1 048 kr 
Hämtningsavgift per behållare 9 935,20 kr 21 289,60 kr 30 279,20 kr 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
container 

6 m3 
container 

8 m3 
container 

Grundavgift 1 310 kr 1 310 kr 1 310 kr 
Hämtningsavgift per behållare 12 419 kr 26 612 kr 37 849 kr 

 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
container 

6 m3 
container 

8 m3 
container 

Grundavgift - 1 048 kr 1 048 kr 
Hämtningsavgift per behållare - 44 283,20 kr 62 980 kr 
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52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
container 

6 m3 
container 

8 m3 
container 

Grundavgift - 1 310 kr 1 310 kr 
Hämtningsavgift per behållare - 55 354 kr 78 725 kr 

 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
container 

6 m3 
container 

8 m3 
container 

Grundavgift - 1 048 kr 1 048 kr 
Hämtningsavgift per behållare - 94 101,60 kr 133 833,60 kr 

 
104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
container 

6 m3 
container 

8 m3 
container 

Grundavgift - 1 310 kr 1 310 kr 
Hämtningsavgift per behållare - 117 627 kr 167 292 kr 

 

3.2 Tilläggstjänster 
 

3.2.1 Dragvägstillägg 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan 
plats än den anvisade hämtningsplatsen. 

 
Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet. 
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl 
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras 
på avstånd och kärlstorlek. 

 
Dragvägstillägg faktureras enligt följande: 

 
 För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

dragväg 2–20 meter. 
 För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

kärlstorlek upp till 400 liter. 
 

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms 
upp till 

400 liter 660 liter 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m 
intervall, 1-20 m 9,60 kr 14,40 kr 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m 
intervall, över 20 m 14,40 kr 21,60 kr 
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Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms 
upp till 

400 liter 660 liter 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m 
intervall, 1-20 m 12 kr 18 kr 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m 
intervall, över 20 m 18 kr 27 kr 

 
 

3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall 
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie 
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice. 

 

Avgift per styck, exklusive moms 
upp till 

400 liter 660 liter 

Container 
och 

underjords 
behållare 

Säck, vid ordinarie 
hämtningstillfälle 96 kr 96 kr 96 kr 

Extrahämtning inom tre 
arbetsdagar 739,20 kr 760 kr 1 182,40 kr 

 

Avgift per styck, inklusive moms 
upp till 

400 liter 660 liter 

Container 
och 

underjords 
behållare 

Säck, vid ordinarie 
hämtningstillfälle 120 kr 120 kr 120 kr 
Extrahämtning inom tre 
arbetsdagar 924 kr 950 kr 1 478 kr 

 
 

3.2.3 Kärlbyte och kärllås 
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med 
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift. 

 
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 120–660 liter, erhålls mot en engångskostnad. 

 

Avgift 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Kärlbyte Byte av kärl till annan storlek. 160 kr 200 kr 
Kärllås Lås till 120 – 660 l kärl 600 kr 750 kr 
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3.2.4 Felsorteringsavgift 
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras, se 2.10. 
 

 
 

 
 

3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang 
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till 
exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan 
behållare ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas. 

 
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar. 

 

Avgift 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Utställning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr 
Hemtagning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr 
Tömning per kärl 40 kr 50 kr 
Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl 480 kr 600 kr 
Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl 1 360 kr 1 700 kr 

 
 

3.2.6 Grovavfall 
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte 
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det 
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar 
räknas inte heller som grovavfall. 

 
Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus 
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i 
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt, 
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens 
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Flen. 

 

Avgifter vid hämtning av grovavfall 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt 
fritidshus 0 kr* 0 kr* 

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, 
per kolli 80 kr 100 kr 

Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr 
Bomkörning, beställt men inte utställt avfall 440 kr 550 kr 

*Ingår i grundavgiften. 

Avgift 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

Moms 
Per kärl 320 kr 400 kr 
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Grovavfall från flerfamiljshus 
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers 
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Flen mot avgift. 

 

Avgifter vid hämtning av grovavfall 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr 

 
Grovavfall från verksamheter 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Flen mot avgift som fastställs av 
återvinningscentralens ägare. 

 
 

3.2.7 Farligt avfall 
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt 
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på 
återvinningscentralen i Flen. 

 

Avgift för farligt avfall 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt 
fritidshus 0 kr* 0 kr* 

*Ingår i grundavgiften. 
 

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i 
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare. 

 
 

3.2.8 Övrigt budat avfall 
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt 
med god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall 
respektive el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras 
särskilt av entreprenören. 

 

Avgift för övrigt budat avfall 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per 
kolli/enhet 1 600 kr 2 000 kr 
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3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens 
kundservice. Hämtningen utförs vardagar inom åtta kalenderdagar från beställning. 
Beställningar efter ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag och utförs 
inom åtta kalenderdagar. För hämtning av slam är avgiften baserad på anläggningens 
volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets 
uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet 
mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter 
faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter. 

 
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger 

avgiften för slanglängd 11–20 meter. 
 

Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så 
att tömning kan ske genom slamsugning. 

 
Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där 
anläggningen är placerad. 

 
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter 
överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme. 

 
Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två eller fler 
slamanläggningar med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av 
köksavlopp och sluten tank. 

 
Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank 

 
Avgifter per 
tömning, 
exklusive moms 

Upp till 2 
m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 

Över 6 
m3, per 

m3 

Tömningsavgift 1 148 kr 1 424 kr 1 792,80 kr 2 115,20 kr 2 439,20 kr 382,40 kr 
 

Avgifter per 
tömning, 
inklusive moms 

Upp till 2 
m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 

Över 6 
m3, per 

m3 

Tömningsavgift 1 435 kr 1 780 kr 2 241 kr 2 644 kr 3 049 kr 478 kr 
 

BDT-brunn (köksavlopp) 
 

Avgift per 
tömning, 
exklusive moms 

Upp till 2 
m3 

Över 2 
m3, per 

m3 

Tömningsavgift 730,40 kr 320,80 kr 
 

Avgift per 
tömning, 
inklusive moms 

Upp till 2 
m3 

Över 2 
m3, per m3 

Tömningsavgift 913 kr 401 kr 
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Övriga avgifter vid tömning av slam och BDT-brunn 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning 
under ordinarie öppettider 1 200 kr 1 500 kr 

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider 2 000 kr 2 500 kr 

Bomkörningsavgift 440 kr 550 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 112 kr 140 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 168 kr 210 kr 
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr 
Reduktion vid samordnad tömning 320 kr 400 kr 

 
 

3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang 
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest, 
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt 
tömningsavgift per påbörjad timme. 

 

Avgift 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift 400 kr 500 kr 
Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme 800 kr 1 000 kr 

 
 

3.2.11 Slam från fettavskiljare 
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på anläggningens volym samt 
slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats 
till slam-anläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan 
hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter 
faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter. 

 
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 

 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften 
för slanglängd 11–20 meter. 

 
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter 
överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme. 
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Avgift per hämtning 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Upp till 1 m³ 1 128 kr 1 410 kr 
Tillägg per m³ över 1 m³ 1 128 kr 1 410 kr 

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning 
under ordinarie öppettider 

1 200 kr 
 

1 500 kr 

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider 

2 000 kr 
 

2 500 kr 

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 112 kr 140 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 168 kr 210 kr 
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr 
Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr 

 
 

3.2.12 Fosforfällande anläggningar 
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras 
fastighetsinnehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska 
fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 
slamsugning eller med kranbil. Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från 
tillsynsmyndigheten, enligt information från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs 
anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger 

avgiften för slanglängd 11–20 meter. 
 

Avgift 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3 328 kr 4 160 kr 
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4 160 kr 5 200 kr 
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 1 996,80 kr 2 496 kr 
Förpackat filtermaterial över 500 kg 2 080 kr 2 600 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 112 kr 140 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 168 kr 210 kr 
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd 
period 1 600 kr 2 000 kr 

Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960 kr 1 200 kr 
Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr 
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3.2.13 Latrin 
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. 

 

Avgift 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken 318,40 kr 398 kr 
Budad hämtning av behållare, per behållare 80,80 kr 101 kr 
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning 399,20 kr 499 kr 
Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtningsplats 506,40 kr 633 kr 
Egen avlämning vid återvinningscentral 0 kr 0 kr 

 
 

4 Hämtningsintervaller 
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall. 

 

Hämtningsintervall 
Hämtningar 

per år 
Varannan vecka, helår 26 
Var fjärde vecka, helår 13 
Varje vecka, helår 52 
Två gånger varje vecka, helår 104 
Tre gånger varje vecka, helår 156 
Varannan vecka, sommarperiod* 10 
Var fjärde vecka, sommarperiod* 5 
Varannan vecka, sommarperiod*, var fjärde 
vecka övrig tid 18 

* Sommarperiod framgår enligt information från renhållaren 
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5 Ordlista 
Abonnemang/abonnent 
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som 
regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen 
eller ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent. 

 
Akuttömning/akuttillägg 
Tilläggskostnad för slamtömning inom 24 timmar eller inom tre arbetsdagar efter 
beställning under ordinarie öppettid. 

 
Avfallsbehållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare. 
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare: 

 Kärl (storlek 120–660 liter) 
 Container (3–8 m3) 
 Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3) 
 Latrinbehållare 

 
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft 
på bilen. 

 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt 
i kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om 
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och 
som beslutar om avfallstaxan. 

 
BDT-brunn/köksavlopp 
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning. 

 
Behandlingsavgift 
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för 
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I 
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo. 

 
Behållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare. 
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se 
Avfallsbehållare. 

 
Bomkörningsavgift 
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition 
Hushållsavfall) inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering 
eller då renhållaren inte tillåts hämta avfallet. 

 
Budning 
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall). 
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Container 
Avfallsbehållare av storlek 3–8 m3 

Delad avfallsbehållare 
Delad avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. 
Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift 
faktureras för respektive fastighet, rörlig avgift faktureras för en av fastigheterna. 

 
Dragvägstillägg/Gångavstånd 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placera sitt kärl 
närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen. 

 
Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts 
efter fakturans förfallodag. 

 
En- och tvåfamiljshus 
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus 
och kedjehus. 

 
Enskild avloppsanläggning/slamanläggning 
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller 
BDT-brunn (bad, disk och tvätt). 

 
Extrahämtning 
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning. 

 
Fastighetsinnehavare/fastighetsägare 
Med fastighetsinnehavare/fastighetsägare avses den som är ägare av fastigheten eller 
den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som 
fastighetsägare. 

 
Felsorteringsavgift 
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att meddelas och felet påpekas. 
Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall 
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är 
heller inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid 
påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut 
en särskild avgift. 

 
Fettavskiljare 
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där 
hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA. 

 
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar 
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. 

 
Flerbostadshus 
Bostadsenhet med minst tre lägenheter. 
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Fritidshus 
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). 

 
Föreskrifter om avfallshantering 
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans 
med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering 
stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, 
var och hur avfall ska hämtas. 

 
Gemensam slamanläggning 
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. 
Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

 
Grovavfall 
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller 
kärl. 

 
Grundavgift 
Den fasta delen av renhållningsavgiften. Grundavgiften ska täcka kostnader för 
information, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom 
ingår kostnader för återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga 
renhållningskunder. 

 
Gröna påsen 
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans 
avgifter. 

 
Gångavstånd/Dragvägstillägg 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placerasitt kärl 
närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen. 

 
Helårsboende/Permanentboende 
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda. 

 
Hushåll 
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus. 

 
Hushållsavfall 
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som 
uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall, 
el-avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt 
avfall, samt döda sällskapsdjur. 

 
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall 
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i 
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. 
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Hämtningsavgift 
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för 
insamling och avfallsbehållare. 

 
Hämtningsplats 
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet 
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som 
hämtar. 

 
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall 
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär 
att avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att 
hantera avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i 
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall. 

 
Kompostering 
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall 
hämtas var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten gjort anmälan om kompostering av 
matavfall och att allt matavfall komposteras på fastigheten. 

 
Komprimerande container 
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren Används oftast för verksamhetsavfall. 

 
Kund 
Avser fastighetsinnehavare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för 
avfallshantering. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter 
finns förekommande och är då synonymt med kunder. 

 
Kärl 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av 
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare. 

 
Kärllås 
Tillbehör till avfallsbehållare. Erhålls mot en engångskostnad. 

 
Kärl- och säckavfall 
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till 
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall. 

 
Köksavlopp/BDT-brunn 
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning. 

 
Lastväxlarcontainer 
En typ av container som inte erhålls via renhållaren. 

 
Latrinbehållare 
Tätslutande behållare för mänsklig avföring. 



26

Liftdumpercontainer 
En typ av container som erhålls via renhållaren. 

 
Matavfall 
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll 
eller verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller 
utgånget. 

 
Matavfallskvarn 
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med 
avloppsvattnet ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank. 

 
Minireningsverk 
En typ av enskild avloppsanläggning. 

 
Permanentboende/Helårsboende 
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda. 

 
Renhållare 
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen 
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall 
AB. 

 
Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall 
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar. 

 
Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för 
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll 
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller 
behandlingsavgift. 

 
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, 
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral 
samt miljökontrollavgifter. 

 
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare. 

 
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och 
avfallsförbränning med energiutvinning. 

 
Samfällighetsförening 
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och ett gemensamt 
ansvar för avfallshanteringen. Hanteras som en juridisk person. 

 
Slamanläggning/enskild avloppsanläggning 
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller 
BDT-brunn (bad, disk och tvätt). 

 
Slamavskiljare 
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn. 
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Slanglängdstillägg 
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver 
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av 
slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”. 

 
Sluten tank 
En typ av slamanläggning. 

 
Småhus 
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara 
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus. 

 
Sommarhämtning 
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin. 

 
Tillsynsmyndighet 
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 
Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare) 
Typ av avfallsbehållare. 

 
Uppehåll i hämtning 
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från 
den rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av 
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. 

 
Utsträckt hämtningsintervall 
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i 
kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

 
Verksamhet 
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till 
exempel företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. 

 
Återvinningscentral, ÅVC 
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.
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§ 128 KS/2022:128 000 
 
Revidering av taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och 
karttaxa 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa, att gälla 

från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens att inta den reviderade taxan i Flens kommuns 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Taxa för plan- och bygglov antogs av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 146 och 
har därefter reviderats vid ett par tillfällen, samt indexreglerats. Taxan bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modell. En framräknad timavgift tas 
fram utifrån kostnader för löner, arbetsgivaravgifter och overheadkostnader 
kopplade till handläggningen av bygglov. För varje ärendetyp uppskattas sedan 
en genomsnittlig tidsåtgång som multipliceras med timavgiften. På det sättet blir 
det en tydlighet för sökande vad avgiften blir för den typ av lov eller anmälan 
som görs.  
 
Efter att taxan har använts under ett antal år har samhällsbyggnadsförvaltningen 
identifierat ett behov av att revidera taxan för att bättre överensstämma med de 
faktiska kostnaderna för olika ärendetyper. 
 
När det gäller timavgifterna har de sedan taxan antogs 2018 indexreglerats vid 
ett tillfälle och ligger i dagsläget på 1066 kronor per timme. En ny beräkning har 
genomförts med stöd av SKR:s modell utifrån dagens förutsättningar med 
löneläget inom förvaltningen. Resultatet av den nya beräkningen visar att 
timavgiften ligger på rätt nivå i förhållande till kostnaderna, därav föreslås inte 
någon förändring av timavgiften i taxan. 
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Vissa förändringar som föreslås i taxan bygger på förändringar i uppskattat antal 
timmar i respektive ärende. Det finns också förändringar som föreslås kopplat till 
brister i nuvarande taxa. Som exempel har det specificerats tydligare hur 
kostnaden påverkas av ytterligare teknisk handläggning i form av tekniska 
samråd eller platsbesök. 

 
 Under tabellen nybyggnadskarta har möjligheten att beställa en enklare ny 
 byggnadskarta lagts till. Detta kan vara aktuellt exempelvis vid byggnation  
 utanför detaljplan. 

 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 104 KS/2022:128 000 
 
Revidering av taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och 
karttaxa 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa, att gälla 

från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens att inta den reviderade taxan i Flens kommuns 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Taxa för plan- och bygglov antogs av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 146 och 
har därefter reviderats vid ett par tillfällen, samt indexreglerats. Taxan bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modell. En framräknad timavgift tas 
fram utifrån kostnader för löner, arbetsgivaravgifter och overheadkostnader 
kopplade till handläggningen av bygglov. För varje ärendetyp uppskattas sedan 
en genomsnittlig tidsåtgång som multipliceras med timavgiften. På det sättet blir 
det en tydlighet för sökande vad avgiften blir för den typ av lov eller anmälan 
som görs.  
 
Efter att taxan har använts under ett antal år har samhällsbyggnadsförvaltningen 
identifierat ett behov av att revidera taxan för att bättre överensstämma med de 
faktiska kostnaderna för olika ärendetyper. 
 
När det gäller timavgifterna har de sedan taxan antogs 2018 indexreglerats vid 
ett tillfälle och ligger i dagsläget på 1066 kronor per timme. En ny beräkning har 
genomförts med stöd av SKR modell utifrån dagens förutsättningar med 
löneläget inom förvaltningen. Resultatet av den nya beräkningen visar att 
timavgiften ligger på rätt nivå i förhållande till kostnaderna, därav föreslås inte 
någon förändring av timavgiften i taxan. 
 
 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

204  

 
 
Vissa förändringar som föreslås i taxan bygger på förändringar i uppskattat antal 
timmar i respektive ärende. Det finns också förändringar som föreslås kopplat till 
brister i nuvarande taxa. Som exempel har det specificerats tydligare hur 
kostnaden påverkas av ytterligare teknisk handläggning i form av tekniska 
samråd eller platsbesök. 

 
 Under tabellen nybyggnadskarta har möjligheten att beställa en enklare ny 
 byggnadskarta lagts till. Detta kan vara aktuellt exempelvis vid byggnation  
 utanför detaljplan. 

 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 DATUM 2022-10-21  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2022:128   
ÄRENDE Revidering av taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa  
 
 

  
 
 

Revidering av taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och 
karttaxa 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa, att gälla 

från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens att inta den reviderade taxan i Flens 

kommuns författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Taxa för plan- och bygglov antogs av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 146 och 
har därefter reviderats vid ett par tillfällen, samt indexreglerats. Taxan bygger 
på Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell. En framräknad timavgift tas 
fram utifrån kostnader för löner, arbetsgivaravgifter och overheadkostnader 
kopplade till handläggningen av bygglov. För varje ärendetyp uppskattas sedan 
en genomsnittlig tidsåtgång som multipliceras med timavgiften. På det sättet 
blir det en tydlighet för sökande vad avgiften blir för den typ av lov eller 
anmälan som görs.  
 
Efter att taxan har använts under ett antal år har 
samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett behov av att revidera taxan för 
att bättre överensstämma med de faktiska kostnaderna för olika ärendetyper. 
 
När det gäller timavgifterna har de sedan taxan antogs 2018 indexreglerats vid 
ett tillfälle och ligger i dagsläget på 1066 kronor per timme. En ny beräkning har 
genomförts med stöd av SKR:s modell utifrån dagens förutsättningar med 
löneläget inom förvaltningen. Resultatet av den nya beräkningen visar att 
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timavgiften ligger på rätt nivå i förhållande till kostnaderna, därav föreslås inte 
någon förändring av timavgiften i taxan. 
 
Vissa förändringar som föreslås i taxan bygger på förändringar i uppskattat antal 
timmar i respektive ärende. Det finns också förändringar som föreslås kopplat 
till brister i nuvarande taxa. Som exempel har det specificerats tydligare hur 
kostnaden påverkas av ytterligare teknisk handläggning i form av tekniska 
samråd eller platsbesök. 

 
 Under tabellen nybyggnadskarta har möjligheten att beställa en enklare ny 
 byggnadskarta lagts till. Detta kan vara aktuellt exempelvis vid byggnation  
 utanför detaljplan. 

 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
 
 
 
 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
 
 
Skickas till:
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§ 95  SBN/2022:271 206 
 
Revidering av taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa, att gälla 

från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens kansli att inta den reviderade taxan i Flens 

kommuns författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Taxa för plan- och bygglov antogs av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 146 och 
har därefter reviderats vid ett par tillfällen, samt indexreglerats. Taxan bygger på 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell. En framräknad timavgift tas fram 
utifrån kostnader för löner, arbetsgivaravgifter och overheadkostnader kopplade 
till handläggningen av bygglov. För varje ärendetyp uppskattas sedan en 
genomsnittlig tidsåtgång som multipliceras med timavgiften. På det sättet blir det 
en tydlighet för sökande vad avgiften blir för den typ av lov eller anmälan som 
görs.  
 
Efter att taxan har använts under ett antal år har samhällsbyggnadsförvaltningen 
identifierat ett behov av att revidera taxan för att bättre överensstämma med de 
faktiska kostnaderna för olika ärendetyper. 
 
När det gäller timavgifterna har de sedan taxan antogs 2018 indexreglerats vid ett 
tillfälle och ligger i dagsläget på 1066 kronor per timme. En ny beräkning har 
genomförts med stöd av SKR:s modell utifrån dagens förutsättningar med 
löneläget inom förvaltningen. Resultatet av den nya beräkningen visar att 
timavgiften ligger på rätt nivå i förhållande till kostnaderna, därav föreslås inte 
någon förändring av timavgiften i taxan. 
 
Vissa förändringar som föreslås i taxan bygger på förändringar i uppskattat antal 
timmar i respektive ärende. Det finns också förändringar som föreslås kopplat till 
brister i nuvarande taxa. Som exempel har det specificerats tydligare hur 
kostnaden påverkas av ytterligare teknisk handläggning i form av tekniska samråd 
eller platsbesök. 
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Under tabellen nybyggnadskarta har möjligheten att beställa en enklare 
nybyggnadskarta lagts till. Detta kan vara aktuellt exempelvis vid byggnation 
utanför detaljplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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Inledande bestämmelser 
1 § 
Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som 
berör plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller 
kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om 
inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och 
ingripandebesked 

2. beslut om lov 

3. tekniska samråd och slutsamråd 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen 

5. framställning av arkivbeständiga handlingar 

6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

8. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när 
samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller 
ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller 
skylt/ljusanordning enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap 7 § 

9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den 
fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna 

Allmänna bestämmelser 

2 § 

Beräkning av avgift 

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den nämnd 
eller det kommunala bolag som har att tillämpa taxan. 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1 - 24.  
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Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger 
samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift 
för den sökande. 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande bygglov utgår avgift för nedlagd 
handläggningstid genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras 
med antalet nedlagda timmar i ärendet. 

En ansökan om bygglov där positivt gällande förhandsbesked finns debiteras 
som ett planenligt beslut om bygglov. 

Planavgift 
Planavgift tas ut i planer enligt upprättad lista på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 
liten avvikelse. 

Planavgift tas inte ut för detaljplaner framtagna innan PBL(1987:10). 

I de fall kostnaden för detaljplanen regleras genom plankostnadsavtal mellan fastighetsägare och 
kommunen tas inte planavgift ut. 

 

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid 
nybyggnation av en- och tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande 
komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan. 
Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som 
nybyggnaden av bostadshuset. Taxa för rivningslov ingår inte i ansökan om bygglov, avgift för detta 
tillkommer enligt separat tabell 10. 

Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 §, och 9 kap 33a § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
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Areabestämning 

I de fall där beräkning av BTA (bruttoarea), BYA (byggnadsarea) och OPA (öppenarea) förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 
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Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. 

Handläggningskostnad 
Handläggningskostnaden är 1066 kronor per hel timme handläggningstid. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  

Om en ansökan avslås eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att den framräknade 
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. 

Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.  

Höjning/sänkning av avgift 
Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av 
avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

 

3 § 

Ändring av taxan 
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI) räknat fram till den 1 
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018. 

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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4 § 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Icke utnyttjade bygglov 
I de fall bygget inte genomförts innan bygglovet har förfallit återbetalas  den del av 
bygglovsavgiften som avser teknisk handläggning, om denna del inte är utnyttjad, om sökande 
begär det. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet har förfallit. 
Återbetalning sker tidigast när bygglovet har upphört att gälla.  

 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

5 § 

Taxans ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 
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Taxetabeller för lov, anmälan  

 

     

1. Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

 

Ärendetyp Avgift Planavgift1 

1.1 Planenligt 
  

26 650 kr 
14 266 kr 

1.2 Liten avvikelse  31 980 kr 14 266 kr 

1.3 

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus 

Utanför planlagt område 2  31 980 kr 0 

1.4 Planenligt  23 452 kr 14 266 kr 

1.5 Liten avvikelse  26 650 kr 14 266 kr 

1.6 

Nybyggnad av ett fritidshus med 
högst två bostäder 

Utanför planlagt område 2  26 650 kr 0 

1.7 Planenligt  15 990 kr 2 853 kr 

1.8 Liten avvikelse  17 056 kr 2 853 kr 

1.9 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område   17 056 kr 0 

1.10 Planenligt 
  

9 594 kr  
2 853 kr 

1.11 Liten avvikelse  10 660 kr 2 853 kr 

1.12 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område   10 660 kr 0 

1.13 Planenligt  19 188 kr 2 853 kr 

1.14 Liten avvikelse  22 386 kr 2 853 kr 

1.15 

Tillbyggnad, med tekniskt 
samråd 

Utanför planlagt område   22 386 kr 0 

1.16 Planenligt  
 9 594 kr 

2 853 kr 

1.17 

Tillbyggnad, utan tekniskt 
samråd 

Liten avvikelse  12 792 kr 2 853 kr 

 
1 Planavgift tas ut i planer där så angivits i detaljplanen, lista över dessa finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  
2 Om gällande förhandsbesked finns debiteras avgift som ett planenligt beslut om bygglov. 
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1.18 Utanför planlagt område   12 792 kr 0 

1.19 
 Planenligt  2 932 kr   

2 853 kr 

1.20 
 Liten avvikelse  4 531 kr   

2 853 kr 

1.21 

 Fasadändring ommålning av 
fasad 

Utanför planlagt område  4 531 kr  

 

1. fortsättning - Bygglov och teknisk kontroll för en- och 
tvåbostadshus och komplementbyggnader 

 

Ärendetyp Avgift Planavgift3 

1.22 Planenligt  13 858 kr 2 853 kr 

1.23 Liten avvikelse  15 990 kr 2 853 kr 

1.24 

Fasadändring, ändrad 
användning och all övrig 
ändring, 

med tekniskt samråd 
Utanför planlagt område   15 990 kr 0 

1.25 Planenligt  
 6 396 kr 

2 853 kr 

1.26 
Liten avvikelse   

7 995 kr 

2 853 kr 

1.27 

Fasadändring. ändrad 
användning all övrig ändring, 

utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område    

7 995 kr 

0 

1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

 15 000 kr 0 

 

2. Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

 

Ärendetyp Avgift Planavgift3 

2.1 Planenligt  24 518 kr 7 133 kr 

2.2 Liten avvikelse  26 650 kr 7 133 kr 

2.3 

Nybyggnad/tillbyggnad/ombygg
nad/ändrad användning 0-100 
kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Utanför planlagt område  26 650 kr 0 

2.4 Planenligt  17 056 kr 7 133 kr 

2.5 

Nybyggnad/tillbyggnad/ombygg
nad/ändrad användning 0-100 
kvm (BTA+OPA), utan tekniskt Liten avvikelse  19 188 kr 7 133 kr 

 
3 Planavgift tas ut i planer där så angivits i detaljplanen, lista över dessa finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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2.6 samråd Utanför planlagt område  19 188 kr 0 

2.7 Planenligt  41 574 kr 28 532 kr 

2.8 Liten avvikelse  47 970 kr 28 532 kr 

2.9 

Nybyggnad/tillbyggnad/ombygg
nad/ändrad användning 
101-500 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område  47 970 kr  0 

2.10 Planenligt  62 984 kr 71 330 kr 

2.11 Liten avvikelse  69 290 kr 71 330 kr 

2.12 

Nybyggnad/tillbyggnad/ombygg
nad/ändrad användning 501- 
5000 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område  69 290 kr 0 

2.13 Planenligt  98 072 kr 213 990 kr 

2.14 Liten avvikelse  109 798 kr 213 990 kr 

2.15 

Nybyggnad/tillbyggnad/ombygg
nad/ändrad användning 
5001-10 000 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område  109 798 kr 0 
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2. fortsättning - Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som 
inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

 

Ärendetyp Avgift Planavgift4 

2.16 Planenligt  173 758 kr 256 788 kr 

2.17 Liten avvikelse  200 408 kr 256 788 kr 

2.18 

Nybyggnad/ombyggnad/än
drad användning ≥10 000 
kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område  200 408 kr 0 

2.19 Planenligt   

6 396 kr 

2 853 kr 

2.20 Liten avvikelse   

7 462 kr 

2 853 kr 

2.21 

Fasadändring, utan tekniskt 
samråd 

Utanför planlagt område   

7 462 kr 

0 

2.22 Planenligt  
Timdebitering 

2 853 kr 

2.23 Liten avvikelse  
Timdebitering 

2 853 kr 

2.24 

All övrig ändring 

Utanför planlagt område  
Timdebitering 

0 

 

3. Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 

liten omgivningspåverkan 
Timdebitering 

3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan 

Timdebitering 

3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar 

Timdebitering 

3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar 

Timdebitering 

    

4. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

 
4 Planavgift tas ut i planer där så angivits i detaljplanen, lista över dessa finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
upplag och materialgårdar 

Timdebitering 

4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana 
eller gruvdrift 

Timdebitering 

4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
radio- eller telemaster eller torn 

Timdebitering 

4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 
ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 
marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 

 

5. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar 
och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 

5.1 Planenligt   

6 396 kr 

5.2 Liten avvikelse   

8 528 kr 

5.3 

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av mur eller 
plank,  utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område   

8 528 kr 

5.4 Planenligt   

6 396 kr 

5.5 Liten avvikelse   

9 594 kr 

5.6 

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus,  

Utanför planlagt område   

9 594 kr 

5.7 Planenligt   

6 396 kr 

5.8 

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Liten avvikelse   

9 594 kr 
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5.9 Utanför planlagt område   

10 660 kr 

    

6. Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    

6 396 kr 

    

7. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär   

4 264 kr 
 

 

  

8. Anmälningspliktiga åtgärder – Alla åtgärder är utan tekniskt samråd, 
arbetsplatsbesök och slutsamråd. Krävs detta tillkommer detta enligt separat 
taxa, se tabell 14. 

Ärendetyp Avgift 
8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad,  7 245 kr 
8.2 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 

(2010:900) har undantagits från krav på bygglov,  
5 175 kr 

8.3 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, 

7 245 kr 

8.4 Installation eller väsentlig ändring av hiss,  7 245 kr 
8.5 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal,  4 140 kr 

8.6 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation,  7 245 kr 

8.7 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 7 245 kr 

8.8 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas 
av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § 
första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter 

7 245 kr 

8.9 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 7 245 kr 

8.10 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen 

5 175 kr 
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8.11 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4a § plan- och bygglagen 

5 175 kr 

8.12 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen 

4 140 kr 

8.13 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- 
och bygglagen 

5 175 kr 

8.14 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- 
och bygglagen 

5 175 kr 

 

9. Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 7 245 kr 
9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 3 105 kr 

   

   

    

10. Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd   

14 924 kr 
10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd   

8 528 kr 

11. Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

11.1 Förhandsbesked för en tomt Inom planlagt område  

9 594 kr 

11.2  Utanför planlagt område 18 122 kr 

11.3 Per tillkommande tomt  8 000 kr 

    

12. Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

    

13. Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
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13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

14. Extra teknisk handläggning 

Ärendetyp Avgift 

14.1 Extra arbetsplatsbesök, per styck   

4 797 kr 

14.2 Extra startbesked, per styck 3 198 kr 

14.3 Extra tekniskt samråd, per styck 3 198 kr 

14.4 Extra slutsamråd, per styck 4 797 kr 

14.5 Interimistiskt slutbesked, per styck 4 264 kr 

    

15. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig 
tabell 

15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

16. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande 
åtgärder 

 Timdebitering 

    

17. Avslag 

Ärendetyp Avgift 

17.1 Avslag  Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 
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18. Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
18.1 Avskrivning  1000 kr vid endast 

registrering av ärende, 
annars minst 2000 kr 
eller i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

    

19. Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
19.1 Avvisning   Minst 2000 kr eller i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

 

20 Planbesked 

Ärendetyp Avgift 

20.1 Stor åtgärd - Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 
kriterier: 

 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 
lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea 
eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad 
markanvändning till något av ovanstående.  

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

18 122 kr 

20.2 Medelstor åtgärd 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

12 792 kr 

20.3 Enkel åtgärd - Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande 
kriterier:  

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 
m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.  

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär.  

 

8 528 kr 
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21. Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
21.1 Nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt 

fritidshus 
10 660 kr 

21.2 Nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt 
fritidshus, inklusive utredning av gränser 

13 858 kr 

21.3 Nybyggnadskarta övrigt, modell större (ex. 
flerbostadshus, industrier) 

14 924 kr 

21.4 Nybyggnadskarta övrigt, modell större, inklusive 
utredning av gränser 

20 254 kr 

21.5  Förenklad nybyggnadskarta Timdebitering 

 

22. Utstakning 

Ärendetyp Avgift 
22.1 Grovutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus 5 863 kr 

22.2 Finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus 8 528 kr 

 

22.3 Grovutstakning enbart komplementbyggnad 5 330 kr 

 

22.4 Finutstakning enbart komplementbyggnad 6 396 kr 

 

22.5 Utstakning övriga uppdrag Timdebitering 

 

23. Nyttjanderättsavgift  digital geografisk information 

Ärendetyp Avgift 
23.1 Tillfälligt nyttjande av digital geografisk 

information 
 Timdebitering 

 

24. Utskrifter och uttag 

Ärendetyp Avgift 
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24.1 Utskrifter av kartor och ritningar, samt 
uttag  

 Timdebitering 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

269  

 
 
§ 129 KS/2022:83 003 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Flens kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med beslutade ändringar anta förslaget till reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder i Flens kommun att gälla från och med 2023-
01-01, 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling, 
 
att i reglementets § 6 ange att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara 

oppositionsråd, 
 
att i reglementets § 40 flytta prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst till vård- och 
omsorgsnämnden, samt 

 
att i reglementets § 40 ange att social- och arbetsmarknadsnämnden ska ha ett 

socialutskott bestående av 3 ledamöter tillika socialnämndens presidium 
samt 3 personliga ersättare. 

______________________ 
 

Bakgrund 
Efter kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till reviderat 
reglemente.  
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

270  

 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anta förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Flens kommun att gälla från och med 2023-01-01, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
 

Yrkanden 
Daniel Ljungkvist (S) yrkar ändring med 
att i reglementets § 6 ange att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara 

oppositionsråd, 
att i reglementets § 40 flytta prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst till vård- och 
omsorgsnämnden, samt 

att i reglementets § 40 ange att social- och arbetsmarknadsnämnden ska ha ett 
socialutskott bestående av 3 ledamöter tillika socialnämndens presidium 
samt 3 personliga ersättare. 

 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
finns tre ändringsyrkanden.  
 
Vid ställd proposition på Daniel Ljungkvists (S) ändringsyrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla desamma.  
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i övrigt finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.  

 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

205  

 
 
§ 105 KS/2022:83 003 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Flens kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Flens kommun att gälla från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 

 
Bakgrund 
Efter kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till reviderat 
reglemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

 



  1 (1) 

 DATUM 2022-11-03  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2022:83   
ÄRENDE Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Flens kommun  
 
 

  
 
 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Flens kommun  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige  besluta 
 
att anta förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Flens kommun att gälla från och med 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
 
 
Sammanfattning 
Efter kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till reviderat 
reglemente.  
 
 
 
 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
 
 
Skickas till:



 
 
 
 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

      2003:1 - 101 
 

 
 

Reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Flens kommun  

 
 
 

 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2002-12-18 § 162 
Reviderad av kommunfullmäktige 2003-12-17 § 107 
Reviderad av kommunfullmäktige 2004-05-27 § 56 
Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-27 § 38 
Reviderad av kommunfullmäktige 2007-01-25 § 3 
Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-13 § 140 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-06-17 § 88 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-03-24 § 15 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-25 §§ 46-47 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-06-13 § 76 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-08-25 § 99 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-11 § 132 
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-05-12 § 52 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-12-13 § 169 
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 127 
Reviderad av kommunfullmäktige 2020-03-26 § 15 
Reviderad av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 107 
Reviderad av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 123 
Förslag 2022- 
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Allmänt 

Fullmäktiges uppgifter 

§ 1 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i 
en kommun. 

Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning 
eller enligt statlig myndighets beslut. 

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som 
anges i KL eller andra författningar. 

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om 
1. planer och föreskrifter,som kommunen kan meddela enligt författning, 
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 
3. ramar för kommunens upplåning, 
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 
5. hur mål,riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 
6. mottagande av donationer, 
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och 

gemensam nämnd, 
8. expropriation, 
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, 
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL, 
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag, 
12. konkurrensprogram och företagspolicy. 
 
 

För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
 

Behörighet med mera 

§ 2 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde i verkställighet och 
förvaltning följa vad som anges i lag och författning och i av kommunfullmäktige antagen 
budget, fastställda program, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom 
dessa ramar ska styrelsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder. 

Med undantag av de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens 
förvaltning företräder nämnden inom sitt verksamhetsområde kommunen med rätt att föra 
kommunens talan i mål och ärenden. 
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Tidpunkt för sammanträden 

§ 3 
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 
Styrelsen/Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre (3) dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. 
 
Under en extra ordinär händelse kan ledamot i krisledningsnämnden anmäla samma dag att 
denne önskar delta på distans, under förutsättning att samtliga krav i gällande lagstiftning 
uppfylls. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Styrelsen/Nämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden. 
 
Bestämmelsen omfattar även styrelsens eller nämndens utskott. 
 
Styrelse/Nämnd kan besluta att uppdra till ordföranden att besluta om att hela sammanträdet 
ska ske på distans under förutsättning att lagens krav kan tillgodoses. 
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Kallelse 

§ 4 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast sju (7) kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker 
elektroniskt. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

Offentliga sammanträden 

§ 5 
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
 

Presidium, kommunalråd och oppositionsråd 

§ 6 
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Nämnd kan inrätta utskott för beredning av nämndens ärenden och/eller för att fatta beslut 
på nämndens vägnar. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. Kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande ska vara oppositionsråd. 

Närvarorätt och förslagsrätt 

§ 7 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefen har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd kan ge förtroendevalda, revisorer, 
anställda eller sakkunniga närvarorätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 
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Förvaltningschefen har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara vid nämndens 
sammanträde och delta i överläggningarna. 

Förvaltningen har rätt att överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut. 

 
Hantering av nämndinitiativ 
§ 7a 
Nämndinitiativet kan lämnas in före ett sammanträde eller under ett sammanträde. Oavsett 
när initiativet lämnats in måste ärendet väckas på ett nämndsammanträde, det vill säga 
enbart det faktum att en handling lämnats in före sammanträdet innebär inte att ärendet 
väckts. För att ett ärende ska anses väckt måste ledamoten/ledamöterna lyfta ärendet på ett 
sammanträde. 
 
Oavsett om en handling lämnats in före sammanträdet lyfts nämndinitiativ under ”Övriga 
frågor” på sammanträdet. Om ett nämndinitiativ inlämnats innan sammanträdet kan 
ordföranden på eget initiativ påpeka att det inkommit och att initiativet kommer att lyftas 
under ”Övriga frågor”. Om en ledamot/ledamöter har för avsikt att väcka ett ärende under ett 
sammanträde lyfts frågan av ledamoten/ledamöterna i början av sammanträdet för vidare 
hantering under ”Övriga frågor”. 
 
Om en ledamot/ledamöter under sammanträdets gång vill väcka ett ärende, ska ordföranden 
hänvisa ledamoten/ledamöterna att väcka ärendet under ”Övriga frågor”. 
 
Nämndinitiativet lyfts därefter till nästkommande beredningsutskott/presidieberedning (För 
kommunstyrelsens del arbetsutskottet, personalutskottet eller säkerhetsutskottet beroende 
på frågans art.), för diskussion om hur initiativet bör behandlas, mot bakgrund av 
förvaltningens beredning. 
 
Vid nästkommande nämndsammanträde tas initiativet upp för beslut om hur initiativet ska 
behandlas, varvid förvaltningen lämnar ett förslag till beslut om behandlingen av initiativet. 
 
Efter överläggning formulerar ordföranden det eller de förslag till beslut som föreligger och 
ställer vid behov proposition på de framställda yrkandena. 
 

Ordföranden 

§ 8 
Det åligger ordföranden 
1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid 

behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs. 
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

Ersättare för ordföranden 

§ 9 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller ordföranden 
under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för ordföranden. 

 

Förhinder 

§ 10 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 
styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 

 

Ersättares tjänstgöring 

§ 11 
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning kommunfullmäktige beslutat (kommunfullmäktige 
beslutar om detta inför varje mandatperiod). 

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen om denne 
tjänstgör inom sitt eget parti. 

En ledamot som kommer under ett sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare får delta i överläggningarna även om personen inte tjänstgör. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

§ 12 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får 
tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti. 

 

Deltagande i beslut 

§ 13 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen/nämnden fattar det med acklamation. 

 

Reservation och protokollsanteckning 

§ 14 
Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller i ärendet 
genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet avslutas. 

En skriftlig reservation ska inlämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av 
protokollet. 

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet genom separat 
protokollsanteckning. Protokollsanteckningen ska inlämnas senast vid den tid som fastställts 
för justeringen av protokollet. 

 

Justering av protokoll 

§ 15 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
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Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter mm 

§ 16 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

§ 17 
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchefen), 
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar. 

 

Undertecknande av handlingar 

§ 18 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder förste vice ordföranden, därefter andre vice ordföranden och vid förfall 
för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 
fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

Vård av handlingar 

§ 19 
För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente. 

 

Presidieberedning 

§ 20 
I de fall det ej finns ett särskilt beredningsutskott ska nämnds presidium senast en vecka före 
nämndens sammanträde bereda och diskutera de ärenden som ska behandlas. 



8 

Verksamhet och medel 

§ 21 
Nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på huvuduppgifterna och med en 
tydlig organisation. 

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Med huvuduppgifter avses de uppgifter som enligt lag ankommer på en kommun och de 
uppgifter kommunfullmäktige bestämmer - i reglemente, i samband med beslut om strategisk 
plan med budget eller i annat särskilt beslut - att kommunen ska fullgöra. Nämnden ansvarar 
för att för verksamheten nödvändiga avtal sluts.  

 

Organisation 

§ 22 
Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig. 

Ekonomiskt ansvar ska kopplas till antingen ett resultatställe med en resultaträkning eller till 
en resultatenhet med resultaträkning och balansräkning. 

 

Information och samråd 

§ 23 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd har rätt att från 
annan nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. 

Nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör en annan nämnds verksamhet.  

Samråd ska även ske med råd och beredningar, föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. 
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Kommunstyrelsens uppgifter 
 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

§ 24 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/regioners angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/regioners (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 25 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. 
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Styrelsens övergripande uppgifter 

§ 26 
Styrelsen ska 
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan 

lag eller författning, 
4. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne, 
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs, 
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas. 
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
 
 

Företag 

§ 27 
Styrelsen ska 
 
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna, 
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 

§§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse 
i, 
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5. årligen, senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister 
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i, 

7. utse ombud att företräda kommunens aktier på bolagsstämmor samt besluta om 
ombudsinstruktion. 

Kommunalförbund 

§ 28 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. 

 

Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 29 
Styrelsen ska 
 
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer 

för denna.  
a. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 

också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl. a. att 
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
d. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser, 
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7. vara huvudman för kommunens upphandling samt se till att en central 
upphandlingsfunktion upprätthålls och sluta kommungemensamma upphandlingsavtal 
samt befullmäktiga andra upphandlande enheter att utföra upphandlingar åt Flens 
kommun, 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 30 
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
 

4. äga, underhålla och förvalta kommunens fasta egendom 
- genomföra köp, byte och försäljning av kommunens fastigheter 
- ingå nyttjanderättsavtal, genomföra exploatering av kommunala fastigheter 

innefattande kalkyler, upphandlingar, exploateringsavtal tomtförsäljning, 
marknadsföring och köpeavtal  

- ansvara för projektledning innefattande upphandling, avtalstecknande och ledning av 
anläggningsprojekt som inte samhällsbyggnadsnämnden svarar för i enlighet med 
fattade investeringsbeslut avseende kommunens mark och exploateringsverksamhet 

- bevaka kommunens rätt vid fastighetsregleringar och andra förrättningar samt 
ingående av överenskommelser å kommunens vägnar i förekommande fall medge 
utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt 
utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder. 

5. utgöra byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala 
planprocessen och därmed ansvar för översiktsplaner, detaljplaner, 
områdesbestämmelser och regionplaner (3 – 7 kap PBL), övriga delar ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för, 

 
6. ansvar för säkerhetsfrågor, kommunstyrelsen ska ansvara för krisberedskap, systematiskt 

säkerhetsarbete, kommunens ANDT-arbete, systematiskt brandskyddsarbete, 
informationssäkerhet, trygghet och säkerhet inkluderande brottsförebyggande arbete, 
hot och våld, internt skydd och arbete mot våldsbejakande extremism, 

7. näringslivs-, turism- och sysselsättningsfrågor - underlätta för befintliga företag inom 
kommunen att expandera och utveckla, stimulera nyetableringar och nyföretagande 

- strategiskt folkhälsoarbete 
- övergripande miljöstrategiskt arbete 
- bredbandsfrågor 
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- att avge yttranden till Boverket angående ansökan om statligt stöd till allmänna 
samlingslokaler 

- kommunens konst och konstinköp samt konstnärlig (offentlig) utsmyckning 
- att i samverkan med övriga nämnder upprätta och aktualisera kommunens 

lokalresursplanering och att vara kommunens beställare gentemot fastighetsbolaget och i 
samverkan med berörda förvaltningar genomföra lokalrevisioner och lokalutredningar 

8. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal, 

9. tillstånd att använda kommunens vapen, 

10. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 
 
11. avfallsfrågor som ankommer på kommunen och ansvar för kontakter och samverkan med 

Flen Vatten och Avfall AB, Sörmland Vatten och Avfall AB rörande operativa frågor, 

12. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

13. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 
ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, 

14. juridiska frågor 

15. central information 

16. frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter, 

17. strategiskt integrationsarbete, 

18. ansvarar för kommunens arbete med EU:s strukturfonder och övriga statliga eller 
regionala medel som bidrar till insatser för lokal och regional utveckling och minskad 
arbetslöshet, 

19. ansvaret för att fastställa pris per måltid för intern debitering mellan nämnder. 
 
20.  ansvarar för konsumentvägledning och skuldsanering enligt skuldsaneringslag (2006:548) 
 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 
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Kommunen som arbetsgivare 

§ 31 
Styrelsen ska  
ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare och ansvara för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift 
ingår bland annat: 
- anställningsärenden  
- anställer och entledigar förvaltningschef hos kommunen, efter samråd med berörd 

nämnd  
- kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister 
- övergripande löne- och anställningsvillkor 
- personaladministrativa frågor 
- beslut om stridsåtgärd 
- lämna uppdrag som avses lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
- att samordna kommunens arbete avseende diskrimineringslag (2008:567) 

 

Styrelsens uppföljning 

§ 32 
Styrelsen ska 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 
37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda 
program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner och medborgarförslag som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt 
handlagts av fullmäktige. 
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Särskilda uppgifter 
 

Processbehörighet 

§ 33 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

§ 34 
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 
 
 

Arbetslöshetsnämnd 

§ 35 
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 

Arkivmyndighet 

§ 36 
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 
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Anslagstavla och webbplats 

§ 37 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

 

Författningssamling 

§ 38 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form 

Sammansättning och utskott 

§ 39 
Kommunstyrelsen består av 13 11 ledamöter och 13 11 ersättare. Parti som inte är 
representerat i kommunstyrelsen av egen kraft har rätt att utse representant som har rätt att 
delta i sammanträdena. 

Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Ordförande och 1:e vice ordförande ska vara ledamöter i arbetsutskottet. Ersättare tjänstgör 
endast då ordinarie ledamot är förhindrad. 

Kommunstyrelsen ska ha ett personalutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Ersättare tjänstgör endast då ordinarie ledamot är förhindrad. 

Kommunstyrelsen ska ha ett säkerhetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Ersättare tjänstgör endast då ordinarie ledamot är förhindrad. 
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Nämndernas uppgifter 
 

§ 40 
Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ för sådana 
verksamheter som kommunfullmäktige delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt 
lag eller annan författning. 
 

Barn- utbildnings- och kulturnämnden  
Ansvarar för kommunens utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom enligt skollagen (2010:800) och annan författning som reglerar det 
offentliga utbildningsväsendet, med undantag vuxenutbildning. Se då socialnämndens 
ansvarsområde. 

Nämnden ansvarar för 
- kulturskolan 
- ungdomsmottagningen 
- folk- och skolbibliotek enligt bibliotekslag (2013:801) 
- allmänkultur, museiverksamhet och kulturminnesvård enligt kulturmiljölag (1988:950) 
- fördelning av bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning 
- kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgårdar) 
- kommunens måltidsservice 
- ansvaret för kommunens föreningsbidrag 

Nämnden består av 11 9 ledamöter och 11 9 ersättare. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Miljö- och hälsoskydd 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad 
som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden utgör kommunal nämnd enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13). 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 7 kapitlet 18 b§ miljöbalken (1998:808) 

Nämnden har att lämna kommunens yttranden i fråga om auktorisation av bilskrotare – enligt 
bilskrotningsförordningen (2007:186) 
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Nämnden ansvarar för att initiera och driva naturvårdsfrågor inom kommunen samt att 
handlägga ärenden av naturvårdskaraktär. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt  
- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
- lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. (2009:730) 
 

Till nämndens uppgifter hör även tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622). 

   

Plan- och bygg 
Nämnden ska utgöra byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900), avseende de 
delar som inte kommunstyrelsen ansvarar för. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) och 
anläggningslagen (1973:1149) 

 

Räddningstjänst och sotning 
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), och därtill hörande föreskrifter. 

Nämnden ska bedriva sotningsverksamhet och brandskyddskontroll inom kommunen. 

 

Teknisk verksamhet 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.   

Nämnden handlägger frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). 

Nämnden är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen (1971:948) 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt trafikförordning (1998:1276) 

Nämnden utgör kommunal nämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 
samt trafiksäkerhetsfrågor. 

 

Nämnden ansvarar för kommunens parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning mm 
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Nämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser.(jämför 
kommunstyrelsens uppdrag där upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser bör 
undantas) 

Nämnden har att lämna yttranden enligt 3 kapitlet 2 § ordningslagen (1993:1617) angående 
upplåtelse av offentlig plats. 

Nämnden ansvarar för kommunens ansvar enligt lag (1945:119) om stängselskyldighet för 
järnväg med mera. 

Nämnden ansvarar för  

- den kommunaltekniska verksamheten avseende gator och vägar, parker, placering, 
införande på kommunens kartor och därmed jämförliga frågor och dylikt 

 

Fritidsverksamhet 
Nämnden är kommunens centrala organ för fritidsverksamhet. 

Nämnden ansvarar för programservice för fritidsverksamheten samt verksamheten vid 
idrotts- och andra fritidsanläggningar på kommunala fastigheter. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Spellag (2018:1138). 

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

Socialnämnden Social- och arbetsmarknadsnämnd 
Ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan 
författning sägs om socialnämnd. 

Nämnden har ansvar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), familjerättsliga ärenden, ärenden och 
insatser enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  

Till nämndens uppgifter hör även tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 
utom 9 kap 2 §; tillsyn över detaljhandeln med folköl. 

Nämnden ansvarar även för programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för 
utsatta kvinnor och insatser mot familjevåld.  

Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst. 

Nämnden ansvarar för utvecklingsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknad och 
utbildning eller har behov av särskilt stöd. Fokus är individens självförsörjning.  
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Nämnden ansvarar för kommunens flyktingmottagande samt integrationsinsatser i samverkan 
med berörda aktörer. Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska integrationsarbetet. 

Nämnden svarar för kommunens ansvar enligt skollagen (2010:800) avseende kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, grundläggande utbildning för vuxna och eftergymnasial 
utbildning, särskild undervisning för vuxna, svenskundervisning för invandrare (SFI)  

Vidare ansvarar nämnden för lokala lärcentra – lokaler med kommunikationsmöjligheter och 
tillhandahållande av uppdragsutbildningar, validering. 

Socialn  Nämnden ska ha ett socialutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Nämnden består av 9  7 ledamöter och 9 7 ersättare. 

 

Vård- och omsorgsnämnd 
Ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan 
författning sägs om socialnämnd som inte ska fullgöras av social- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Nämnden ansvarar för vad kommunen har att fullgöra enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

Valnämnd tillika Jävsnämnd  
Nämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (2005:837) och enligt 
kommunallagen (1991:900), på uppdrag av kommunfullmäktige, folkomröstning enligt lag, 
opinionsundersökning eller liknande förfarande, om nämndens verksamhet i övrigt ej hindras 
av det. 

Nämnden ansvarar även för och bestämmer om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i 
ärenden där samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen företräder kommunen som 
part. 

Nämnden utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som 
samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen bedriver samt tillståndsgivning och tillsyn 
enligt alkohollagen (2010:1622) avseende socialnämndens verksamheter. 

Nämnden består av 7  5 ledamöter och 7  5 ersättare. 
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Överförmyndaren  
Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner har i avtal kommit överens om att från och med 1 
januari 2019 bilda en gemensam överförmyndarnämnd. 

Reglemente för “Överförmyndarnämnden för Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner” gäller 
för verksamheten. 

 

Kommunala bolag och stiftelser 
För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive bolagsordning av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv. 
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§ 135 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 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,  
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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. 
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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,  
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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 att-
sats om att kommunfullmäktige ska minskas från 45 ledamöter till 39 
ledamöter. 
 
Emma Dahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till övriga att-
satser.  
 
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 att-
sats 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.  
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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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§ 130 KS/2022:133 003 

 
Revidering av arvodesreglemente för Flens kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med beslutade ändringar anta förslag till reviderat arvodesreglemente för 

Flens kommun att gälla från 2023-01-01,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling, samt 
 
att i reglementets § 17 ändra nivån till 6 procent av riksdagsarvode för 1:e samt 

2:e vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden, social- och 
arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till 
reviderat arvodesreglemente. 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för Flens kommun att gälla från 

2023-01-01, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
 

Yrkande 
Daniel Ljungkvist (S) yrkar ändring med att i reglementets § 17 ändra nivån till 6 
procent av riksdagsarvode för 1:e samt 2:e vice ordförande i barn-, utbildnings- 
och kulturnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

272  

 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
finns ett ändringsyrkande. 

 
Vid ställd proposition på Daniel Ljungkvists (S) ändringsyrkande finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.  
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i övrigt finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Skickas till:  
Kommunfullmäktige 
Akt 

 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

206  

 
 
§ 106 KS/2022:133 003 
 
Revidering av arvodesreglemente för Flens kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för Flens kommun att gälla från 

2023-01-01, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inta reglementet i kommunens 

författningssamling. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till 
reviderat arvodesreglemente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akt 
 
 



  1 (1) 

 DATUM 2022-11-03  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2022:133   
ÄRENDE Revidering av arvodesreglemente för Flens kommun  
 
 

  
 
 

Revidering av arvodesreglemente för Flens kommun  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för Flens kommun att gälla 
från 2023-01-01, samt 
 
att uppdra till KS kansli att inta reglementet i kommunens författningssamling. 
 
 
Sammanfattning 
Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag 
till reviderat arvodesreglemente. 
 
 
 
 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
 
 
Skickas till: HR-avdelningen



 
 
 
 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

      2014:09 - 003 
 

 

 
 
 
 
 

Arvodesreglemente för Flens kommun  
 

 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-25 § 105 
Uppräknat från och med 2015-01-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 74 
Uppräknat från och med 2016-01-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-05-12 § 60 
Uppräknat från och med 2017-01-01 
Uppräknat från och med 2018-01-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-27 § 133 
Uppräknat från och med 2019-01-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-01-31 § 7 
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 130 
Uppräknat från och med 2020-01-01 
Uppräknat från och med 2021-01-01 
Uppräknat från och med 2022-01-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 79 
Förslag 2022-11-10 
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Att gälla från och med 2023-01-01 
 
BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR OM ERSÄTTNINGAR  
TILL FLENS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - I 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
§ 1 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725), d v s ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, 
samt revisorer och revisorsersättare.  
 
Dessutom gäller bestämmelserna för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt 
beredningar och arbetsutskott som tillsätts i kommunstyrelsen samt i kommunens övriga 
nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap kommunallagen. 
 
Bestämmelserna gäller även för ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer i Flens kommuns 
helägda aktiebolag.  
 
Bestämmelserna bygger på kommunfullmäktiges beslut, 2018-08-30, § 102, om ny politisk 
organisation i Flens kommun. 
 
Ersättningsberättigande sammanträden m m 
 
§ 2 
 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 13-17 §§ för 
 
a) sammanträde med kommunfullmäktige (endast tjänstgörande ledamöter),  

fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, 
nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 

 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
 
c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför, 
 
d) förhandling eller förberedelse inför förhandling, 
 
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda 

själv tillhör,  
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f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, 
 
g) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 

förtroendevalda själv tillhör,  
 
h) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 
 
i) besiktning eller inspektion, 
 
j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
 
l) utbildning, konferens och studiebesök,  
 
m) partigruppsmöten, som hålls med anledning av sammanträde som anges under a), 

ersätts med högst 1 timme och 30 minuter enbart för förlorad arbetsförtjänst. 
 

För att ersättning skall utgå enligt punkt a - l erfordras ett särskilt uppdrag från berört 
kommunalt organ. Gäller dock ej respektive nämnds-/ eller beredningsordförande. 
 
Ordförande i respektive organ attesterar närvarolista från sammanträdet. 
 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH 
SEMESTERFÖRMÅNER - II 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
§ 3 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevalda skall inför varje nytt kalenderår inkomma 
med intyg om förlorad arbetsinkomst för att ersättning skall utbetalas. 
 
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har 
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen 
alternativt senast kända taxerade inkomst på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
Med förlorad arbetsinkomst jämställs ersättning från t ex arbetslöshetskassa eller 
försäkringskassa. 
 
Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar 
tiden för själva sammanträdet eller uppdraget, tiden för resor till och från sammanträdet eller 
uppdraget och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller uppdraget, t ex omklädnad. 
  



C \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\gmido5vf nzj\3t3ltfkg zh1 docx

3 

Förtroendevald som är årsarvoderad på minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst, förutom nämndordförande som också är ledamot av 
kommunstyrelsen.  
 

Förlorad pensionsförmån 
 
§ 4 
 
Vid utbetalning enligt §§ 2-3 avsätter kommunen årligen en premie till individuellt 
pensionssparande enligt det belopp som framgår av bilaga 1. 
 

Förlorad semesterförmån 
 
§ 5 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
ersättningsbilaga. 
 
Förtroendevald som är årsarvoderad på minst 40 procent av heltid har inte rätt till ersättning 
för förlorad semesterförmån. 
 
Särskilda arbetsförhållanden med mera 
 
§ 6 
 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
 
 
 
 



C \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\gmido5vf nzj\3t3ltfkg zh1 docx

4 

ARVODEN MED MERA - III 
 

Årsarvoden 
 
§ 7 
 
Förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad som fullgör sina uppdrag på heltid eller på 
minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 3. Årsarvodet inkluderar samtliga förtroendeuppdrag inom kommunen, förutom 
nämndordförande som också är ledamot av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Om en förtroendevald har flera årsarvoderade uppdrag så är arvodet 
maximerad till 80 procent av RMA. 
 
Förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 
procent av heltid har rätt till arvode med belopp som Kommunfullmäktige har beslutat enligt 
arvodesbilaga 3. Arvodet inkluderar all tid som åtgår för uppdraget i och för den egna 
nämnden. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda utan fastställd uppdragsgrad har rätt till sammanträdesarvode 
enligt bilaga 2. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, med uppdragsgrad som uppgår till 40 % eller mer, som på 
grund av sjukdom/vård av barn etcetera är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag mer än 7 dagar 
i följd utges från och med 8:e frånvarodagen sjuklön enligt de bestämmelser som gäller för 
kommunens anställda. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, med uppdragsgrad som uppgår till 40 % eller mer, har rätt 
till föräldraledighet enligt de bestämmelser som gäller för kommunens anställda. 
 
Uppdragsgrad för årsarvode är maximerat till 100 procent. 
 
I kommunstyrelsen skall ordföranden vara kommunalråd med 100 procents tjänstgöringsgrad. 
1:e vice ordförande har ett arvode om 20 procent av RMA, om uppdraget är kombinerat med 
uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott. 2:e vice ordförande skall vara oppositionsråd med 
100 procents tjänstgöringsgrad och 80 procent av RMA. Kommunfullmäktige väljer samtliga 
tre ordföranden. Uppdragens innebörd och omfattning samt gränsdragningen gentemot 
kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag framgår av reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Flens kommun. 
 
I årsarvode till ordförande, vice ordförande inkluderas ersättning för bl. a. följande arbete: 
 

 att leda nämndens, utskottets eller beredningens verksamhet 
 att följa kommunförvaltningens arbete 
 överläggningar med förvaltningschef och förvaltningen i övrigt 
 överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ 
 genomgång/beredning inför sammanträde, förrättning, besiktning och dylikt 
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 representera nämnden i kontakter med massmedia och allmänheten samt vid 
uppvaktningar och dylikt 

 övriga uppdrag som nämnden, utskottet eller beredningen kan besluta om 
 protokolljustering 
 inläsning av handlingar 

 
Tjänstgör den årsarvoderade förtroendevalde i andra centrala, regionala eller lokala 
funktioner i vilka förordnande skett av kommunen, SKL eller Regionförbundet Sörmland har 
den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode från berörda organ för dessa 
uppdrag. 
 
Hel- och deltidsarvoderade (minimum 40 procents tjänstgöringsgrad) har rätt till ledighet i 
den utsträckning som uppdraget medger med 30 dagar per år utan att arvodet reduceras. 
 

Gruppledararvode 
 
§ 8 
 
Partier som inte innehar post som ordförande i kommunstyrelsen eller som oppositionsråd 
förfogar över gruppledararvode enligt bilaga 3. Respektive partiföreträdare förfogar över 
gruppledararvodet. Arvode utbetalas efter beslut från partiföreträdare. Gruppledararvode kan 
utbetalas som månadsarvode till en person.  
 
I årsarvode till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i 
kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och verksamhet, 
samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för kommunfullmäktiges 
respektive kommunstyrelsens presidier, delta i gruppledarträffar och vara kontaktperson för 
media. 
 

 Arvode för sammanträden 
 
§ 9 
 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per protokollfört 
sammanträde eller motsvarande enligt § 2 med ett fast belopp som fullmäktige beslutat om 
enligt bilaga 2. 
 
Förtroendevalda som är årsarvoderade med en uppdragsgrad som är lägre än 40 procent har 
rätt till sammanträdesersättning enligt 2 § för uppdrag som inte är kopplade till 
uppdragsgraden.  
 
Ledamot i socialnämndens socialutskott som tjänstgör i beredskap ersätts enligt bilaga 2. 
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Uppräkning 
 
§ 10 
 
Samtliga arvoden är angivna i förhållande till det grundarvode som ledamot i Sveriges Riksdag 
erhåller vid utgången av november månad föregående år. 
 
Arvodena enligt detta reglemente justeras en gång per år med riksdagsarvodet per den siste 
november som bas att utbetalas med giltighet per den förste januari nästföljande år. 
 

Kommunal pension 
 
§ 11 
 
För årsarvoderade förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad som uppgår till minst 40 
procent finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala 
pensionsreglementet (OPF-KL). 
 
Vid utbetalning av övriga årsarvoden samt sammanträdesarvoden påförs en 
pensionsersättning enligt bilaga 1.  
 

Gruppliv 
 
§ 12 
 
Kommunen tecknar särskild grupplivförsäkring hos KFA för förtroendevalda som fullgör sina 
uppdrag på minst 40 procent av heltid. 
 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER - IV 
 

Resekostnader med mera  
 
§ 13 
 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde och uppdrag utgår enligt det kommunala 
bilavtalet, om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller dennes arbetsplats till 
sammanträdesplatsen överstiger fem kilometer. 
 
Hel eller deltidsarvoderad (minst 40 %) har Stadshuset i Flen som tjänsteställe och erhåller i 
normalfallet ingen reseersättning mellan hemmet och tjänstestället. Vid förrättning utanför 
tjänstestället räknas reseersättning från tjänstestället och till den plats förrättningen utförs 
på. 
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Icke tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har rätt till reseersättning. 
Vid sammanträden eller motsvarande enligt § 2 med en varaktighet längre än 24 timmar utgår 
ersättning enligt kommunalt traktamentsavtal.  
 

Barntillsynskostnader 
 
§ 14 
 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och 
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning 
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 2. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
 
§ 15 
 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i 
den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 2. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
 
§ 16 
 
Ersättning betalas ut till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 
 

Övriga kostnader 
 
§ 17 
 
För andra kostnader än som avses i 13-16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Övriga kostnader kan t ex betalas om egna 
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företagare inte rimligen kan fullgöra sitt politiska uppdrag utan att hyra in ersättare. 
Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER - V 
 
Hur man begär ersättning 
 
§ 18 
 
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-17 §§ skall den förtroendevalda styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens 
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 
 
Arvode enligt 7 § betalas ut utan föregående anmälan. Arvode enligt 8 § sker efter framställan 
från respektive gruppledare. Begäran om arvode enligt § 9 skall inlämnas till nämndens 
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot den. 
 

§ 19 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
 

Tolkning av bestämmelserna 
 
§ 20 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av kommunfullmäktiges 
presidium.  
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Utbetalning 
 
§ 21 
 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad om inget annat anges. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad om inget annat särskilt anges. 
 

Giltighet 
 
§ 22 
 
Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



C \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\gmido5vf nzj\3t3ltfkg zh1 docx

10 

  Bilaga 1 
 
§ 3 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
 Verifierat belopp,   maximalt 2.700 kr/dag 
    
 Schablonberäknat belopp 
 
a) SGI/dag x 30 dgr = ersättning/tim 
         165 timmar   maximalt 2.700 kr/dag 
       
b) SGI/dagx 365 dgr = ersättning/dag 
         260 dagar   maximalt 2.700 kr/dag 
     
c) senast kända taxerade inkomst,  
 dock högst 2 år tillbaka maximalt 2.700 kr/dag 
     
 halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) x 50% 
 
d) Om ingen av punkterna a – c är tillämpliga kan förtroendevald som alternativ begära 
ersättning motsvarande 0,2 % av RA/timme upp till 8 timmar/dag 

§ 4 
 
Förlorad pensionsförmån 
 
 Individuell pensionsavsättning  6 % 
 
 Verifierat belopp,   maximalt 5.500 kr/år 
 under kalenderåret 
 
§ 5 
 
Förlorad semesterförmån 
 
 I Verifierat belopp: 
 
 a) förlorad semesterersättning, maximalt 13 % på utbetald  
  ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
 b) förlorade semesterdagar, maximalt 3.000kr/dag 
  
 II Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för  

förlorad arbetsinkomst. 
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Bilaga 2 
§ 9 
 
Arvode för sammanträden 
 
Arvode för sammanträden utges med belopp enligt nedan: 
Arvode per sammanträde 1,25 % av RA/mån  
(endast dag 1 vid flerdygnsförrättning) 894 kr/dag  
 
Arvode för sammanträden med mera är maximerat 
till 894 kr/dag  oavsett antal sammanträden  
(undantag se § 9) 
 
Reducerat arvode 
protokollsjustering  0,3 % av RA/mån 215 kr/tillfälle 
  
Ledamot i socialnämndens socialutskott som tjänstgör i beredskap ska ersättas med 0,05 % av 
riksdagsmannaarvodet per beredskapstimme. 
 
§ 14 
 
Barntillsynskostnader 
 
200 kr/tim maximalt 2.000 kr/dag 
    
§ 15 
 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
 
200 kr/tim maximalt 2.000 kr/dag 
   
§ 16 
 
Funktionshindrad förtroendevalda särskilda kostnader 
 
Funktionshindrad förtroendevald erhåller ersättning för faktiska kostnader i samband med 
fullgörande av uppdrag, som ej betalas av annan. Ersättning kan dock maximalt utgå med 
2.000 kronor per dag. Respektive nämndsordförande kan i särskilda fall bevilja ersättning 
utöver takbeloppet. 
 
§ 17  
 
Övriga kostnader 
 
Ersättning/timme Max    270 kronor  
        
   Max 2.000 kr/dygn 
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              Bilaga 3 
Organ Uppdrag Uppdrags- 

grad (%) 
Arvode/år  

i % av riksdagsarvodet  

 

Belopp i  
2022 års  

nivå (71.500), kr/månad 
Kommunfullmäktige Ordförande 20 20 

 
14 300 

 

1:e vice 
 

5 
 

3 575 
 

2:a vice 
 

5 
 

3 575 
      

Revisorer Ordförande 
 

8 
 

5 720 
 

1:e vice 
 

5 
 

3 575 
 

2:a vice 
 

5 
 

 3 575 
      

Kommunstyrelse Ordförande 
Kommunalråd 

100 95 
 

67 925 
      
 

Oppositionsråd 100 80 
 

57 200 
 

Vice ordf 25 20 
 

14 300 
 

V ordf ej AU  6 
 

4 290 
 

AU-ledamot 10 7 
 

5 005 
 

   
 

 
      
      

Barn-, utbildnings- och Ordförande 40 35 
 

25 025 
kulturnämnd 1:e vice 

 

5 
 

3 575 
 

2:a vice 
 

5 
 

3 575 
      

Social & Arbetsmarknad Ordförande 40 30 
 

21 450 
 

1:e vice 
 

5 
 

3 575 
 

2:e vice 
 

5 
 

3 575  
Vård & Omsorg Ordförande 40 30 

 

21 450 
 

1:e vice 
 

5 
 

3 575 
 

2:e vice 
 

5 
 

3 575  
Samhällsbyggnads- Ordförande 30 25 

 

17 875 
nämnd 1:e vice 

 

5 
 

3 575  
2:a vice 

 
5 

 
3 575 

Valnämnd/Jävsnämnd Ordförande 
1:e vice 

 

4 
2 

 

2 860 
1 430 

Flens Bostads AB Ordförande 20 15 
 

10 725 
      

Flen Vatten AB 
 
Flen Kommunfastigheter AB 
 
”Framtidsbruket AB” 
 
Unikabruket AB 

Ordförande 
 
Ordförande 
 
Ordförande 
 
Ordförande 

20 
 

20 
 

10 
 

10 

15 
 

15 
 

7 
 

7 

 

10 725 
 

10 725 
 

5 005 
 

5 005 
Gruppledare 
 
Beredningar 

 

Ordförande 

20 15 
 

4 

 

10 725 
 

2 860 
Råd Ordförande 

 

4 
 

2 860 
Utskott Ordförande 

 

4 
 

2 860 
      

Överförmyndare 
 
Överförmyndarens ersättare 

 

10 15 
 

5 

 

  

10 725 
 

3 575 
 

 
Beredningar och Råd/Utskott 
Arvode utgår under uppdragstid
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§ 131 KS/2020:10 709 
 
Svar på uppdrag att utreda förutsättningar för en 
konkurrensneutral organisation som möjliggör införandet av 
valfrihetssystem 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdraget att utreda förutsättningarna för en konkurrensneutral organisa- 
 tion som möjliggör införandet av valfrihetssystem anses slutfört. 

 
Christine Hallinder (SD) och Johan Hallinder (SD) deltar inte i beslut  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12, § 129 att uppdra till socialnämnden 
att ta fram ett anpassat förslag till en konkurrensneutral organisation vilket bland 
annat kan möjliggöra införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i Flens 
kommun. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-03-17 § 11 att uppdraget ansågs slutfört genom 
socialchefens beslut om att genomföra en organisationsförändring där beställare 
och utförare skulle separeras, men med tillägget att om kommunfullmäktige 
beslutade att gå vidare mot införandet av LOV, att socialnämnden behövde mer 
tid till att utreda kostnader och konsekvenser samt att ta fram ett 
prestationsbaserat ersättningssystem.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-22 § 143 att ärendet skulle återsändas till 
socialnämnden med anledning av det saknades underlag kring hur en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation skulle byggas upp. 

 
Uppdraget att se över förvaltningsorganisationens nuvarande förutsättningar, 
behov av utveckling och framtida dimensionering utifrån att vara och arbeta 
efter principen konkurrensneutral organisation.  
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Socialförvaltningens fokus har varit att ta fram ett förslag på en 
konkurrensneutral organisation i sin helhet utifrån nuvarande organisering, 
kostnadsbild, förslag på prestationsbaserad ersättningsmodell, modell för 
uppföljning och ett kundvals inverkan på nuvarande organisation, processer och 
arbetssätt.  

 
Liljevall Ansell har på socialförvaltningens uppdrag utarbetat en rapport. 
Rapporten inleds med en utblick som ger en generell bild av hur utveckling av 
valfrihetssystem enligt LOV ser ut idag samt vilka principer ett kundvalssystem 
grundar sig på. Därefter ges en beskrivning av nuvarande kostnadsbild som följs 
av beskrivning av olika prestationsbaserade ersättningsmodeller. Baserat på 
dessa insikter samt möjligheter och krav som ställs på organisationen för att 
kunna arbeta affärsmässigt och konkurrensneutralt, presenteras ett antal 
rekommendationer till varje avsnitt. Dessa syftar till att stärka organisationen för 
att kunna möta de utmaningar som finns och för att kunna rusta sig för ett 
eventuellt framtida införande av kundvalssystem inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
I avsnittet om en modell för uppföljning summeras vilka områden som blir 
väsentliga att utveckla för att möta såväl kommunens viljeinriktning som lagens 
krav. Avslutningsvis beskrivs ett antal utvecklingsområden som kan initiera den 
utveckling som, oavsett kundval enligt LOV, kan gagna nuvarande organisation 
och arbetssätt.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-06-15. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att uppdraget att utreda förutsättningarna för en konkurrensneutral organisa- 
 tion som möjliggör införandet av valfrihetssystem anses slutfört. 

 
Yrkanden 
Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med:  
att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att utveckla och införa ett 
 kundvalssystem enligt LOV, inom nämndens ansvarsområden, med 
 införande under 2024,  
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att vård- och omsorgsnämnden utarbetar de av LiljevallAnsell-rapporten 

 föreslagna utredningar och rekommendationer; stärker kvalitetsarbetet, ta 
fram en plan för beställarorganisationens stödfunktioner samt utarbetar 
ersättningsmodell och uppföljningsmodell inför införandet samt, 

att vård- och omsorgsnämnden uppdras att utreda kostnaderna och tar fram 
de ekonomiska förutsättningarna för införandet och presenterar i 
planeringsförutsättningarna 2023. 

 
Daniel Ljungkvist (S) yrkar avslag till Emma Dahlins (M) tre tilläggsyrkanden. 
 
Katarina Lagerstedt (M), Jan-Eric Sterne (M) och Ulla Lindström (M) yrkar bifall 
till Emma Dahlins (M) tre tilläggsyrkanden. 

 
Propositionsordning  
Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
finns tre tilläggsyrkanden. 

 
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tre tilläggsyrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 
 
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Skickas till:  
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 107 KS/2020:10 709 
 
Svar på uppdrag att utreda förutsättningar för en 
konkurrensneutral organisation som möjliggör införandet av 
valfrihetssystem 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdraget att utreda förutsättningarna för en konkurrensneutral organisa- 
 tion som möjliggör införandet av valfrihetssystem anses slutfört. 
______________________  
Emma Dahlin (M) och Berit Hyllbrant (L) deltar inte i beslutet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12, § 129 att uppdra till socialnämnden 
att ta fram ett anpassat förslag till en konkurrensneutral organisation vilket bland 
annat kan möjliggöra införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i Flens 
kommun. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-03-17 § 11 att uppdraget ansågs slutfört genom 
socialchefens beslut om att genomföra en organisationsförändring där beställare 
och utförare skulle separeras, men med tillägget att om kommunfullmäktige 
beslutade att gå vidare mot införandet av LOV, att socialnämnden behövde mer 
tid till att utreda kostnader och konsekvenser samt att ta fram ett 
prestationsbaserat ersättningssystem.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-22 § 143 att ärendet skulle återsändas till 
socialnämnden med anledning av det saknades underlag kring hur en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation skulle byggas upp. 

 
Uppdraget att se över förvaltningsorganisationens nuvarande förutsättningar, 
behov av utveckling och framtida dimensionering utifrån att vara och arbeta 
efter principen konkurrensneutral organisation.  
 
 
 
 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

208  

 
 

Socialförvaltningens fokus har varit att ta fram ett förslag på en 
konkurrensneutral organisation i sin helhet utifrån nuvarande organisering, 
kostnadsbild, förslag på prestationsbaserad ersättningsmodell, modell för 
uppföljning och ett kundvals inverkan på nuvarande organisation, processer och 
arbetssätt.  

 
Liljevall Ansell har på socialförvaltningens uppdrag utarbetat en rapport. 
Rapporten inleds med en utblick som ger en generell bild av hur utveckling av 
valfrihetssystem enligt LOV ser ut idag samt vilka principer ett kundvalssystem 
grundar sig på. Därefter ges en beskrivning av nuvarande kostnadsbild som följs 
av beskrivning av olika prestationsbaserade ersättningsmodeller. Baserat på 
dessa insikter samt möjligheter och krav som ställs på organisationen för att 
kunna arbeta affärsmässigt och konkurrensneutralt, presenteras ett antal 
rekommendationer till varje avsnitt. Dessa syftar till att stärka organisationen för 
att kunna möta de utmaningar som finns och för att kunna rusta sig för ett 
eventuellt framtida införande av kundvalssystem inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
I avsnittet om en modell för uppföljning summeras vilka områden som blir 
väsentliga att utveckla för att möta såväl kommunens viljeinriktning som lagens 
krav. Avslutningsvis beskrivs ett antal utvecklingsområden som kan initiera den 
utveckling som, oavsett kundval enligt LOV, kan gagna nuvarande organisation 
och arbetssätt.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-06-15. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 DATUM 2022-11-03  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2020:10   
ÄRENDE Framtagande av en konkurrensneutral organisation vilket bland annat kan möjliggöra 

införande av LOV i Flens kommun  
 
 

  
 
 

Svar på uppdrag att utreda förutsättningar för en 
konkurrensneutral organisation som möjliggör införandet av 
valfrihetssystem  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdraget att utreda förutsättningarna för en konkurrensneutral organisa- 
 tion som möjliggör införandet av valfrihetssystem anses slutfört. 
 
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12, § 129 att uppdra till socialnämnden 
att ta fram ett anpassat förslag till en konkurrensneutral organisation vilket 
bland annat kan möjliggöra införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i 
Flens kommun. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-03-17 § 11 att uppdraget ansågs slutfört genom 
socialchefens beslut om att genomföra en organisationsförändring där 
beställare och utförare skulle separeras, men med tillägget att om 
kommunfullmäktige beslutade att gå vidare mot införandet av LOV, att 
socialnämnden behövde mer tid till att utreda kostnader och konsekvenser 
samt att ta fram ett prestationsbaserat ersättningssystem.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-22 § 143 att ärendet skulle återsändas till 
socialnämnden med anledning av det saknades underlag kring hur en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation skulle byggas upp. 

 



   2 (2) 

 

Uppdraget att se över förvaltningsorganisationens nuvarande förutsättningar, 
behov av utveckling och framtida dimensionering utifrån att vara och arbeta 
efter principen konkurrensneutral organisation.  

 
Socialförvaltningens fokus har varit att ta fram ett förslag på en 
konkurrensneutral organisation i sin helhet utifrån nuvarande organisering, 
kostnadsbild, förslag på prestationsbaserad ersättningsmodell, modell för 
uppföljning och ett kundvals inverkan på nuvarande organisation, processer 
och arbetssätt.  
 
Liljevall Ansell har på socialförvaltningens uppdrag utarbetet en rapport. 
Rapporten inleds med en utblick som ger en generell bild av hur utveckling av 
valfrihetssystem enligt LOV ser ut idag samt vilka principer ett kundvalssystem 
grundar sig på. Därefter ges en beskrivning av nuvarande kostnadsbild som följs 
av beskrivning av olika prestationsbaserade ersättningsmodeller. Baserat på 
dessa insikter samt möjligheter och krav som ställs på organisationen för att 
kunna arbeta affärsmässigt och konkurrensneutralt, presenteras ett antal 
rekommendationer till varje avsnitt. Dessa syftar till att stärka organisationen 
för att kunna möta de utmaningar som finns och för att kunna rusta sig för ett 
eventuellt framtida införande av kundvalssystem inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
I avsnittet om en modell för uppföljning summeras vilka områden som blir 
väsentliga att utveckla för att möta såväl kommunens viljeinriktning som lagens 
krav. Avslutningsvis beskrivs ett antal utvecklingsområden som kan initiera den 
utveckling som, oavsett kundval enligt LOV, kan gagna nuvarande organisation 
och arbetssätt.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-06-15, 
 
 
 
 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
 
 
Skickas till: Socialnämnden
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 § 105 KS/2020:10   709 
 

Angående redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
2019-12-12, § 129 avseende konkurrensneutral organisation 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ärendet återsänds till socialnämnden för att genomföra 

kommunfullmäktiges uppdrag i sin helhet och senast 2022-06-30 
återkomma med ett förslag om en konkurrensneutral organisation 
som möjliggör införande av LOV i Flens kommun. 

 ______________________  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12, § 129 att uppdra till 
socialnämnden att ta fram ett anpassat förslag till en konkurrensneutral 
organisation vilket bland annat kan möjliggöra införande av LOV i Flens 
kommun och att uppdraget skall redovisas senast halvårsskiftet 2021 för 
möjliggörande av en ny organisation från och med år 2022. 
 
LOV syftar till att möjliggöra för kommuner att konkurrensutsätta 
verksamheter inom socialtjänstens ansvarsområde och ska göra det 
möjligt för brukarna att göra aktiva val av utförare utifrån vilken kvalitet 
som respektive utförare erbjuder på tjänsterna. För att valfrihetssystem 
ska fungera väl krävs att kommunen skapar en organisation och ett 
arbetssätt som är konkurrensneutralt, så att externa utförare och 
verksamheten i egen regi får likvärdiga förutsättningar för samma 
uppgift. För att kunna skapa konkurrensneutralitet krävs för det första 
att en tydlig uppdelning görs mellan kommunens två ansvarsområden 
för verksamheter inom socialtjänsten, vilket förenklat kan beskrivas som 
myndighetsutövning utifrån lagstiftning respektive genomförande av 
insatser. Därför behövs en klar organisatorisk uppdelning, en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation.  
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I beställarorganisationen ska ansvar för myndighetsutövning, 
biståndsbedömning, upphandling, anbudsbedömning och beslut om 
anbud, liksom uppföljning av att alla utförare uppfyller avtalens krav ligga 
om ett valfrihetssystem införs.  
 
Utöver en tydlig organisation krävs att ett prestationsbaserat 
ersättningssystem utformas, vilket behöver grundas i en analys av 
kostnadsbilden i egenregiverksamheten idag. Med prestationsbaserad 
ersättning finns möjligheter för effektivisering både om LOV införs och om 
driften också fortsättningsvis sköts internt. Tillförlitlig verksamhets- och 
kostnadsstatistik är viktigt för att kunna utforma ett relevant 
ersättningssystem. För att ett valfrihetssystem ska fungera krävs också ett 
systematiskt system för hur uppföljning av verksamheterna ska ske på ett 
rättssäkert, transparent och likvärdigt sätt.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att socialchefens beslut att 
genomföra en organisationsförändring där beställare och utförare 
separeras i olika avdelningar i förvaltningen är en nödvändig början och en 
anpassning av organisationen som i förlängningen möjliggör införande av 
LOV.  
 
I socialnämndens presentation i övrigt saknas förslag på hur en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation skulle byggas 
upp. I beställarorganisationen ska ansvar även för upphandling, 
anbudsbedömning och beslut om anbud, liksom uppföljning av att alla 
utförare uppfyller avtalens krav ligga om ett valfrihetssystem införs.  
 
Även förslag till hur ett prestationsbaserat ersättningssystem utformas, 
vilket behöver grundas i en analys av kostnadsbilden i 
egenregiverksamheten idag saknas 
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För att ett valfrihetssystem ska fungera krävs också ett systematiskt 
system för hur uppföljning av verksamheterna ska ske på ett rättssäkert, 
transparent och likvärdigt sätt och presentationen saknar redogörelse för 
detta. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför, mot bakgrund av vad som 
ovan redogjorts för, att ärende återsänds till socialnämnden för att 
genomföra kommunfullmäktiges uppdrag i sin helhet och senast 2022-06-
30 återkomma med ett förslag om en konkurrensneutral organisation som 
möjliggör införande av LOV i Flens kommun. 

 
 Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta 
att ärendet återsänds till socialnämnden för att genomföra 

kommunfullmäktiges uppdrag i sin helhet och senast 2022-06-30 
återkomma med ett förslag om en konkurrensneutral organisation 
som möjliggör införande av LOV i Flens kommun 

 
 Yrkande 
 Emma Dahlin (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.  
 
 Propositionsordning 

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

 
 
 
 
 

Skickas till: 
 Kommunstyrelsen 
 Akt
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 § 143 KS/2020:10   709 
 

Angående redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 2019-
12-12, § 129 avseende konkurrensneutral organisation 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återsänds till socialnämnden för att genomföra 

kommunfullmäktiges uppdrag i sin helhet och senast 2022-06-30 
återkomma med ett förslag om en konkurrensneutral organisation som 
möjliggör införande av LOV i Flens kommun. 

 ______________________  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12, § 129 att uppdra till socialnämnden 
att ta fram ett anpassat förslag till en konkurrensneutral organisation vilket bland 
annat kan möjliggöra införande av LOV i Flens kommun och att uppdraget skall 
redovisas senast halvårsskiftet 2021 för möjliggörande av en ny organisation från 
och med år 2022. 
 
LOV syftar till att möjliggöra för kommuner att konkurrensutsätta verksamheter 
inom socialtjänstens ansvarsområde och ska göra det möjligt för brukarna att 
göra aktiva val av utförare utifrån vilken kvalitet som respektive utförare 
erbjuder på tjänsterna. För att valfrihetssystem ska fungera väl krävs att 
kommunen skapar en organisation och ett arbetssätt som är 
konkurrensneutralt, så att externa utförare och verksamheten i egen regi får 
likvärdiga förutsättningar för samma uppgift. För att kunna skapa 
konkurrensneutralitet krävs för det första att en tydlig uppdelning görs mellan 
kommunens två ansvarsområden för verksamheter inom socialtjänsten, vilket 
förenklat kan beskrivas som myndighetsutövning utifrån lagstiftning respektive 
genomförande av insatser. Därför behövs en klar organisatorisk uppdelning, en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation.  
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I beställarorganisationen ska ansvar för myndighetsutövning, biståndsbedömning, 
upphandling, anbudsbedömning och beslut om anbud, liksom uppföljning av att 
alla utförare uppfyller avtalens krav ligga om ett valfrihetssystem införs.  
 
Utöver en tydlig organisation krävs att ett prestationsbaserat ersättningssystem 
utformas, vilket behöver grundas i en analys av kostnadsbilden i 
egenregiverksamheten idag. Med prestationsbaserad ersättning finns möjligheter 
för effektivisering både om LOV införs och om driften också fortsättningsvis sköts 
internt. Tillförlitlig verksamhets- och kostnadsstatistik är viktigt för att kunna 
utforma ett relevant ersättningssystem. För att ett valfrihetssystem ska fungera 
krävs också ett systematiskt system för hur uppföljning av verksamheterna ska 
ske på ett rättssäkert, transparent och likvärdigt sätt.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att socialchefens beslut att 
genomföra en organisationsförändring där beställare och utförare separeras i 
olika avdelningar i förvaltningen är en nödvändig början och en anpassning av 
organisationen som i förlängningen möjliggör införande av LOV.  
 
I socialnämndens presentation i övrigt saknas förslag på hur en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation skulle byggas upp. I 
beställarorganisationen ska ansvar även för upphandling, anbudsbedömning och 
beslut om anbud, liksom uppföljning av att alla utförare uppfyller avtalens krav 
ligga om ett valfrihetssystem införs.  
 
Även förslag till hur ett prestationsbaserat ersättningssystem utformas, vilket 
behöver grundas i en analys av kostnadsbilden i egenregiverksamheten idag 
saknas. 
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För att ett valfrihetssystem ska fungera krävs också ett systematiskt system för 
hur uppföljning av verksamheterna ska ske på ett rättssäkert, transparent och 
likvärdigt sätt och presentationen saknar redogörelse för detta. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför, mot bakgrund av vad som ovan 
redogjorts för, att ärende återsänds till socialnämnden för att genomföra 
kommunfullmäktiges uppdrag i sin helhet och senast 2022-06-30 återkomma 
med ett förslag om en konkurrensneutral organisation som möjliggör införande 
av LOV i Flens kommun. 

 
 Förslag till beslut  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ärendet återsänds till socialnämnden för att genomföra 
kommunfullmäktiges uppdrag i sin helhet och senast 2022-06-30 
återkomma med ett förslag om en konkurrensneutral organisation som 
möjliggör införande av LOV i Flens kommun. 

 
 Yrkande 
 Emma Dahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
 
 Propositionsordning  

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 Skickas till: 
 Socialnämnden 

Akt  
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 § 39  SN/2020:211 - 799 

 
Svar på uppdrag att utreda förutsättningar för en 
konkurrensneutral organisation som möjliggör införandet av 
valfrihetssystem 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdraget att utreda förutsättningarna för en konkurrensneutral organisa- 
 tion som möjliggör införandet av valfrihetssystem anses slutfört.  
______________________ 
 

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12, § 129 att uppdra till socialnämnden 
att ta fram ett anpassat förslag till en konkurrensneutral organisation vilket bland 
annat kan möjliggöra införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i Flens 
kommun. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-03-17 § 11 att uppdraget ansågs slutfört genom 
socialchefens beslut om att genomföra en organisationsförändring där beställare 
och utförare skulle separeras, men med tillägget att om kommunfullmäktige 
beslutade att gå vidare mot införandet av LOV, att socialnämnden behövde mer 
tid till att utreda kostnader och konsekvenser samt att ta fram ett 
prestationsbaserat ersättningssystem.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-22 § 143 att ärendet skulle återsändas till 
socialnämnden med anledning av det saknades underlag kring hur en 
beställarorganisation och en separat utförarorganisation skulle byggas upp. 

 
Uppdraget att se över förvaltningsorganisationens nuvarande förutsättningar, 
behov av utveckling och framtida dimensionering utifrån att vara och arbeta 
efter principen konkurrensneutral organisation.  

 
Fokus har varit att ta fram ett förslag på en konkurrensneutral organisation i sin 
helhet utifrån nuvarande organisering, kostnadsbild, förslag på 
prestationsbaserad ersättningsmodell, modell för uppföljning och ett kundvals 
inverkan på nuvarande organisation, processer och arbetssätt.  
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 SammanträdesdatumNämndsbeslut 

Socialnämnden 2022-06-15  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

74  

 
 
Rapporten inleds med en utblick som ger en generell bild av hur utveckling av 
valfrihetssystem enligt LOV ser ut idag samt vilka principer ett kundvalssystem 
grundar sig på. Därefter ges en beskrivning av nuvarande kostnadsbild som följs 
av beskrivning av olika prestationsbaserade ersättningsmodeller. Baserat på 
dessa insikter samt möjligheter och krav som ställs på organisationen för att 
kunna arbeta affärsmässigt och konkurrensneutralt, presenteras ett antal 
rekommendationer till varje avsnitt. Dessa syftar till att stärka organisationen för 
att kunna möta de utmaningar som finns och för att kunna rusta sig för ett 
eventuellt framtida införande av kundvalssystem inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
I avsnittet om en modell för uppföljning summeras vilka områden som blir 
väsentliga att utveckla för att möta såväl kommunens viljeinriktning som lagens 
krav. Avslutningsvis beskrivs ett antal utvecklingsområden som kan initiera den 
utveckling som, oavsett kundval enligt LOV, kan gagna nuvarande organisation 
och arbetssätt.  
 
Protokollsanteckning 
Inger Andersson (V) lämnar in följande protokollsanteckning: 
 
”Socialnämnden har idag fått en rapport om förutsättningar för att möjliggöra 
införandet av LOV inom den kommunala verksamheten.  
 
Vad t.ex. gruppen äldre med behov av omsorg och omvårdnad efterfrågar är i 
första hand tillit till personal, samt ett gott bemötande, personalkompetens och 
tidskontroll. Vad de efterfrågar är ofta personalkontinuitet och samtalskontakt. 
 
Vår idé om ökad kvalitet är att mer fokusera på behov än insatser. Personalen vill 
lämna minutstyrning och kunna ge ett mer flexibelt omhändertagande, som kan 
förbättra tillfredsställelsen i arbetet och ge kvalitet till brukaren. 
 
Vi motsätter oss att fullfölja arbetet med att konkurrensutsätta kommunala 
verksamheter. Det medför ökade kostnader. 
 
Kommunen har utmaningar och behöver utveckla kvaliteten i de egna 
verksamheterna, utan LOV. 
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Flen 2022-06-15 
För Vänsterpartiet 
Inger Andersson.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 
 









































































































 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

276  

 
 
§ 132 KS/2020:186 400 
 
Godkännande av hållbarhetsrapport 2022 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till hållbarhetsrapport för mandatperioden 2018–2022. 
______________________ 

 
Bakgrund 
Denna hållbarhetsrapport är den första uppföljningen av Flens kommuns 
hållbarhetsprogram. Uppföljningen beskriver hur utvecklingen går gentemot 
målbilderna och om de kan nås till 2030.  
 
Resultaten visar att kommunorganisationen arbetar aktivt inom samtliga 
målområden men att det behövs flera förbättringar i hållbarhetsarbetet för att 
kunna nå målbilderna. Kommunen har särskilt långt kvar för att nå målbilder 
inom fattigdom, arbetslöshet, mänskliga rättigheter och arbete med våld i nära 
relation, men även inom växthusgasutsläpp och biologisk mångfald.  
 
Rapporten presenterar ett 50-tal övergripande och specifika rekommendationer 
för kommunorganisationens arbete framåt. Rekommendationerna är ett viktigt 
underlag till arbetet med Strategisk plan 2024-2027 men bör även användas för 
att förbättra hållbarhetsarbetet överlag i organisationen.  
 
Kommunledningsgruppen ansvarar för att prioritera, tidsätta och organisera 
arbetet med rekommendationerna. Utgångspunkten är att arbetet utförs inom 
ordinarie budgetram, med bred intern samverkan och genom att ta tillvara på 
externa möjligheter till finansiering och partnerskap. 

 
 

 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 108 KS/2020:186 400 
 
Godkännande av hållbarhetsrapport 2022 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till hållbarhetsrapport för mandatperioden 2018-2022.  
______________________  

 
Bakgrund 
Denna hållbarhetsrapport är den första uppföljningen av Flens kommuns 
hållbarhetsprogram. Uppföljningen beskriver hur utvecklingen går gentemot 
målbilderna och om de kan nås till 2030.  
 
Resultaten visar att kommunorganisationen arbetar aktivt inom samtliga 
målområden men att det behövs flera förbättringar i hållbarhetsarbetet för att 
kunna nå målbilderna. Kommunen har särskilt långt kvar för att nå målbilder 
inom fattigdom, arbetslöshet, mänskliga rättigheter och arbete med våld i nära 
relation, men även inom växthusgasutsläpp och biologisk mångfald.  
 
Rapporten presenterar ett 50-tal övergripande och specifika rekommendationer 
för kommunorganisationens arbete framåt. Rekommendationerna är ett viktigt 
underlag till arbetet med Strategisk plan 2024-2027 men bör även användas för 
att förbättra hållbarhetsarbetet överlag i organisationen.  
 
Kommunledningsgruppen ansvarar för att prioritera, tidsätta och organisera 
arbetet med rekommendationerna. Utgångspunkten är att arbetet utförs inom 
ordinarie budgetram, med bred intern samverkan och genom att ta tillvara på 
externa möjligheter till finansiering och partnerskap. 
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Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HANDLÄGGARE Josefin Smeds  
   
DIARIENR KS/2020:186   
ÄRENDE Hållbarhetsrapport för mandatperioden 2018-2022  
 
 

  
 
 

Godkännande av hållbarhetsrapport 2022  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till hållbarhetsrapport för mandatperioden 2018-2022.  
 
 
Sammanfattning 
Denna hållbarhetsrapport är den första uppföljningen av Flens kommuns 
hållbarhetsprogram. Uppföljningen beskriver hur utvecklingen går gentemot 
målbilderna och om de kan nås till 2030.  
 
Resultaten visar att kommunorganisationen arbetar aktivt inom samtliga 
målområden men att det behövs flera förbättringar i hållbarhetsarbetet för att 
kunna nå målbilderna. Kommunen har särskilt långt kvar för att nå målbilder 
inom fattigdom, arbetslöshet, mänskliga rättigheter och arbete med våld i nära 
relation, men även inom växthusgasutsläpp och biologisk mångfald.  
 
Rapporten presenterar ett 50-tal övergripande och specifika rekommendationer 
för kommunorganisationens arbete framåt. Rekommendationerna är ett viktigt 
underlag till arbetet med Strategisk plan 2024-2027 men bör även användas för 
att förbättra hållbarhetsarbetet överlag i organisationen.  
 
Kommunledningsgruppen ansvarar för att prioritera, tidsätta och organisera 
arbetet med rekommendationerna. Utgångspunkten är att arbetet utförs inom 
ordinarie budgetram, med bred intern samverkan och genom att ta tillvara på 
externa möjligheter till finansiering och partnerskap. 
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Ärendet 
Flens kommuns hållbarhetsprogram antogs oktober 2020 (2020-10-22 § 99) och 
innehåller målbilder till 2030 inom de 17 målområdena i Agenda 2030. 
Programmet berör både social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling 
inom områden såsom utbildning, hälsa, jämställdhet, arbetsmarknad, 
samhällsplanering, biologisk mångfald och klimat.  
 
Programmet ska följas upp en gång per mandatperiod. Indikatorer till 
uppföljningen med tillhörande målvärden fastställdes av kommunstyrelsen i 
mars 2022 (2022-03-14 § 35). I rapporten redovisas utfall på samtliga 88 
målbilder såväl som vart och ett av de 17 målområdena. Uppföljningen ska vara 
vägledande för kommunens strategiska plan såväl som andra planer som tas 
fram med koppling till målbilderna. Slutsatserna bör också användas för att 
förbättra hållbarhetsarbetet överlag i organisationen. Kommunen har viss 
rådighet inom alla målbilder, men inte alltid full rådighet.  
 
Politikens roll i hållbarhetsarbetet är att, utifrån ett helhetsperspektiv, fokusera 
på och följa upp den inriktning och de ambitioner som fastställts i 
hållbarhetsprogrammet samt andra relaterade styrdokument. Det är 
förvaltningsorganisationens roll att spegla hur den politiska inriktningen och 
ambitionsnivån ska förverkligas i den dagliga verksamheten.  
 
För att nå en hållbar utveckling i Flens kommun kan organisationen inte arbeta 
separat med enskilda målbilder, det krävs ett helhetsperspektiv och samarbeten 
över organisatoriska gränser. Det innebär i praktiken att alla verksamheter till 
exempel måste fundera över sitt ekologiska fotavtryck och hur det kan minska 
och samtidigt förhålla sig till sociala aspekter på hållbarhet.  
 
Därtill behöver organisationen förhålla sig till den ekonomiska hållbarheten. En 
stor utmaning för kommunen är trenden med minskande invånarantal. 
Situationen i samhället med stigande inflation och höga mat- och elpriser 
påverkar invånare såväl som kommunen själv. Allt detta innebär att kommunen 
behöver säkerställa hög kvalitet i sina verksamheter trots minskande resurser.  
 
 
 
 
 
 
Sara Molander Josefin Smeds 
Utrednings- och strategichef Miljöstrateg 
 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag
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Bakgrund
Flens kommuns hållbarhetsprogram antogs oktober 2020 och innehåller målbilder till 2030
inom de 17 målområdena i Agenda 2030. Programmet berör både social, miljömässig och
ekonomisk hållbar utveckling inom områden såsom utbildning, hälsa, jämställdhet,
arbetsmarknad, samhällsplanering, biologisk mångfald och klimat. De flesta av kommunens
verksamheter berörs och deras arbete ska alltså bidra till programmets målbilder.

Programmet ska följas upp en gång per mandatperiod. Indikatorer till uppföljningen med
tillhörande målvärden fastställdes av kommunstyrelsen i mars 2022. I rapporten redovisas
utfall på alla 88 målbilder såväl som vart och ett av de 17 målområdena. Uppföljningen ska
vara vägledande för kommunens strategiska plan såväl som andra planer som tas fram med
koppling till målbilderna. Slutsatserna bör också användas för att förbättra hållbarhetsarbetet
överlag i organisationen.

Hur har uppföljningen gjorts?
Bedömningen görs med utgångspunkt i värden på de beslutade indikatorerna samt
redovisningar från kommunorganisationen. De flesta av redovisningarna är beslutade av
nämnd eller bolagsstyrelse. För vissa målbilder saknas indikatorer, då görs bedömningen
enbart med hjälp av en kvalitativ bedömning utifrån redovisningarna.

Uppföljningen handlar om hur utvecklingen gentemot målbilderna har varit sedan
hållbarhetsprogrammet antogs och huruvida de kan nås till 2030. Utgångsvärden på
indikatorerna är därför i de flesta fall 2019 eller 2020 beroende på tillgänglig data. Till de
flesta indikatorerna finns även målvärden till 2030, bedömningarna har då gjorts i relation till
det önskade målvärdet. För att synliggöra eventuella skillnader i utfall har könsuppdelad
statistik använts där det funnits tillgängligt.

I bedömningen har hänsyn tagits till att de valda indikatorerna inte alltid matchar målbilderna
perfekt och att kommunen inte alltid kan påverka utvecklingen på indikatorerna särskilt
mycket, på grund av begränsad rådighet. I dessa fall har kommunorganisationens
redovisningar fått större vikt i bedömningen.

Statusbedömningen har gjorts enligt följande färgskala:
Uppnådd, bibehåll de goda resultaten

På väg att nås, fortsätt med pågående förbättringar

Vissa ytterligare förbättringar krävs

Flera ytterligare förbättringar krävs

Mycket omfattande förbättringar krävs

Målbilder som är uppnådda eller på god väg att nås ska inte ses som färdiga, det gäller
fortfarande att bibehålla de goda resultaten och fortsätta arbeta på samma sätt framöver. Att
det behövs förbättringar innebär inte nödvändigtvis stora satsningar och insatser, i många
fall räcker det med ändrade prioriteringar i det dagliga arbetet eller att arbeta in viktiga
perspektiv och förhållningssätt.
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Statusbedömningarna diskuterades på en workshop i september 2022 med nyckelpersoner
från förvaltningar och bolag i organisationen, där fokus låg på att arbeta fram förslag på
konkreta förbättringar som behövs i kommunorganisationen för att bättre nå
hållbarhetsprogrammets målbilder.

För att fördjupa analysen har även en övning kring synergier och målkonflikter genomförts
av strateger på kommunledningsförvaltningen med hjälp av verktyget SDG Synergies. Med
hjälp av verktyget har interaktionerna mellan ett urval av målbilder bedömts: “Om vi har
framgång på målbild A, hur bidrar det till möjligheten till framgång på målbild B?”, vilket ger
information om vilka målbilder som har stor positiv effekt på andra målbilder, samt vilka
målbilder som kan begränsa framsteg på andra målbilder. Resultaten redovisas kortfattat i
den sammanfattande analysen nedan.

Disposition
Rapporten börjar med en genomgång av de övergripande resultaten och en
sammanfattande analys där även samtliga rekommendationer för kommunorganisationens
fortsatta arbete presenteras.

Sedan kommer ett avsnitt per målområde med statusbedömningar, ett urval av indikatorer,
exempel på kommunorganisationens arbete och rekommendationer för arbetet framåt på det
målområdet. I en bilaga finns värden på samtliga indikatorer som har använts i
uppföljningen.
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Resultat av uppföljningen

Status för alla målområden och målbilder

Målområde Status

Målområde 1 - Ingen fattigdom Mycket omfattande
förbättringar krävs

Målområde 2 - Ingen hunger Vissa ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 3 - God hälsa Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 4 - God utbildning Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 5 - Jämställdhet Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 6 - Rent vatten och sanitet Vissa ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 7 - Hållbar energi Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Vissa ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 10 - Minskad ojämlikhet Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 11 - Hållbara städer och samhällen Vissa ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 12 - Hållbar konsumtion och produktion Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 13 - Bekämpa klimatförändringarna Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 14 - Hav och marina resurser Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 15 - Ekosystem och biologisk mångfald Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 16 - Fredliga och inkluderande samhällen Flera ytterligare
förbättringar krävs

Målområde 17 - Genomförande och globalt partnerskap På väg att nås
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Sammanfattande analys
I detta kapitel redovisas en sammanfattande analys utifrån uppföljningen av målbilderna i
hållbarhetsprogrammet. Kapitlet börjar med en övergripande bedömning för att sedan
djupdyka i frågor som rör styrning och ledning. Avslutningsvis diskuteras vägen till ett
hållbart Flen med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Övergripande bedömning
I relation till hållbarhetsprogrammet ambitioner behövs det flera förbättringar överlag i
kommunens hållbarhetsarbete. Endast på målområde 17 är kommunen helt i fas eftersom
kommunorganisationen är bra på att ta tillvara på externa möjligheter genom nätverk och
partnerskap. Inom målområde 1 går trenden för flera av indikatorerna åt fel håll, det behövs
således omfattande förbättringar i arbetet med att minska fattigdom. I övrigt behövs vissa
eller flera förbättringar på alla målområden. För 83 % av målbilderna behövs någon form av
förbättringsarbete.

Uppföljningen visar att kommunen har mycket långt kvar för att nå några av målbilderna. Det
gäller särskilt fattigdom, arbetslöshet, mänskliga rättigheter och arbete med våld i nära
relation, men även växthusgasutsläpp och biologisk mångfald. Områden där kommunen har
nått de satta målbilderna är tillgänglighetsanpassning av fysiska åtgärder, att bjuda in till
olika former av delaktighet och att delta i relevanta nätverk. Områden där kommunen är nära
att nå målbilderna är inom samarbeten med högskola och universitet, förnybar
energiproduktion, luftkvalitet, dagvattenhantering, hållbarhet i evenemang, och inköp av
hållbarhetsmärkt fisk.

Kommunen har viss rådighet inom alla målbilder, men inte alltid full rådighet. Det viktigaste
är att säkerställa att kommunorganisationen gör sitt bästa inom sin rådighet för att på så sätt
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bidra till en positiv utveckling inom målbilderna. Inom målbilder där kommunen har
begränsad rådighet kan det vara så att statusen utifrån valda indikatorer förblir oförändrad
även om organisationen förbättrar sitt arbete, på grund av faktorer som kommunen inte kan
påverka.

Synergier och målkonflikter - vägledning i arbetet framåt
Det är omöjligt att arbeta samtidigt med alla målbilder där det finns behov av förbättringar.
En ökad förståelse kring hur olika målbilder hänger ihop och vilka som ger stor systemeffekt
hjälper kommunorganisationen att klustra ihop och prioritera frågor. I en analys med
verktyget SDG Synergies har 17 målbilder använts. Dels gjordes en systemanalys kring
social hållbarhet (nio målbilder), och dels en analys kring ekologisk hållbarhet (åtta
målbilder). Skillnader i hur målbilderna är formulerade påverkar resultaten vilket gör att de
bör tolkas med försiktighet. Att fokusera på de målbilder som har fått störst systemeffekt
enligt verktyget är positivt, men resultaten ska inte diktera allt fokus i hållbarhetsarbetet.

Nedan presenteras viktiga slutsatser kring styrning och ledning, ekonomisk hållbarhet, social
hållbarhet och ekologisk hållbarhet; både utifrån uppföljningen och utifrån analysen med
SDG Synergies.

Styrning och ledning
Politikens roll i hållbarhetsarbetet är att, utifrån ett helhetsperspektiv, fokusera på och följa
upp den inriktning och de ambitioner som fastställts i hållbarhetsprogrammet och relaterade
styrdokument. Förvaltningsorganisationens roll är att spegla hur den politiska ambitionsnivån
och inriktningen ska förverkligas i den dagliga verksamheten. Kommunledningsförvaltningen
håller samman arbetet och skapar förutsättningar för måluppfyllelse.

För att nå en hållbar utveckling i Flens kommun kan organisationen inte arbeta separat med
enskilda målbilder, det krävs ett helhetsperspektiv och samarbeten över organisatoriska
gränser. Här är frågor kring styrning och ledning centrala. Arbete pågår med att ta fram en
ny struktur för strategisk plan inför perioden 2024-2027 i vilken utmaningarna som denna
rapport lyfter fram kommer ligga som grund. Det är av stor vikt att politiska uppdrag alltid är
finansierade, vilket bör säkerställas genom prioriteringar i strategisk plan.

Hållbarhetsdimensionerna
Att arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv kräver av organisationen att den
kan hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt i planering av verksamhet. Det innebär i
praktiken att alla verksamheter måste fundera över sitt ekologiska fotavtryck och hur det kan
minska och samtidigt förhålla sig till sociala aspekter på hållbarhet.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där
människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende
till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. I Flens kommun är barnperspektivet
särskilt viktigt då barnfattigdomen är så utbredd och dess konsekvenser har en mycket
negativ påverkan på barnens och även kommunens framtid.  De sociala aspekterna av
hållbarhetsarbetet behöver prioriteras både på individ- och samhällsnivå för att skapa det
goda samhället.
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Därtill behöver organisationen förhålla sig till den ekonomiska hållbarheten. Organisationen
behöver jobba på ett strukturerat sätt med effektivitet, alltså att skapa bästa möjliga värde,
för dem kommunen är till för, för de resurser som kommunen har tillgång till. Det gäller då att
arbeta över organisatoriska gränser för att hitta lösningar på utmaningar och fokusera
gemensamma krafter och resurser på de förbättringsområden där störst
kvalitetsbristkostnader finns i organisationen. För att möjliggöra detta är frågor kring styrning,
ledning och former för förvaltningsöverskridande dialog och samarbete centrala för
kommunens ledningsgrupp.

Många åtgärder som bidrar till minskade växthusgasutsläpp, till exempel återanvändning av
möbler i verksamheterna, innebär även en ekonomisk besparing. Detsamma gäller
måltidsverksamheten där satsningar på klimatsmart mat och minskat matsvinn kan gå hand i
hand med minskade kostnader. Alla verksamheter bör se över möjligheter till sådana
synergiåtgärder. Alla kommunens verksamheter bör även beakta möjligheterna för extern
samverkan, både med tanke på ekonomi, effektivitet, kvalitet och potential för
synergieffekter. En del i det handlar om att aktivt bevaka och ta del av bidragsmedel på
lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Kommunens lagkrav och frivilliga uppdrag
Hållbarhetsprogrammet berör både kommunens lagstadgade och frivilliga uppdrag.
Kommunens budgetmedel ska i första hand säkerställa att lagkrav uppfylls. I många
lagtexter finns paragrafer om att arbetet ska göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv till
exempel i skollagen och plan- och bygglagen. Kommunen behöver säkerställa att detta görs.
Men även inom obligatoriska uppdrag där det inte är lagstadgat med ett
hållbarhetsperspektiv är det värdefullt att använda sig av detta för att på bästa sätt hitta
synergieffekter som bidrar till en hållbar utveckling. Det är även viktigt att inte helt prioritera
bort de frivilliga uppdragen, till exempel arbetsmarknad och näringsliv då de kan ha stor
bäring på kommunens centrala utmaningar. Satsningar på kultur och fritid ökar kommunens
attraktivitet som plats och bidrar till en bättre hälsa hos invånarna.

Vägen till ett hållbart Flen
Ekonomisk hållbarhet
En stor utmaning för kommunen är trenden med minskande invånarantal. Situationen i
samhället med stigande inflation och höga mat- och elpriser påverkar invånare såväl som
kommunen själv. Det är sannolikt att arbetslösheten stiger i en lågkonjunktur. Allt detta
innebär att kommunen behöver säkerställa hög kvalitet i sina verksamheter trots minskande
resurser. Genom att lägga på ett hållbarhetsperspektiv är det möjligt att prioritera
förbättringar som har bäring på kommunens centrala utmaningar såsom fattigdom och
arbetslöshet. Att fler invånare kommer i arbete och färre är beroende av ekonomiskt bistånd
frigör resurser till annat utvecklingsarbete och innebär ökade skatteintäkter. Med tanke på
kommunens ekonomiska situation behöver förbättringar som initieras utifrån resultaten i
uppföljningen i första hand genomföras inom ramen för ordinarie budgetram.

Social hållbarhet
Uppföljningen av hållbarhetsprogrammet visar att den sociala hållbarheten i Flens kommun
påverkas mycket negativt av utmaningarna kring arbetslöshet och fattigdom, framförallt
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barnfattigdomen. Resultaten från SDG Synergies visar att det som har störst effekt på
minskad fattigdom och arbetslöshet är utbildningsresultat, kommunen som attraktiv
arbetsgivare, och kommunens arbete för integration och inkludering. Se figur 1 nedan för
illustration som visar systemeffekten för framsteg inom utbildning. Detta behöver tas i
beaktande framåt: hur kan kommunorganisationen samordna sitt arbete på dessa områden
för att få ännu större systemeffekt?

Figur 1. SDG Synergies: God utbildning har både positiv direkt påverkan (inre cirkeln) och
positiv indirekt påverkan (yttre cirklar) på flera andra målbilder inom social hållbarhet.

De politiska ambitionerna på området arbetslöshet och höjd utbildningsnivå är fastställda i
flera styrdokument, inte minst strategisk plan. Inriktningarna och strategierna i
Arbetsmarknadsprogram för Flens kommun är sprungna ur hållbarhetsprogrammet.
Arbetsmarknadsprogrammet i sin tur är nära kopplat till näringslivsstrategin och riktlinje för
strategisk kompetensförsörjning. Att organisationen arbetar systematiskt med
arbetsmarknadsprogrammet bidrar till uppfyllelse av målbilderna i hållbarhetsprogrammet.
Den överenskommelse om samverkan som finns mellan Flens kommun och
Arbetsförmedlingen Sörmland är av stor vikt för att arbetslösheten i kommunen ska minska.

Kommunen har flera styrdokument som ska bidra till måluppfyllelse på områden såsom
jämställdhet, integration, inkludering och social trygghet, även här är det av stor vikt att
organisationen arbetar systematiskt för att hitta synergier mellan det arbete som görs. Några
av styrdokumenten på området är likabehandlingsplan, jämställdhetspolicy, plan för
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Kvinnofrid, mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, handlingsplan för
arbetet mot våldsbejakande extremism. Utöver detta är det viktigt att jämställdhet är synligt i
den generella uppföljningen av kommunens arbete med det politiskt satta målen för att
säkerställa en rättvis fördelning av kommunens resurser utifrån behov.

Ekologisk hållbarhet
Att arbete med ekologiska hållbarhet handlar bland annat om att värna om kommunens
naturvärden, men även att minska växthusgasutsläpp som i ett mer långsiktigt perspektiv
innebär stora utmaningar för kommunen, Sverige såväl som världen i stort. Vattenkvaliteten i
kommunens sjöar och vattendrag är på många ställen långt ifrån god status, och endast en
liten del av naturen i Flens kommun är skyddad formellt i form av till exempel naturreservat.
Utsläppen av växthusgaser från såväl Flens kommun som geografisk plats såväl som från
kommunorganisationen minskar inte enligt målsättningen.

Resultaten från SDG Synergies visar att det som har störst effekt på kommunens attraktivitet
som plats och förbättrad vattenkvalitet är klimatanpassning samt fysisk planering med
hänsyn till naturvärden. Se figur 2 nedan för systemeffekter av fysisk planering.

Figur 2. SDG Synergies: Fysisk planering har både positiv direkt påverkan (inre cirkeln) och
positiv indirekt påverkan (yttre cirklar) på flera andra målbilder inom ekologisk hållbarhet.
Den röda cirkeln innebär viss negativ påverkan när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Det handlar alltså om att planera för attraktiva områden där viktiga naturvärden utvecklas
samtidigt som områdena är väl förberedda för effekter av klimatförändringar. Många
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klimatanpassningslösningar handlar om att tänka i symbios kring klimat, biologisk mångfald
och värden för människor; t.ex. genom attraktiva parkmiljöer som är designade för att
hantera stora regnmängder. Möjliga målkonflikter inom ekologisk hållbarhet är att utveckling
av infrastruktur och samhällsbyggande kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser.
Dessutom finns en risk att etablering av företag leder till ökad belastning på miljö och klimat,
beroende på vilken typ av företag som etablerar sig.

Centrala begrepp inom ekologisk hållbarhet är biologisk mångfald, grön infrastruktur och
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns
mellan och inom arter och livsmiljöer. Biologisk mångfald förbättrar naturens motståndskraft
mot yttre påverkan, till exempel klimatförändringar. Ekosystemtjänster handlar om alla
produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och
livskvalitet, till exempel rent vatten, pollinering, hälsa, svalka och rekreation. Grön
infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och
till människors välbefinnande.

De politiska ambitionerna inom dessa områden är fastställda i översiktsplan, natur- och
vattenvårdsprogram, VA-plan, såväl som hållbarhetsprogrammet. Det finns ett pågående
uppdrag från kommunstyrelsen om att ta fram en vattenplan för att samordna alla olika
frågor kring vatten. En handlingsplan för dagvatten är under framtagande. En
planeringsstrategi kring utveckling av översiktsplaneringen ska tas fram. Allt detta bör kunna
bidra till framsteg på relaterade målbilder i hållbarhetsprogrammet.

När det gäller klimatfrågan är det framförallt kommunens energi- och klimatplan som
tydliggör strategier för hur dessa frågor ska arbetas med. Dessa strategiska insatsområden
är även integrerade i hållbarhetsprogrammet. Det handlar om hållbara transporter,
klimatsmart samhällsplanering, energieffektiva byggnader, klimatsmarta invånare och lokal
förnybar energiproduktion. Frågor kring avfallsminimering och cirkulär ekonomi täcks av den
nya avfallsplanen som börjar gälla 2023.
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Rekommendationer för kommunorganisationens fortsatta arbete
Rekommendationerna är ett viktigt underlag till arbetet med Strategisk plan 2024-2027 men
bör även användas för att förbättra hållbarhetsarbetet överlag i organisationen. Att
genomföra rekommendationerna innebär en ambitionshöjning för att nå eller närma sig
måluppfyllande av målbilder i hållbarhetsprogrammet.

Kommunledningsgruppen ansvarar för att prioritera, tidsätta och organisera arbetet med
rekommendationerna utifrån hur de vill leda arbetet framåt. Vid nästa uppföljning om fyra år
bör resultaten visa på tydliga framsteg gentemot flera av målbilderna. Som nämnts tidigare
är utgångspunkten att arbetet utförs inom ordinarie budgetram, med bred intern samverkan
och genom att ta tillvara på externa möjligheter till finansiering och partnerskap.

Övergripande
● Se över vilka styrdokument som har positiva synergieffekter på varandra och arbeta

systematiskt med integrationen av dessa styrdokument emellan.
● Undersök inom vilka områden organisationen behöver mer kompetens för att klara av

hållbarhetsarbetet på bästa sätt.
● Se över hur viktiga hållbarhetsperspektiv, till exempel jämställdhet, barnrätt och

miljömässig påverkan, kan integreras i verksamheternas utredningsarbete, dagliga
verksamhet, uppföljning och redovisning.

● Som en del i detta, säkerställ att ärenden av övergripande, strategisk och/eller
principiell karaktär alltid bereds med överväganden kring hållbarhetsperspektiv.

● Öka systematiken i arbetet med att beakta invånarnas upplevda brister vid planering
av aktiviteter och insatser, till exempel inom ramen för det pågående uppdraget från
kommunstyrelsen kring att stärka invånarnas inflytande och delaktighet. Ta tillvara på
resultat från genomförda eller pågående insatser, till exempel Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) med Fryshuset.

Målområde 1 - Ingen fattigdom
● Gemensamt motverka fattigdomen i kommunen genom att arbeta långsiktigt med de

styrdokument som har bäring på fattigdomen (särskilt Arbetsmarknadsprogrammet)
och se över vilka typer av insatser som kan behöva förbättras alternativt skapas i
verksamheterna för att minska barnfattigdomen.

Målområde 2 - Ingen hunger
● Verka för ett samlat ansvar för alla måltider till kommunens brukare och elever, till

exempel genom att måltidsservice organiseras som en central stödfunktion enligt
förslag från översynen av tjänstemannaorganisationen.

● Säkerställ att arbetet med måltidsglädje påbörjas redan i förskolan för att lägga
grunden för en hälsosam inställning till mat.

● Besluta om inriktning för hur måltidsförsörjning ska säkerställas i kristider.
● Se över möjligheten till fler riktade insatser för personer i riskzonen för hunger och

samarbete med civilsamhället för att nå dessa utsatta personer.
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Målområde 3 - God hälsa
● Öka fokus på att minska sjukfrånvaron i kommunen, framförallt bland kvinnor. Här

kan deltagandet i Suntarbetsliv spela en viktig roll. Se över möjlighet till kartläggning
bland de som är eller har varit sjukskrivna.

● Se över möjligheter att stötta flickors idrottsutövande, till exempel genom en
behovsinventering bland flickor kring vilka förutsättningar som måste förbättras för att
öka deras idrottsutövande.

● Återuppta utvecklingsarbete kopplat till det systematiska arbetet för att främja hälsa
inklusive förebyggande åtgärder, framförallt i särskilda boenden.

Målområde 4 - God utbildning
● Lägg fokus på att fler ska uppnå gymnasieexamen och att kommunala

gymnasieskolan håller hög kvalitet snarare än på att en högre andel ska välja den
kommunala gymnasieskolan.

● Kommunens förskolor och skolor ska förstärka och utveckla arbetet utifrån det
kompensatoriska uppdraget enligt Skollagen, för att bidra till högre kvalitet i
verksamheter där en hög andel av barn/elever har föräldrar med låg
utbildningsbakgrund och/eller utländsk bakgrund.

● Säkerställ organisationens arbete i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet,
inriktning utbildning. För högre måluppfyllelse inom sfi, svenska för invandrare, knyt
an till pågående uppdrag i strategisk plan 2022 om en total översyn av sfi och
pågående projekt om Kompetenscentrum.

Målområde 5 - Jämställdhet
● Ta fram könsuppdelad statistik på alla områden där det är relevant och använd

resultaten för att säkerställa att verksamheternas resursfördelning är jämställd utifrån
behoven hos kommunens invånare.

● Utifrån Likabehandlingsplan för Flens kommun; Undersök om det finns skillnader i
förutsättningar som påverkar möjligheten att utföra sitt jobb mellan kommunalt
anställda män och kvinnor. Säkerställ att manliga och kvinnliga chefer har lika
förutsättningar att utöva chefskap.

● Arbeta mer systematiskt och samordnat i kommunens arbete med att förebygga våld
i nära relationer.

Målområde 6 - Rent vatten och sanitet
● Prioritera arbetet med att ta fram en vattenplan för att få till en samsyn och

samordning i organisationen kring olika frågor som rör vatten, både inom
förvaltningsorganisationen och gentemot VA-bolaget.

● Inled arbete med att ta fram en vattentjänstplan snarast eftersom en sådan ska vara
remissad och beslutad innan slutet av 2023 enligt lagen om allmänna vattentjänster.

● Fortsätt prioritera tillsyn av verksamheter som kan ha negativ påverkan på
vattenkvaliteten.

Målområde 7 - Hållbar energi
● Intensifiera arbetet för att få till en fossilfri fordonsflotta.
● Säkerställ att kommunorganisationen gör sina tjänsteresor i enlighet med

resepolicyn.
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● Öka fokus på energibesparande åtgärder och ett mer effektivt nyttjande av
kommunens lokaler.

Målområde 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
● Säkerställ att det finns ett systematiskt arbete i enlighet med

arbetsmarknadsprogrammet.
● Möjliggör praktikplatser inom kommunal verksamhet och arbeta aktivt för att hitta fler

praktikplatser i privat näringsliv.
● Arbeta aktivt utifrån den överenskommelse som tagits fram under 2022 mellan Flens

kommun och Arbetsförmedlingen.
● Se över möjligheten att ta fram en etableringsplan och/eller möjligheten att integrera

hållbarhetsperspektiv i riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisning.

Målområde 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
● Fokusera på insatser för att öka andelen invånare som reser med kollektivtrafiken.
● Se över ifall näringslivsstrategin behöver revideras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

för att säkerställa rätt fokus gentemot lokala företag.

Målområde 10 - Minskad ojämlikhet
● Gemensamt motverka fattigdomen i kommunen genom att arbeta långsiktigt med de

styrdokument som har bäring på fattigdomen (särskilt Arbetsmarknadsprogrammet)
och se över vilka typer av insatser som kan behöva förbättras alternativt skapas i
verksamheterna för att minska barnfattigdomen.

● Arbeta förvaltningsövergripande utifrån riktlinje för strategisk kompetensförsörjning
för att bättre ta till vara på kompetensen hos unga, studenter, nyanlända och utrikes
födda.

● Ett systematiskt arbete gällande att värna om de nationella minoriteternas delaktighet
och inflytande behöver utvecklas ytterligare.

Målområde 11 - Hållbara städer och samhällen
● Arbeta för att minska bostadssegregation och mildra dess konsekvenser, till exempel

genom samhällsplaneringen och samarbete mellan bolag, verksamheter och
civilsamhälle, och prioritera färdigställande av bostadsförsörjningsprogrammet.

● Prioritera arbete med kommande planeringsstrategi för att främja en ökad
kontinuerlig översiktsplanering där översiktsplanen hålls aktuell med relevanta
hållbarhetsperspektiv integrerade.

Målområde 12 - Hållbar konsumtion och produktion
● Arbeta i enlighet med den nya avfallsplanen där flera åtgärder kring

avfallsminimering inom kommunorganisationen finns med.
● Hela kommunorganisationen bör se över möjligheter till ökad återanvändning och att

köpa in varor som håller längre, för att på så sätt få ekonomiska såväl som
miljömässiga vinster.

● Prioritera uppföljning av miljömässiga och sociala krav som ställs i upphandlingar.

Målområde 13 - Bekämpa klimatförändringarna
● Inkludera åtgärder för att bidra till 16 % årlig minskning av växthusgasutsläppen i

kommande revidering av energi- och klimatplanen.
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● Säkerställ att hela kommunorganisationen är beredd på klimatförändringens effekter
såsom värmeböljor och översvämningar, framförallt inom samhällsviktig verksamhet.

Målområde 14 - Hav och marina resurser
● Verka för att tillsynsarbetet av förorenade områden utökas och prioriteras ytterligare

och undersök vilka möjligheter som finns till bidragsmedel kopplat till förorenade
områden.

● Utveckla arbetet med handlingsplanen för nedskräpning så att fler delar av
kommunorganisationen engagerar sig i frågan.

Målområde 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
● Säkerställ att organisationen har tillräcklig kunskap och kompetens kring biologisk

mångfald, ekosystemtjänster och grön infrastruktur, framförallt inom
samhällsplanering och samhällsbyggande.

● Prioritera arbete med att öka andelen formellt skyddad natur i kommunen, framförallt
inom gröna samband och i områden med höga rekreationsvärden.

Målområde 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
● Säkerställ att organisationen har ett systematiskt arbete kring den demografiska

utvecklingen, dels för öka kommunens attraktivitet och dels för att hantera en
eventuell fortsättning av de negativa trenderna.

● Fortsätt arbeta enligt samverkansöverenskommelsen med polisen kring trygghet och
brottsförebyggande frågor, där även fler delar av kommunorganisationen bör
medverka i arbetet med Effektiv Samverkan för Trygghet (EST).

● Samarbeta med civilsamhället för att bidra till ökat valdeltagande i valet 2026.
Särskilt fokus bör ligga på att bidra till ökat valdeltagandet i de områden med lägst
valdeltagande i valet 2022.

Målområde 17 - Genomförande och globalt partnerskap
● Prioritera att ta till vara på ännu fler möjligheter till partnerskap och finansiering inom

områden kopplade till Agenda 2030, framförallt inom de centrala utmaningarna.
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Detaljerad status på alla målområden

Målområde 1 - Ingen fattigdom
Status: Mycket omfattande förbättringar krävs

Motivering
Med fattigdom avses ofta främst ekonomisk fattigdom, det vill säga låga inkomster och små
ekonomiska tillgångar. Men fattigdom kan även innebära brist på frihet, makt, inflytande,
hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Flens kommun är långt ifrån målet om att halvera fattigdomen i Flen, detta är dock en fråga
där kommunen inte har full rådighet. Det finns stora utmaningar när det gäller ekonomisk
fattigdom, till exempel lever en femtedel av barnen i kommunen i ekonomiskt utsatta hushåll.
Utöver det som syns i statistiken om barnfattigdom finns grupper av barn som är osynliga på
så sätt att de lever sina liv i Flens kommun men är inte folkbokförda här. Det gäller till
exempel i de fall en familj fått avslag på asylansökan men utvisning inte kan verkställas av
olika skäl. Bland vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd är det många
som saknar gymnasieexamen och inte kan svenska vilket är en utmaning.

När det gäller mänskliga rättigheter har Flens kommun sämre resultat än de flesta andra
kommuner inom till exempel rätten till arbete, social trygghet och skälig levnadsstandard
samt rätten till utbildning. Kommunorganisationen redovisar vissa insatser i frågan, men
inget tydligt systematiskt arbete. Även när det gäller att ta hänsyn till invånarnas upplevda
brister inom olika områden i kommunen sker en del bra insatser men arbetet kan bli mer
systematiskt. Det behövs även fler åtgärder för att förebygga ekonomisk utsatthet och stötta
ekonomiskt utsatta. Därav görs bedömningen att det krävs mycket omfattande förbättringar
för att uppnå hela målområdet till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
till 2030 Senaste värde Utveckling

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av
befolkningen (%)

2,68 (2020) ska vara under
1,3 2,5 (2021) Liten minskning

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%) 20,1 (2019) ska vara under

10 19,7 (2020) Liten minskning

Ej återaktualiserade vuxna personer
med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%) -
Totalt

82 (2020) ska öka 80 (2021) Liten miskning
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

Till 2030 har andelen män, kvinnor
och barn i Flens kommun som lever
i någon form av fattigdom minst
halverats. Kommunens arbete har
särskilt fokus på barn och
barnfamiljer

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

Flens kommun har hög andel barn i ekonomisk utsatta
hushåll. Kommunen har även en hög andel vuxna
biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd,
här finns dock en liten minskande trend. Flen är bland
de kommuner som har sämst resultat på detta område.

Kommunen har sedan länge ett
systematiskt arbete för att
respektera, skydda och främja
barns och vuxnas mänskliga
rättigheter.

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

Flen har sämre resultat jämfört med andra kommuner
gällande t.ex. rätten till arbete, social trygghet och
skälig levnadsstandard samt rätten till utbildning.
Organisationens redovisningarna visar inte på ett
tydligt systematiskt arbete på området.

Kommunen förebygger ekonomisk
utsatthet och stöttar de som lever i
sådan att ta sig ur sin situation inom
ramen för gällande lagstiftning

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Kommunen erbjuder arbetsmarknadsinsatser men inte
till alla invånare som uppbär försörjningsstöd. Det görs
vissa förebyggande insatser till personer med hyres-
eller elskulder men fler åtgärder behövs för förebygga
ekonomisk utsatthet. Av personer med avslutat
försörjningsstöd är det en ökande andel som
återvänder till socialtjänsten inom ett år.

Upplevda brister gällande frihet,
makt, inflytande, hälsa, utbildning
och fysisk säkerhet hos invånarna
analyseras och utgör grund för
planering av kommunala aktiviteter
och insatser.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det finns flera exempel på hur organisationen arbetar
med att ta hänsyn till invånarnas upplevda brister inom
olika områden. Det finns även uppdrag från
kommunstyrelsen att utveckla arbetet ytterligare så att
invånarnas inflytande och delaktighet stärks.
Kommunen bidrar aktivt till målbilden men det finns
utrymme att bli mer systematiska i sitt arbete.

Kommunorganisationens arbete på området
Socialtjänsten fördelar ekonomiskt bistånd till de som inte kan klara sin egen försörjning. De
erbjuder kommunala arbetsmarknadsinsatser med coacher riktade till arbetsmarknad,
ungdomar och boendecoach, svenskundervisning för de som har svårt att klara SFI
(svenska för invandrare), arbetslag för arbetsträning och projektet Ung Comeback med
aktiviteter som främjar ungdomars väg mot studier och arbete. De arbetar med fördjupade
målgruppsinventeringar för att ge mer träffsäkra insatser och uppföljningar.

Som en del i sitt kompensatoriska uppdrag gör barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
socioekonomisk fördelning av resurser till förskola och skola och arbetar med statsbidraget
likvärdig skola för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling. Det finns avgiftsfri
kulturskola, lika tillgång till digitala verktyg, och kostnadsfri frukost serveras på
Stenhammarskolan 7-9. Samhällsbyggnadsförvaltningen har öppnat Fritidsbanken som
erbjuder lån av sport- och fritidsutrustning.

Barnrätt och mänskliga rättigheter ingår i skolans och förskolans grunduppdrag enligt skollag
och läroplaner. Överförmyndarnämnden har ett aktivt kvalitetsledningsarbete som arbetar
med att tillförsäkra barn och huvudmäns rättigheter. I den fysiska planeringen ska
barnperspektiv och socialt perspektiv beaktas enligt inriktningen i översiktsplanen.
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När det gäller att ta till vara på upplevda brister hos kommuninvånare arbetar barn-
utbildnings-, och kulturförvaltningen med ett partnerskap med Fryshuset som fokuserar på
delaktighet och inflytande hos 15-24-åringar. I den fysiska planeringen genomförs
medborgardialog och samråd för att samla in perspektiv från invånare. Under 2022
delfinansierar kommunen en forskningsstudie som samlar in värderingar från migranter i
Sörmland. Trygghetsvandringar genomförs regelbundet på kommunens orter för att belysa
brister i den fysiska miljön som kan åtgärdas för att öka tryggheten.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Gemensamt motverka fattigdomen i kommunen genom att arbeta långsiktigt med de

styrdokument som har bäring på fattigdomen (särskilt Arbetsmarknadsprogrammet)
och se över vilka typer av insatser som kan behöva förbättras alternativt skapas i
verksamheterna för att minska barnfattigdomen.
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Målområde 2 - Ingen hunger
Status: Vissa ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Målet innebär en gemensam strävan om att säkra människors tillgång till mat på både kort
och lång sikt. Ingen hunger omfattar förutom att avskaffa hunger även tryggad
livsmedelsförsörjning, förbättrad nutrition och främjande av ett hållbart jordbruk. Tillgång till
tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet och kommuner spelar en
betydelsefull roll genom sitt ansvar för måltider i exempelvis förskola, skola och
äldreomsorg.

Det finns utmaningar när det gäller att minska fetma samt undernäring i kommunen, här har
dock kommunen inte full rådighet. Många elever i årskurs 9 har övervikt. En del av det
förebyggande arbetet kring undernäring bland brukare på kommunens boenden har
förhindrats på grund av pandemin. Kommunen jobbar bra med sin måltidsverksamhet men
det behövs fler insatser för att öka den enskilda matgästens inflytande över sina måltider,
framförallt inom socialförvaltningen. Kommunen har inga pågående samarbeten med
civilsamhället för att nå invånare i riskzonen för hunger. Sammantaget görs bedömningen att
det krävs vissa ytterligare förbättringar för att uppnå hela målområdet till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
till 2030

Senaste
värde Utveckling

Invånare med fetma, andel (%) - Totalt 17 (2021)
ska minska och
vara lägre än
medel för riket

17 (2021) Inte lägre än riket
än (16)

BMI lägre än 22 i särskilt boende,
andel (%) 26,5 (2020)

ska minska och
vara fortsatt
lägre än medel
för riket

27,2 (2021)

Ökat 2021. Är
fortsatt lägre än
riksmedel (27,3),
dock med små
marginal

Personer i särskilt boende äldreomsorg
vars genomförandeplan innehåller
önskemål och behov i samband med
måltiderna, andel (%)

86 (2019) ska vara lägst
90 53 (2022) Stor minskning

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 36,7 (2020)

ska öka och
vara fortsatt
högre än medel
för riket

36,7 (2021)
Oförändrad, är
fortsatt högre än
riksmedel (20,2)

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%) 43 (2020) 60 42 (2021)

Liten minskning.
En bit under
målsättningen

Svenskproducerade råvaror av totala
livsmedelsinköp, andel (%) 67,83 (2020) ska öka 65,03

(2021)

Minskat 2021 och
2022 på grund av
brist på varor
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har förekomsten av
fetma, övervikt liksom
undernäring minskat i Flens
kommun.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Fetman bland Flens invånare minskar något och är
nästan lägre än riket. Däremot är övervikten bland
elever i årskurs 9 relativt hög jämfört med medel för
länet. Det har heller inte skett en tydlig minskning för
undernäring hos personer i särskilda boenden.

De måltider som serveras i och
av kommunens verksamheter är
goda, hälsosamma och
näringsriktiga med måltidsglädje
i fokus

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

BUK redovisar ett aktivt främjande arbete med måltider
i skola och förskola. Andelen brukare som är nöjda
med sin mat och måltidsmiljö är mycket nära att vara i
nivå med rikets medel, här krävs endast vissa
ytterligare förbättringar.

Den enskilde matgästens
möjligheter till inflytande över
måltiderna har ökat

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Det redovisas ett främjande arbete för att öka
inflytande gällande måltiderna i skola och förskola men
inte i lika stor utsträckning inom övriga verksamheter.
Personer på särskilt boende vars genomförandeplaner
innehåller önskemål kring måltider har minskat kraftigt,
med viss reservation till data pga liten population.

Alla verksamheter som hanterar
mat och måltider i
kommunorganisationen arbetar
systematiskt med att minska
miljö- och klimatpåverkan

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Den kvalitativa bedömningen visar på mycket
främjande arbete utifrån målbilden och ett systematiskt
arbete finns delvis. Dock hade det varit önskvärt med
mer redovisat arbete från Socialnämnden. Det går inte
ännu att bedöma indikatorn om inköpt nötkött då data
endast finns från 2021.

Kommunen värnar om
brukningsvärda jordbruksmarker
och främjar ett hållbart jordbruk
med sikte på att en större andel
av odling och djuruppfödning i
Flen ska vara ekologisk 2030

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Den ekologiskt odlade åkermarken har inte ökat men
är fortsatt högre än riket och inköpen av ekologiskt kött
har ökat i kommunen. PLEX och SBN arbetar aktivt
med att värna jordbruksmark vid planering och är
restriktiv till byggande på jordbruksmark. Den totala
åkerarealen har haft en minskande trend, där har dock
kommunen begränsad rådighet.

Kommunen har en fortsatt hög
andel ekologiska samt svensk-
och/eller lokalproducerade
livsmedel i den kommunala
verksamheten, samt har god
beredskap för kristider

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Pandemin har påverkat utvecklingen på detta område
som inte visar en tydlig positiv utveckling. Innan
pandemin kunde man se en bra trend hos
indikatorerna kring inköp. Gällande god beredskap för
kriser har måltidsservice tagit fram olika förslag för att
kunna säkerställa måltidsförsörjning men inte fått i
uppdrag att gå vidare med något ännu.

Kommunen samarbetar med
civilsamhället i syfte att nå
individer och grupper i riskzonen
för hunger som den kommunala
verksamheten har svårt att nå

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

Det finns endast kortfattade redovisningar till den
kvalitativa bedömningen som inte visar på särskilt
mycket samarbete med civilsamhället. Uppsökande
verksamhet för akut hemlösa har inte upprättats de
senaste tre åren.
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Kommunorganisationens arbete på området
När det gäller insatser mot fetma, övervikt och undervikt arbetar elevhälsan bland annat med
"Frisk skolstart”. Det innebär att elevhälsans medicinska insats träffar alla elever och
vårdnadshavare som de samtalar med om kost och sunda levnadsvanor. Detta följs upp i
senare hälsosamtal. All BMI över 25 remitteras till dietist och barnklinik på regionsjukhuset.
På socialförvaltningen gör sjuksköterskorna riskbedömningar för bland annat nutrition på
samtliga patienter på SÄBO och sätter sedan in eventuella åtgärder utifrån resultaten. En del
av det förebyggande arbetet har begränsats på grund av coronapandemin.

Kommunens måltidsverksamheter spelar en viktig roll på detta område. Måltidsservice är
organiserat under barn-, utbildnings-, och kulturförvaltningen och ansvarar för måltider till
förskola, skola och äldreboenden. Socialförvaltningen ansvarar för vissa måltider på
äldreboenden och måltider inom hemtjänsten. Arbetet med måltider utgår från Måltidspolicyn
där måltidsglädje är grunden.

I skola och förskola näringsberäknas måltiderna och det serveras alltid minst två alternativ.
Även på särskilda boenden finns det alltid två alternativ att välja på. Socialförvaltningen gör
insatser för måltidsglädje bland annat genom val av dukning, kryddor och oljor. Matråd finns i
de flesta skolorna. Socialförvaltningen lägger stort fokus på individuella genomförandeplaner
med de pågående IBIC-utbildningarna (Individens behov i centrum) med Liljevall-Ansell, till
exempel kring olika måltidsönskemål och när måltider önskas.

Måltidsservice arbetar aktivt med att minska matsvinn och öka andelen rätter med
vegetabilier, höns och kyckling. Uppstarten av Matbruket innebär att måltider serveras kalla
till verksamheterna vilket bidrar till minskat matsvinn. Flens kommuns livsmedelsavtal gör
det möjligt att köpa en stor andel ekologiska och svenska produkter. Måltidsservice köper in
allt mer ekologiskt kött. Under coronapandemin har det varit svårigheter att beställa vissa
produkter vilket gjort att andelen ekologiska och svenska inköp minskat.

I den fysiska planeringen beaktas jordbruksmark i all planering, kommunen är restriktiv till
planering på jordbruksmark. Handläggare på bygg- och miljöavdelning har genomgått
utbildning och tagit fram en checklista kopplat till eventuell byggnation på jordbruksmark.

Socialförvaltningen har inga riktade insatser för personer med risk för hunger som inte redan
ingår i de kommunala verksamheterna. Beredskapssamordnare är kontaktpunkt med
civilsamhälle men uppfyllnad mot målbildens syfte är inte påbörjat.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Verka för ett samlat ansvar för alla måltider till kommunens brukare och elever, till

exempel genom att måltidsservice organiseras som en central stödfunktion enligt
förslag från översynen av tjänstemannaorganisationen.

● Säkerställ att arbetet med måltidsglädje påbörjas redan i förskolan för att lägga
grunden för en hälsosam inställning till mat.

● Besluta om inriktning för hur måltidsförsörjning ska säkerställas i kristider.
● Se över möjligheten till fler riktade insatser för personer i riskzonen för hunger och

samarbete med civilsamhället för att nå dessa utsatta personer.
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Målområde 3 - God hälsa
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnandet för människor i
alla åldrar. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer,
därav inkluderas flera dimensioner i målet. God hälsa är även en grundläggande
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till
samhällsutveckling. Kommunen har stor möjlighet att påverka folkhälsan både gällande
livsvillkor och levnadsvanor. Livsvillkor avser alla de förhållanden i närmiljön och samhället
som omger en individ, såsom tillgång till hälso- och sjukvård, uppväxtförhållanden, bostads-
och arbetsförhållanden, men även politiska beslut och lagstiftning.

Hälsa i samhället är en stor fråga där kommunen främst kan påverka via insatser gentemot
brukare och anställda, samt genom att främja möjligheter till fysisk aktivitet och
fritidssysselsättningar kopplade till friluftsliv, natur och kultur. Flens kommun har ett gott
arbete med att minska användningen av skadliga substanser, men det behövs förbättringar
för att minska psykisk ohälsa bland unga. Det krävs även flera ytterligare förbättringar för att
bidra till ett starkt föreningsliv, för att ha ett systematiskt arbete för att förebygga ohälsa samt
för att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Därav görs bedömningen att det
krävs flera ytterligare förbättringar för att uppnå hela målområdet.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030

Senaste
värde Utveckling

Invånare med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%) - Totalt 68 (2021)

ska öka och
vara minst i
nivå med
medel för riket

68 (2021)
Inte minst i nivå
med medel för
riket (73) ännu

Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år. - Totalt 19 (2019) ska öka och

vara minst 25 15 (2020) Minskat

Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår
och nedsatt munhälsa för personer i
särskilt boende, andel (%) - Totalt

64 (2020)

ska öka och
vara minst 10
procentenheter
högre än medel
för riket

53 (2022) Minskning. Inte
högre än rikets
medel.

Sjukfrånvaro totalt bland anställda,
kommun, andel (%) - Totalt 7,4 (2019) under 5% 8,2 (2021) Ökat

Invånare med riskabla alkoholvanor,
andel (%) - Totalt 10 (2021)

ska minska och
vara fortsatt
lägre än medel
för riket

10 (2021)
Är fortsatt lägre
än riksmedel
(16)
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 finns förutsättningar
för en god och jämlik hälsa
för alla invånare i Flens
kommun

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det självskattade hälsotillståndet hos Flens invånare är
lite lägre än riket men nära. Medellivslängden för
kvinnor och män i kommunen visar heller inte på en
jättetydlig trend men den verkar gå mot rätt håll.
Bedömningen höjs av att det redovisas mycket aktivt
arbete gällande målbilden.

Flens kommun främjar
möjligheter till fysisk aktivitet,
fritidssysselsättningar,
friluftsliv, naturupplevelser
och kulturliv runt om i
kommunen, varav flera är
tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Indikatorn gällande hur stor andel brukare som är nöjda
med sin möjlighet att komma utomhus i SÄBO har haft
en minskande trend. SN arbetar dock med Individens
Behov i Centrum (IBIC)-utbildningar som kan ge bättre
utveckling för brukarbedömningens resultat framöver.
Det redovisas ett aktivt och främjande arbete i linje med
målbilden hos flera av kommunens verksamheter.

Det finns ett starkt lokalt
föreningsliv som med stöd av
kommunen aktivt skapar
möjligheter till en bättre hälsa
för kommunens invånare

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Det finns stort behov av att höja antalet deltagartillfällen
för tjejer i idrottsföreningar i kommunen eftersom de är
mycket lägre än för killar och är väldigt långt ifrån
målvärdet. Inget arbete riktat mot att få mer deltagande
bland tjejer nämns i redovisningen. Indikatorerna har
överlag haft kraftig minskning som följd av pandemin
men även innan pandemin var det en negativ trend.

Kommunen har sedan länge
ett systematiskt arbete för att
främja hälsa i samhället samt
förebygga och tidigt upptäcka
ohälsa hos individer i
kommunens verksamheter

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Pandemin har bromsat möjligheter till utvecklingsarbete
inom socialförvaltningen på området. Stor minskning
bland hälsoåtgärder gällande personer i särskilt boende
i kommunen. Tidigare år fanns det tillgång till
sjukvårdspersonal med fördjupad kompetens inom
undernäring vilket inte längre finns. Redovisning visar
på en del systematiskt arbete gällande att främja hälsa
hos individer i kommunen men mer behövs.

Arbetsplatser i Flens
kommun arbetar aktivt för att
minska sjukfrånvaron bland
sina anställda. Sjukfrånvaron
bland kommunalt anställda är
under 5 %

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Sjukfrånvaron har ökat sedan 2011 i kommunen och
även innan pandemin slog till. Det finns även
könsskillnader att åtgärda. Från redovisningarna finns
en medvetenhet i organisationen och åtgärder görs men
de har inte fått effekt än. Det går att se viss positiv trend
gällande ohälsotalet i kommunen som minskar men
kraftigare minskning behövs.

Psykisk ohälsa och
användningen av alkohol,
narkotika, dopning och tobak
har minskat avsevärt bland
Flens invånare, framförallt
bland ungdomar och unga
vuxna

Vissa
förbättringar
krävs

Flen har en god utveckling med minskande andel
invånare med riskabla alkoholvanor och andel elever i
åk 2 på gymnasiet som har använt sig av narkotika.
Dock när det gäller ungas välmående visar
kompletterande information från Liv och hälsa ung att
många unga inte känner sig glada varje dag. Det
redovisas en hel del främjande arbete som bör ge goda
förutsättningar framöver.
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Kommunorganisationens arbete på området
På hälsoområdet arbetar kommunen aktivt med att förbättra hälsan hos medarbetare och
minska sjukfrånvaro. Som en del i detta har kommunen under 2022 påbörjat arbete med
Suntarbetsliv med mål att stärka friskfaktorer där alla kommunens verksamheter deltar. Det
finns även ett fokus på fysisk och psykosocial arbetsmiljö med målet att få friskare
arbetsplatser. HR-avdelningen har påbörjat samarbete med vårdcentral och
företagshälsovård för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa hos medarbetare.

I Region Sörmland är God hälsa ett lokalt programområde vilket innebär att alla vårdgivare
och kommunala aktörer ska prioritera detta. Elevhälsan arbetar med "Frisk skolstart", samtal
sker med alla elever och vårdnadshavare om kost och sunda levnadsvanor. Pandemin har
bromsat möjligheten till utvecklingsarbete hos socialförvaltningen. Teammöten med deras
egna hälso- och sjukvårdspersonal har återupprättats vilket stärker patientsäkerheten.

När det gäller fritidsaktiviteter och föreningsliv tillhandahåller samhällsbyggnadsförvaltningen
ändamålsenliga lokaler för hälsa och rörelse samt skapar miljöer som spontant lockar till
rörelse i vardagen. Kommunens anläggningar planeras så att personer med
funktionsvariationer kan delta. Vid fördelning av träningstider, främst inomhus, har ungdomar
företräde och flickors verksamhet beaktas vid fördelning av tider.

Flens Kommuns reglemente för föreningsstöd prioriterar föreningar som har verksamhet för
och med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Kulturella händelser
genomförs för både barn, unga och vuxna i kommunen. FBAB sponsrar lokala idrotts- och
kulturföreningar, de har även byggt en spontanidrottsplats öppen för alla. Inom idrottsfrågor
vägleds kommunen av det idrottspolitiska programmet.

Kommunen deltar i ortsutvecklingsarbete med bygderåd på orterna, även kulturdialoger och
liknande med föreningar, företag och invånare. Varje år arrangeras Hälsoveckan där flera av
kommunens föreningar deltar och bidrar. Alla kommunala grundskolor arbetar systematiskt
med uppdraget om att införa minst en timme fysisk aktivitet per dag. Kommunen deltar i
projekt FASiS - fysisk aktivitet i samhällsplaneringen i Sörmland.

Flens kommun arbetar utifrån en ANDT-handlingsplan som nu har löpt ut och ska
utvärderas. Arbete på området ingår i det ordinarie skoluppdraget. Inom den fysiska
planeringen verkar man för att skapa levande stadsrum med social närvaro för ökad
trygghet. Samarbete sker med Fryshuset för att skapa främjande insatser för att stärka
ungas psykiska välmående.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Öka fokus på att minska sjukfrånvaron i kommunen, framförallt bland kvinnor. Här

kan deltagandet i Suntarbetsliv spela en viktig roll. Se över möjlighet till kartläggning
bland de som är eller har varit sjukskrivna.

● Se över möjligheter att stötta flickors idrottsutövande, till exempel genom en
behovsinventering bland flickor kring vilka förutsättningar som måste förbättras för att
öka deras idrottsutövande.

● Återuppta utvecklingsarbete kopplat till det systematiska arbetet för att främja hälsa
inklusive förebyggande åtgärder, framförallt i särskilda boenden.
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Målområde 4 - God utbildning
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och
att främja livslångt lärande för alla människor. Barn och ungas förutsättningar för att leva ett
gott liv med en god psykiskt och fysisk hälsa samt makt att påverka sina liv formas redan
under barn- och ungdomsåren. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar upp till en värld
av möjligheter som möjliggör för var och en att bidra till ett hållbart samhälle och dess
utveckling. Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningssystemet i Sverige.

När det gäller det lagstadgade ansvaret behöver kommunen göra en hel del förbättringar
gällande studieresultat, vuxenutbildning samt andel legitimerade lärare och fritidspedagoger.
Det krävs vissa förbättringar när det gäller att skapa lärmiljöer som är kreativa och
stimulerande. Flens kommun arbetar aktivt med att samarbeta med näringsliv, högskolor och
universitet för att stärka utbildningen. Fler insatser behövs för att stimulera till ett ökat
lärande hos den vuxna befolkningen om hållbar utveckling. Omfattande arbete krävs för att
göra gymnasieskolan i Flen ett mer attraktivt alternativ för gymnasieungdomar. Överlag är
bedömningen därför att flera ytterligare förbättringar krävs för att nå hela målområdet.

Målsättningarna på utbildningsområdet är i många fall att det ska vara minst i nivå med riket.
Detta är dock svårt att nå med tanke på förutsättningarna i Flens kommun, där en högre
andel elever har föräldrar med låg utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund jämfört med
riket. Kommunen och andra skolhuvudmän behöver arbeta för att kompensera för detta.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångs-
värde

Målsättning
2030

Senaste
värde Utveckling

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven
i alla ämnen, hemkommun, andel (%) -
Totalt

57,8 (2020)

ska öka och
vara minst i
nivå med
medel för riket

63,6 (2021)
Liten ökning.
Lägre än riket
(75,2)

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven
i alla ämnen, hemkommun, andel (%) -
Totalt

60,2 (2020) 100 65,6 (2021) Ökat

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
hemkommun, andel (%) - Totalt 64,2 (2020) 80 58,4 (2021) Minskat

Heltidstjänster i förskolan med
förskollärarlegitimation, kommunal regi,
andel (%)

36 (2020) 50 41 (2021) Ökat

Lärare (heltidstjänster) med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett
ämne i grundskola åk 1-9, kommunala
skolor, andel (%)

57,9 (2020)

ska öka och
vara minst i
nivå med
medel för riket

55,8 (2021) Minskat
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Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning
som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) -
Totalt

64,7 (2020)

ska öka och
vara minst i
nivå med
medel för riket

65,2 (2021)
Ökat, lägre än
riksmedel
(71,4)

Elever på SFI som klarat minst två kurser,
av nybörjare två år tidigare, andel (%) -
Totalt

44 (2020) ska öka till
minst 50 39 (2021) Minskat

Elever som har deltagit i och drivit företag
genom Ung företagsamhet i Flens
kommuns skolor under året, antal

16 (2020) ska öka 9 (2021)
Minskat, stor
variation i data
från år till år

Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 finns det god tillgång på
likvärdig utbildning av god kvalitet i
alla delar av Flens kommun och en
högre andel elever uppnår
gymnasieexamen och är behöriga
till högskolan

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Överlag ligger Flens studieresultat ganska lågt
jämfört med resten av Sverige och det syns
heller inte en tydlig ökning när det gäller
huruvida elever uppnår gymnasieexamen och
behörighet till högskolan. Aktuella värden är
långt ifrån målsättningarna.

En stor majoritet av lärarna i
kommunala skolor och minst
hälften av fritidspedagoger har
lärarlegitimation. Minst hälften av
lärare på kommunala förskolor har
förskollärarlegitimation

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Utvecklingen går bra när det gäller
heltidsanställda med förskolelegitimation. Lärare
med lärarlegitimation och ämnesbehörighet har
minskat de tre senaste åren. Årsarbetare i
fritidshem med pedagogisk examen varierar
men är väldigt långt ifrån målvärdet.

Elever i skola och vuxenutbildning
har goda kunskaper och färdigheter
för att kunna nå egen försörjning
och för att kunna bidra till hållbar
utveckling i samhället

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Indikatorerna kring behörighet till yrkesprogram
och deltagande i vuxenutbildning visar på en
positiv trend men är långt ifrån målsättningen
om att vara i nivå med riket. Endast 39 % av
deltagarna på SFI har klarat minst två kurser
efter två år, lägre bland kvinnor än män.

Kommunens stimulerar,
tillsammans med till exempel
studieförbund och föreningar, ett
ökat lärande hos den vuxna
befolkningen om hur vi kan nå det
hållbara samhället.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det redovisas endast få samarbeten med
studieförbund och föreningar med syftet att öka
lärandet hos vuxna invånare gällande hållbar
utveckling. Ett projekt som kommunen arbetat
med är Minimeringsmästarna som engagerar
hushåll i kommunen.

Kommunen skapar kreativa och
stimulerande lärmiljöer att trivas i
samt har ett aktivt och
förvaltningsöverskridande arbete
för att främja närvaro och förebygga
frånvaro

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Andelen föräldrar som tycker att deras barn lär
sig i förskolan har ökat de senaste tre åren.
Däremot har andelen elever i årskurs 9 och 5
som tycker att skolarbetet motiverar dem att vilja
lära sig mer minskat. BUK och SOC har ett
gemensamt projekt för att röja hinder för
skolfrånvaro som pågår och omfattar även 2023.

26



Gymnasieskolan i Flen är ett
attraktivt skolalternativ för
kommunens ungdomar som
erbjuder högkvalitativ utbildning

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Andelen gymnasieelever i kommunens egna
skola har minskat senaste åren. BUK har
genomlyst gymnasieskolan vilket har resulterat i
åtgärder och utvecklingsarbete gällande
attraktivitet, lokalanvändning och
utbildningsinnehåll.

Flens kommun som organisation
har etablerade samarbeten med till
exempel näringsliv, högskolor och
universitet för att motivera elever
och stärka utbildningen

Kan nås
snart, fortsätt
med
pågående
förbättringar

Det bedöms vara en god utveckling gällande
antalet elever som varit med i Ung
Företagsamhet trots pendlande värden. Flen har
flera etablerade samarbeten som bidrar till att
motivera elever och att stärka deras utbildning.

Kommunorganisationens arbete på området
Hela målbilden ingår i barn- utbildnings-, och kulturförvaltningens (BUK) grunduppdrag och
BUK arbetar med de områden som nämnden beslutat om i sin nämndplan: barn- och
elevhälsa, synligt lärande, trygghet, studie- och yrkesvägledning samt samverkan för bästa
skola. BUK har även gjort en genomlysning av gymnasieskolan i Flen. Det har lett till att en
ny rektor anställts med uppdrag att höja attraktiviteten i skolan. Utveckling av
lokalanvändning och utbildningsinnehåll pågår.

BUK har samarbeten med lärarutbildningar och tar emot studenter på praktik. De erbjuder
också platser för lärarstuderande att kombinera arbete och studier för att bli lärare på
lågstadiet. BUK har inlett diskussion om forskningssamarbete med Mälardalens Universitet.
Gymnasiet har samarbete med Ung Företagsamhet.

Vuxenutbildningen på socialförvaltningen arbetar bland annat med att förstärka
svenskautbildningen med extra svenska för de som inte klarat svenska för invandrare (SFI).
Ett uppdrag om att göra en total översyn av SFI pågår. Det pågår ett projekt kring ett
kompetenscentrum som bland annat handlar om att få till en förbättrad samverkan mellan
gymnasiet, vuxenutbildningen, kommunala aktivitetsansvaret och näringslivet för att öka
elevers möjlighet att fullfölja sina studier och förstå vad som krävs på arbetsmarknaden.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Lägg fokus på att fler ska uppnå gymnasieexamen och att kommunala

gymnasieskolan håller hög kvalitet snarare än på att en högre andel ska välja den
kommunala gymnasieskolan.

● Kommunens förskolor och skolor ska förstärka och utveckla arbetet utifrån det
kompensatoriska uppdraget enligt Skollagen, för att bidra till högre kvalitet i
verksamheter där en hög andel av barn/elever har föräldrar med låg
utbildningsbakgrund och/eller utländsk bakgrund.

● Säkerställ organisationens arbete i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet,
inriktning utbildning. För högre måluppfyllelse inom sfi, svenska för invandrare, knyt
an till pågående uppdrag i strategisk plan 2022 om en total översyn av sfi och
pågående projekt om Kompetenscentrum.
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Målområde 5 - Jämställdhet
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och förverkliga alla kvinnors och flickors egenmakt.
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det är en
förutsättning för en hållbar utveckling. Alla former av våld, diskriminering och skadliga
sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar både individ och samhället i stort. Det har även
bevisats att politisk, ekonomiskt och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar positivt
till alla dimensionerna inom hållbar utveckling. Sverige har ett rättsligt ramverk som främjar
jämställdhet och det är även en del av det kommunala uppdraget. I skolan ska utbildning
utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter där
jämställdhet inkluderas.

Det som sticker ut i Flens kommun är bland annat den högre sjukfrånvaron och
arbetslösheten bland kvinnor och det sämre studieresultatet bland killar. Arbetet med att ha
nolltolerans mot våld i nära relationer behöver förstärkas. Det finns behov av att utveckla
arbetet med jämställda arbetsvillkor och användningen av könsuppdelad statistik. Arbetet
behöver också generellt bli mer konkret och systematiskt med fler kommunövergripande
satsningar. Därför görs bedömningen att det krävs flera ytterligare förbättringar för att Flens
kommun ska uppnå hela målet.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning 2030 Senaste värde Utveckling

Kvinnor på chefspositioner,
kommun, andel (%) 71 (2020)

andel ska
motsvara andel
kvinnor bland
årsarbetare

69,7 (2021)

andel kvinnor
bland
årsarbetare: 77,9

Minskat

Heltidsanställda
månadsavlönade, kommun,
andel (%)

Kvinnor: 77 (2020)
Män: 84 (2020)

ska vara minst i
nivå med medel
för riket och
skillnaden mellan
könen ska minska

Kvinnor: 79
(2021)
Män: 84 (2021)

Skillnaden har
minskat något,
de är ganska
nära riksmedel
(K: 83 & M: 89)

Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har flickor och
pojkar, kvinnor och män i
Flens kommun lika
rättigheter, villkor och
möjligheter att forma
samhället och sina egna liv

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Indikatorerna för målbilden går inte att bedöma ännu.
Relevanta könsskillnader i andra målbilder har dock
observerats. Detta gäller t ex en högre sjukfrånvaro
bland kommunanställda kvinnor och arbetslöshet bland
kvinnor i kommunen jämfört med män. Även skillnader i
studieresultat där tjejer presterar bättre i jämfört med
killar. Det finns behov av mer systematik i kommunens
arbete med målbilden.
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Kommunen har god
förståelse för hur olika beslut
och satsningar gynnar flickor
och pojkar, kvinnor och män
på olika sätt, och arbetar
systematiskt för en rättvis
fördelning av resurser i alla
sina verksamheter

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Andelen kvinnor på chefspositioner motsvarar inte ännu
andelen kvinnliga årsarbetande och har inte haft en
tydligt positiv utveckling ännu, men är dock nära. En del
satsningar som är främjande för målbilden nämns från
kommunens verksamheter. Dock saknas det mer
omfattande kommunövergripande satsningar för att ett
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra organisationen.

Det finns inga osakliga
löneskillnader och villkor
mellan kommunalt anställda
kvinnor och män i Flens
kommun

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Lönekartläggningen visar inte på några osakliga
lönevillkor. Däremot finns det tecken på ojämlika
arbetsvillkor utifrån antalet medarbetare per chef i
kvinnodominerade yrkesområden jämfört med
mansdominerade. Det syns även i sjukfrånvaron som
är högre bland kvinnor.

Kommunen har ett
systematiskt arbete för att
förebygga och utmana
destruktiva könsnormer som
till exempel kan leda till våld
och övergrepp

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Redovisning visar på en del systematiskt arbete med
att förebygga och utmana destruktiva könsnormer,
framförallt hos ungdomar och i skolan. Kommunens
bolag nämner också visst arbete men inget som visar
på utarbetat systematiskt arbete. Det finns alltså behov
av att utveckla ett systematiskt arbete på området och
tydliggöra övergripande ansvarsfördelningen utifrån
kommunens handlingsplan.

Kommunen har en
nolltolerans mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck. I
kommunen ska kvinnofrid
råda

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

SKR:s jämförare visar på många rutiner som inte är på
plats gällande kommunens arbete med våld i relationer.
Det har inte gjorts någon uppföljning på
handlingsplanen. Det redovisas en del aktivt arbete på
området men inte tillräckligt för att höja bedömningen.

Kommunorganisationens arbete på området
På jämställdhetsområdet finns en Likabehandlingsplan som behandlar viktiga områden att
utveckla och följa upp när det gäller jämställdhets- mångfalds och likabehandlingsfrågor. Det
handlar om att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder som omfattar medarbetarens
arbetsförhållanden, lön och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och
kompetensutveckling samt möjligheter att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Även
skolverksamheterna har likabehandlingsplaner.

I arbetet med Suntarbetsliv där hela kommunen deltar finns jämställdhet med som ett
perspektiv. HR-avdelningen gör lönekartläggningar årligen för att identifiera eventuella
osakliga skillnader på grund av kön.

Socialförvaltningen har genomfört ett arbete kring jämställdhetsintegrering av ekonomiskt
bistånd. Det innebär att låta båda könen ta mera plats i utredning och beslut, utreda dem en
och en för att ge dem egen tid att få fram och våga ta upp saker om att exempelvis vara
våldsutsatt.
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Flera delar av kommunorganisationen deltar i Effektiv Samverkan för Trygghet (EST) där
bland annat frågor som rör våld i nära relationer uppmärksammas. Kommunen har tagit fram
handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck, som gäller för perioden 2021-2022. Socialförvaltningen har gjort ett förslag till Ideellt
Offentligt Partnerskap (IOP) med kvinnojouren Malva. De har även gjort en uppstart av ett
våldsteam i myndighetsenheten Vuxna.

I förskolans läroplan ingår att arbeta normbrytande och det ingår även i flera av skolans
läroplaner vilket innebär att elever får arbeta med frågan. Ungdomsmottagning arbetar aktivt
med att identifiera riskbeteenden och utsatthet samt informera ungdomar. HR-avdelningen
har ett högre fokus på beteenden där till exempel machobeteenden inte är önskvärt.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Ta fram könsuppdelad statistik på alla områden där det är relevant och använd

resultaten för att säkerställa att verksamheternas resursfördelning är jämställd utifrån
behoven hos kommunens invånare.

● Utifrån Likabehandlingsplan för Flens kommun; Undersök om det finns skillnader i
förutsättningar som påverkar möjligheten att utföra sitt jobb mellan kommunalt
anställda män och kvinnor. Säkerställ att manliga och kvinnliga chefer har lika
förutsättningar att utöva chefskap.

● Arbeta mer systematiskt och samordnat i kommunens arbete med att förebygga våld
i nära relationer.
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Målområde 6 - Rent vatten och sanitet
Status: Vissa ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden och därav även en förutsättning för
människors hälsa och för en hållbar utveckling. Utöver att vatten är livsnödvändigt är det
även en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Mål 6 handlar
om att säkerställa tillgången till rent vatten, förbättrad vattenkvalitet, förbättrad avloppsrening
och restaurering av vattenrelaterade ekosystem. En viktig fråga är hur de goda
dricksvattenresurserna i Sverige ska kunna säkerställas långsiktigt. Enligt EU:s
vattendirektiv ska inte statusen på en vattenförekomst försämras. I Sverige är tyvärr inte
reningen av avloppsvatten tillfredsställande, framförallt när det gäller enskilda avlopp.

Flens kommun har flera ytterligare förbättringar kvar för att uppnå ett systematiskt arbete
gällande att förbättra och bevara god vattenkvalitet i kommunens vatten. För de flesta av
målbilderna krävs det endast vissa ytterligare förbättringar, till exempel för att bygga ut det
allmänna VA-nätet, hushålla med vatten, följa en strategi för att återföra näringsämnen till
kretsloppet och att utföra systematisk tillsyn. Flen är nära att nå målbilden angående att alla
av kommunens vattentäkter som levererar dricksvatten har aktuella skyddsområden och
föreskrifter. Överlag bedöms målområdet ha vissa ytterligare förbättringar kvar för att det ska
uppnås till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030 Senaste värde Utveckling

Vattentäkter med vattenskyddsområde,
andel (%) 100 (2019) 100 100 (2021) Uppnått

Vattentäkt i Katrineholms kommun som
levererar dricksvatten till Flens
kommun har aktuella skyddsområden
och skyddsföreskrifter (Nej = 0, Ja = 1)

0 (2021) 1 0 (2021)

Har kommunen kontinuitetsplaner för
vattenbrist i samhällsviktig
verksamhet? (Nej = 0, Delvis = 1, Ja =
2)

0 (2020) 2 1 (2021) Delvis
uppnått

Har kommunen en nödvattenplan?
(Nej = 0, Ja = 1) 1 (2021) 1 1 (2021) Uppnått

Vattenförekomster med god status,
andel (%) 45,6 (2020)

ska öka
kraftigt och
vara högre än
medel för riket

45,6 (2021)

Oförändrat, är
lite lägre än
rikets medel
(48,3)
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har alla vattentäkter
som levererar dricksvatten till
Flens allmänna VA-nät aktuella
skyddsområden och
skyddsföreskrifter

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Alla vattentäkter i Flen har vattenskyddsområde.
Dock har inte vattentäkten i Katrineholm fått
vattenskyddsområde än, ansökan är inlämnad för
beslut till Katrineholms kommun. Två av de redan
skyddade vattentäkterna behöver revideras då de
inrättades innan Miljöbalken kom till. Sörmland
Vatten arbetar inte aktivt med detta just nu men det
planeras framöver.

Kommunorganisationen
hushåller med vatten i sina
verksamheter och arbetar
proaktivt för att säkra
vattentillgång i kommunen och
minska konsekvenserna av
vattenbrist

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Indikatorerna visar på en god utveckling i linje med
målet och tidsramen. En nödvattenplan finns och en
reservvattenplan är på gång. Kommunikation till
invånare angående att spara vatten görs.
Verksamheter redovisar dock inget arbete med att
hushålla med vatten.

Det allmänna VA-nätet är
utbyggt till prioriterade områden
och planer finns för anslutning
av nya områden, genom en
aktuell VA-plan

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

VA-planen är nyligen reviderad och arbete för att ta
fram en ny är på gång. Planering för hur arbetet
med detta ska gå till kvarstår. Enligt lagändring är
det en vattentjänstplan som ska tas fram, som
ersätter VA-plan.

Kommunen har ett systematiskt
arbete för att förbättra och
bevara god vattenkvalitet i sjöar
och vattendrag, i enlighet med
Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Det har inte skett någon förbättring av andelen
vattenförekomster med god status. Andelen är även
lägre än riksmedel. Det finns en hel del arbete kvar
för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och
vattendrag. Regeringens beslut om nya
åtgärdsprogram för vatten innebär att kommunen
behöver förstärka sitt arbete på området.

Det sker en systematisk tillsyn
av och dialog med
verksamheter som kan ha
negativ påverkan på
vattenkvaliteten

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det redovisas ingen dialog med verksamheter som
kan ha negativ påverkan på vattenkvaliteten.
Däremot sker en systematisk tillsyn utifrån en
tillsynsplan. Prioritering görs där gentemot
verksamheter som kan ha negativ påverkan på
vattenkvaliteten. På grund av resursbrist är
genomförd tillsyn dock inte tillräcklig utifrån de
identifierade behoven.

Kommunen följer en strategi för
hur majoriteten av
näringsämnena från
avloppsvatten ska återföras till
kretsloppet

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Kommunen arbetar med att REVAQ-certifiera slam
vilket har syftet att minska flödet av farliga ämnen
till reningsverk och att skapa en hållbar återföring
av växtnäring. Arbetet utifrån åtgärdsprogrammet
Sörmlands Miljö påbörjas under 2023. Här ingår det
åtgärder som berör målbilden, t ex att återföra
näring från enskilda avlopp.
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Kommunorganisationens arbete på området
Natur- och vattenvårdsprogrammet beskriver de viktigaste blåa värdena i kommunen och är
ett viktigt underlag för kommunens arbete. VA-planen beskriver utbyggnaden av vatten- och
avloppsanläggningar i kommunen. Pågående projekt är att ge fastigheter i Fornbo, Fållökna
och Malmsjöberg möjlighet att ansluta till det allmänna VA-nätet. Under 2023 ska en
vattentjänstplan tas fram enligt lagändring i lagen om allmänna vattentjänster. Enligt uppdrag
från kommunstyrelsen har arbete med att ta fram en vattenplan initierats, det handlar om att
samordna kommunens arbete kring vatten i enlighet med redan uppsatta mål.

Alla kommunala vattentäkter i Flens kommun har vattenskyddsområde (VSO), två av dem
behöver dock revideras då de är inrättade innan Miljöbalken trädde i kraft. Ansökan är
inlämnad till Katrineholms kommun gällande VSO för vattentäkten i Katrineholm. Sörmland
Vatten och Avfall har en nödvattenplan (3-5 liter per person och dygn) för Flen. Arbete har
påbörjats med en reservvattenplan.

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har i sin nämndplan 2022 belyst vikten av att arbeta med
att säkerställa vattenkvalitéer i sjöar och vattendrag. Ytvattenprovtagningar har gjorts våren
2022. SBN beslutar årligen om tillsynsplan för miljöskydd där prioritering sker av tillsyn
gentemot verksamheter som kan ha negativ påverkan på vattenkvaliteten.

Våren 2022 delfinansierade kommunen ett examensarbete av en student från Uppsala
Universitet om möjlighet att anlägga spillvattenvåtmark i södra Flen. Projektets tanke är en
ytterligare rening av renat avloppsvatten för att förbättra Gårdsjöns vattenkvalitet. Planer
finns på att söka LONA-bidrag för att utreda förutsättningarna vidare. Det pågår ett projekt
om att återställa en våtmark på Hammatorpsmossen.

När det gäller att ta tillvara på näringsämnen från avloppsvatten arbetar Flen Vattens
reningsverk arbetar med att REVAQ-certifiera slam. SBN ska delta i länsövergripande arbete
kring målbilden inom ramen för åtgärdsprogrammet för Sörmlands Miljö.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Prioritera arbetet med att ta fram en vattenplan för att få till en samsyn och

samordning i organisationen kring olika frågor som rör vatten, både inom
förvaltningsorganisationen och gentemot VA-bolaget.

● Inled arbete med att ta fram en vattentjänstplan snarast eftersom en sådan ska vara
remissad och beslutad innan slutet av 2023 enligt lagen om allmänna vattentjänster.

● Fortsätt prioritera tillsyn av verksamheter som kan ha negativ påverkan på
vattenkvaliteten.
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Målområde 7 - Hållbar energi
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 7 handlar om att säkerställa tillgången till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla. Detta är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar
som vi står inför som t ex fattigdom, klimatförändringar och att ha en inkluderande
samhällsutveckling. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi
utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Det är därför viktigt med förnybara
energilösningar. Det är även viktigt att öka energieffektiviteten. I kommunala
verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder finns en långsiktig positiv trend för
energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras i både befintliga och nya byggnader.
Transporter använder även stora mängder fossil energi, det är därför viktigt att
förutsättningarna för att välja förnybara drivmedel förbättras.

Flen är nära att uppnå målbilden gällande att andelen förnybar energiproduktion ska öka och
att man underlättar för etableringar av icke-fossil drivmedelsproduktion. Det krävs vissa
ytterligare förbättringar för att genom samverkan effektivisera lokalanvändningen och för att
göra det enkelt i hela kommunen att tanka eller ladda med förnybara drivmedel samt att
hälften av kommunens fordon ska vara miljöbilar. Flera ytterligare förbättringar behövs för att
kommunens transportutsläpp ska minska med 70% och för att energiförbrukningen ska
minska i kommunens fastigheter. Därav görs bedömningen att flera ytterligare förbättringar
krävs för att hela målområdet ska uppnås.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030

Senaste
värde Utveckling

Energiprestanda i Flens Bostads (FBAB)
fastigheter, kWh per m2 och år 132,1 (2020) ska minska 137,1 (2021) Ökat

Energiprestanda i Flens Kommunfastigheter
AB:s (FKAB) fastigheter, kWh per m2 och år 188,08 (2020) ska minska 182,49 (2021) Minskat

något

Tomma fastigheter av FKABs totala
fastighetsbestånd, andel (%)

10,5 (2020) ska minska 4,8 (2021) Minskning

Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt
(MW) 3,98 (2020) ska öka 5,26 (2021) Ökat

Fossiloberoende fordon i
kommunorganisationen, andel (%) 45,2 (2020) 100 58,9 (2021) Ökat

Koldioxidutsläpp från kommunens
drivmedelsanvändning, ton CO2-ekvivalenter

375 (2009)
254 (2019) 112 369 (2021) Ökat
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har energiförbrukningen per m2
i kommunägda fastigheter minskat
kraftigt. Nybyggda kommunala
fastigheter har lägre energianvändning
än lagkraven för nära-noll-byggnader.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Energiprestandan i FKAB:s och FBAB:s
fastigheter har inte haft en tydlig
minskande utveckling ännu. Ytterligare
insatser behövs för att minska
energiförbrukningen. Energideklarationer
har inte gjorts för FKAB:s nybyggda hus.

Kommunala verksamheter i samverkan
med fastighetsägare ser till att lokaler
används effektivt och samnyttjas där det
är möjligt.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Andel bruksarea i skollokaler per elev
ligger inom riktvärdena för förskolan men
för gymnasium och grundskola är värdet
för högt. Andelen tomma fastigheter hos
FKAB har minskat kraftigt till 2021.

Andelen förnybar energiproduktion har
ökat i Flens kommun. Kommunen
underlättar för etableringar av till
exempel el-, biogas-, och
biokolsproduktion och är drivande i
arbetet med ett flertal nya egna
anläggningar, framförallt för elproduktion

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Indikatorerna visar på en god utveckling
mot målbilden. Energianvändning från
förnybara källor har inte haft en tydligt
positiv utveckling men värdet är nära
målsättningen på 50%. Redovisningen
nämner också aktivt arbete på området, till
exempel nya solcellsanläggningar.

Kommunorganisationen har minskat
sina utsläpp från transporter med 70 %
jämfört med 2010 genom ett aktivt
arbete för en fossiloberoende
fordonsflotta. Det finns goda möjligheter
för anställda att använda alternativa
färdmedel, till exempel elcykel, samt att
ha digitala och resfria möten

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Kommunen ökar användningen av
fossiloberoende fordon i sina
verksamheter, men omställningen går
långsamt. Utsläppen  från kommunens
drivmedelsanvändning har ökat och är
långt ifrån målsättningen. Det görs
främjande insatser för resande med
alternativa färdmedel samt digitala möten.

I hela kommunen är det enkelt att
tanka/ladda fordon med olika typer av
förnybara drivmedel och minst hälften
av alla registrerade fordon i kommunen
är miljöbilar.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Andelen fossiloberoende bilar har ökat i
kommunen och försäljningen av elbilar går
kraftigt uppåt vilket ser ut att fortsätta.
Redovisning visar på arbete som främjar
möjligheterna att tanka och ladda
förnybart. Riktlinjer för publik
laddinfrastruktur är på väg att beslutas om.

Kommunorganisationens arbete på området
Det huvudsakliga styrdokumentet på detta område är energi- och klimatplanen där
strategiska områden inom energi är energieffektiva byggnader och lokal förnybar
energiproduktion.

Kommunens bolag arbetar aktivt med energieffektivisering. Flens Bostad (FBAB) har
genomfört en del åtgärder som: tilläggsisolering av flertal vindar, byte av fönster, bytt ut
nästan all gammal belysningsarmaturer till LED och bytt ut gamla ventilationsaggregat till
nya energieffektivare modeller.  Flens Kommunfastigheter (FKAB) försöker bland annat ha
så låg inomhustemperatur som möjligt och försöker undvika onödig ventilation.
Framtidsbruket har installerat bergvärmeanläggning till Mejerihuset. De har även en ny
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ventilationsanläggning som har värmeåtervinning. Unikabruket och Framtidsbruket har även
planerar på att byta ut direktverkande el i andra byggnader till värmepumpar eller
biobränslebaserad värme.

FKAB har som målsättning att installera en ny solcellsanläggning per år. Solceller installeras
på Mejerihusets tak under hösten med 28 kW installerad effekt. Laddstolpar för att ladda
elfordon har monterats i samband med ombyggnaden till nytt produktionskök i delar av
Unikabrukets lokal. Under hösten 2022 kommer en solcellsanläggning på 86 kW att
monteras hos Unikabruket. Kommunen har börjat identifiera lämpliga platser för t ex vind
och sol. Under 2022 genomförs ett uppdrag om att etablera en solpark.

Kommunorganisationen arbetar för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och använda
digitala eller resfria möten när det är lämpligt. Resepolicyn är ett viktigt styrdokument när det
gäller tjänsteresor. I samverkan med Sörmland Vatten har en biogasmack tagits i drift 2022.
Under 2022 har en förstudie genomförts kring utveckling av publik laddinfrastruktur i
kommunen som har resulterat i en riktlinje för kommunens arbete med frågan.

Kommunen samverkar i en lokalstyrgrupp kring lokaleffektivisering. FKAB och KLF har tagit
fram ett system för incitament för förvaltningar att effektivisera sina lokaler.
Idrottsanläggningar samnyttjas med skolverksamhet och i flertal lokaler bedrivs träning
dagtid med äldre.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Intensifiera arbetet för att få till en fossilfri fordonsflotta.
● Säkerställ att kommunorganisationen gör sina tjänsteresor i enlighet med

resepolicyn.
● Öka fokus på energibesparande åtgärder och ett mer effektivt nyttjande av

kommunens lokaler.
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Målområde 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 8 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt med full
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Att främja ett gott
investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar
utveckling. Det behövs även skapas goda förutsättningar för privat företagande, ungas
anställning, entreprenörskap och hållbar turism.

Det krävs vissa ytterligare förbättringar i Flen för att uppnå en utvecklad turism och
besöksnäring med fokus på natur-, kultur- och friluftsvärden och att möjliggöra att det görs
hållbart. Detta gäller även målbilden om att säkerställa minsta möjliga negativa påverkan på
miljö och klimat vid nyetableringar och att kommunen ska ha ett gott bemötande till företag
och underlätta för det lokala näringslivet för att främja fler arbetstillfällen. Flera ytterligare
förbättringar krävs för att göra Flen till en attraktiv arbetsgivare med systematiskt arbete för
att säkra kompetensförsörjning och goda arbetsvillkor. Mycket omfattande förbättringar
behövs för att minst halvera arbetslösheten och att ge likvärdiga möjligheter till
sysselsättning. Sammanfattningsvis bedöms hela målområdet behöva flera ytterligare
förbättringar för att uppnås.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning 2030 Senaste värde Utveckling

Arbetslöshet 18-64 år,
årsmedelvärde, andel (%) av
befolkningen. - Totalt

10,2 (2019) ska vara under 5,5 11 (2021) Ökat något

Långtidsarbetslöshet 25-64 år,
årsmedelvärde, andel (%) av
befolkningen - Totalt

7,6 (2020)
ska minska och
vara högst i nivå
med medel för riket

7,7 (2021) Ökat något. Högre
än riksmedel (4,6)

Attraktiv Arbetsgivarindex 72 (2020) 73 (2021) Ökning

Personalomsättning på
chefsposter, %

15,49 (2020)
varav
BUK: 30,19
KLF: 9,52
SBF: 12,50
SOC: 38,46

ska minska, särskilt
på
Socialförvaltningen

19,12 (2021)
varav
BUK: 20,83
KLF: 10,53
SBF: 18,18
SOC: 29,63

Ökat totalt, minskat
på SOC och BUK

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv, ranking 146 (2020)

initial målsättning är
att vara bättre än
plats 145

174 (2021) Försämring

Gästnätter, antal nätter, totalt
per invånare, antal/inv 4,30 (2019) ska öka 3,38 (2021)

Minskat 2020, som
följd av pandemin
men ökat igen 2021
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har arbetslösheten i
Flens kommun minst halverats,
med särskilt fokus på grupper
som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Kommunen
strävar efter likvärdiga möjligheter
till sysselsättning för alla
medborgare.

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

Arbetslösheten har minskat lite, framförallt för män.
Arbetslösheten bland unga ökar för män men minskar för
kvinnor. Det syns en trend där arbetslösheten ökar för
kvinnor samtidigt som det minskar för män. Flen är en av
de kommuner med högst arbetslöshet i landet.

Flens kommun är en attraktiv
arbetsgivare med ett systematiskt
arbete för att säkra
kompetensförsörjning och goda
arbetsvillkor.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Attraktiv Arbetsgivarindex visar på en liten positiv
utveckling till skillnad från ENPS (Employer Net Promoter
Score)- värdet. Personalomsättningen ökar på KLF och
SBF, den har minskat något på SOC och BUK men är
relativt hög. I redovisning framgår det att målbilden är ett
huvudfokus för HR-avdelningen under 2022.

Kommunen har ett gott
bemötande till företag och
underlättar för att det lokala
näringslivet ska vara
framgångsrikt och kunna skapa
fler arbetstillfällen.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Flens resultat i ÖJ’s företagsklimat har ökat och
nystartade arbetsställen har haft en tydlig ökning.
Kommunens ranking i Svenskt Näringslivs
Företagsklimat har försämrats lite senaste året, dock har
det varit en tydligt positiv trend tidigare år. En hel del
aktivt arbete utifrån målbilden redovisas vilket också
höjer bedömningen.

Kommunen säkerställer att
potentiella nyetableringar har
minsta möjliga negativa påverkan
på miljö och klimat.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

PLEX jobbar med frågan i sina planprocesser. Det har
däremot inte varit någon nyetablering ännu vilket gör det
svårt att bedöma måluppfyllelse. I riktlinjer för
exploateringsavtal och markanvisning nämns inget kring
ekologisk och social hållbarhet. Det finns heller ingen
etableringsplan för vilken typ av företag kommunen vill
ska etablera sig.

Turismen och besöksnäringen har
utvecklats, med särskilt fokus på
kommunens natur-, kultur- och
friluftsvärden. Kommunen
underlättar för en turism med låg
miljö- och klimatpåverkan.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Antal gästnätter har minskat som följd av pandemin men
har nu en ökning igen. Arbete görs även för att
tillgängliggöra besöksmål i kommunen med
kollektivtrafik, gång och cykel - framförallt tätortsnära.
Värden från målbilden behandlas också i kommunens
turistiska översiktsplan. Det redovisas en hel del arbete
med att utveckla besöksnäringen.

Kommunorganisationens arbete på området
Det centrala styrdokumentet på området är Arbetsmarknadsprogram för Flens kommun
2021-2024. Programmet handlar om att skapa en samsyn kring vilka åtaganden som behövs
för att kommunkoncernen tillsammans ska uppnå de gemensamma målen för kommunens
arbetsmarknadsarbete. Programmet beskriver de områden Flens kommun ska prioritera
samt inriktning och strategier för att uppnå kommunens övergripande mål på området. Som
en del i implementeringen av programmet har försök gjorts att arbeta processorienterat med
arbetsmarknadsfrågorna. Socialtjänsten samordnar arbetsmarknadsinsatser till personer
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med ekonomiskt bistånd. Flera delar av kommunorganisationen tar in personal via
arbetsmarknadsåtgärder.

Att Flens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är HR:s huvudfokus 2022 och framåt.
Uppdrag finns beskrivna i avdelningens verksamhetsplan kopplat till arbetsmiljö, ledarskap
och kompetensförsörjning. Det har även fattats politiskt beslut om definition av begreppet
attraktiv arbetsgivare och metodik för att avgöra om Flen är en attraktiv arbetsgivare.

Näringslivsarbetet utgår från näringslivsstrategin som ska utvärderas framöver. Det finns ett
mötesforum “En väg in” för att att underlätta handläggning av ärenden från företag.
Näringsliv och Turism samverkar med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. De sprider
information om vilka arbetsplatser som finns och kopplar ihop med arbetsplatser.

När det gäller etablering av företag studerar plan- och exploateringsavdelningen parametrar
kopplade till möjlig negativ påverkan på miljö och klimat i samband med planprocessen för
detaljplaner, för att åstadkomma hållbar utveckling. Vid framtida etableringar ligger fokus på
att följa det som är bestämt i lag, till exempel plan- och bygglagen och Miljöbalken.

När det gäller turism arbetar turismavdelningen utifrån översiktsplanen som har ett turistiskt
perspektiv genom att peka ut centrala besöksmål. De sprider information om besöksmål, tar
fram kartor och informationsmaterial. Samarbete sker bland annat med Sörmlands
Turistutveckling AB (STUA). Inom arbete med hållbart resande görs insatser för att göra det
lättare att ta sig med gång, cykel och kollektivtrafik till tätortsnära besöksmål.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Säkerställ att det finns ett systematiskt arbete i enlighet med

arbetsmarknadsprogrammet.
● Möjliggör praktikplatser inom kommunal verksamhet och arbeta aktivt för att hitta fler

praktikplatser i privat näringsliv.
● Arbeta aktivt utifrån den överenskommelse som tagits fram under 2022 mellan Flens

kommun och Arbetsförmedlingen.
● Se över möjligheten att ta fram en etableringsplan och/eller möjligheten att integrera

hållbarhetsperspektiv i riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisning.
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Målområde 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Status: Vissa ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 9 handlar om att skapa en motståndskraftig, fungerande och stabil infrastruktur.
Infrastrukturen behöver klara av förändringar i klimat såväl som förändringar i
användarbehov. Målet berör även industrier som ihop med infrastruktur behöver bli mer
inkluderande och hållbara för att vi ska kunna möta de framtida utmaningar vi står inför.
Detta genom att den industriella utvecklingen är resurseffektiv och tar hänsyn till miljö och
klimat. Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel för att finna hållbara lösningar för
både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Det bidrar även till att skapa nya
arbetstillfällen. Det är därför viktigt att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig
teknik och innovation för att främja en hållbar utveckling.

Kommunen måste göra flera ytterligare förbättringar med att det ska bli enkelt, effektivt och
säkert att förflytta sig med gång, cykel och kollektivtrafik samt för att dessa färdsätt ska öka.
Däremot är kommunen på bra väg med att skapa enhetliga och säkra cykelvägar och
samverkar för att möjligheterna att cykla säkert mellan orterna ska förbättras. Flen utför
också gott arbete med att samverka med industri och akademi för olika utvecklingsprojekt
och att använda strategisk planering och miljötekniska lösningar inom infrastruktur och
energi för minska klimatpåverkan. Kommunen har vissa ytterligare förbättringar kvar
gällande att föra dialog med företag om hållbar omställning, användning av trä vid
nybyggnation och för att ha en väl fungerande infrastruktur och teknisk försörjning.
Sammanfattningsvis krävs det vissa ytterligare förbättringar för att uppnå hela målområdet.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030 Senaste värde Utveckling

Hushåll med tillgång till eller möjlighet
att ansluta till bredband om minst 1
Gbit/s, andel (%)

91,3 (2020)

ska öka och
vara minst i
nivå med
medel för riket

94,9 (2021)
Ökat, är lite
lägre än
riksmedel (96,5)

Befolkning i kollektivtrafiknära läge,
andel (%) - Totalt 77 (2019)

ska öka och
vara minst i
nivå med
medel för riket

76,7 (2020)
Liten minskning,
lägre än
riksmedel (81,1)

Kvalitetsundersökning
Sörmlandstrafiken - Hur nöjd är du
sammanfattningsvis med
Sörmlandstrafiken? andel mycket
nöjd/ganska nöjd (%)

70 (höst 2020)

ska öka och
vara fortsatt
högre än
medel för
länet

71 (höst 2021)

Liten ökning,
Flens värde är
inte högre än
medel för länet
(71)

Genomsnittlig körsträcka med
personbil, mil/inv 638,1 (2020)

ska minska
och vara
högst i nivå
med medel
för riket

649,8 (2021)
Ökat, högre än
riksmedel
(610,9)
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Påstigande i busstrafiken per år,
landsbygdstrafik, antal 356 308 (2019) ska öka 179 616 (2021)

Stor minskning,
som följd av
pandemin

Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har Flens kommun väl
fungerande infrastrukturer och
teknisk försörjning, till exempel vad
gäller vägnät, kollektivtrafik,
bredband, vatten, avlopp och el.
Det finns en utvecklad och utökad
tågtrafik

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Tillgång till bredband har ökat och är nära riksmedel.
Invånare med närhet till kollektivtrafik är också
väldigt nära riksmedel, men inte haft en tydlig ökning
än. Det redovisas arbete för att främja antalet
tågavgångar i kommunens stationer samt att
förbättra medelstatusen på asfaltsvägar.

Det är enkelt, effektivt och säkert att
förflytta sig med gång, cykel och
kollektivtrafik. En ökad andel av
resorna i kommunen sker med
dessa färdslag.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Andel som reser med kollektivtrafiken har minskat,
mycket på grund av pandemin. Körsträckan med bil
har ökat lite under 2021. Medelstatus på asfalt på
cykelvägar är en bit ifrån målvärdet. Undersökningen
gällande hur nöjda folk är med Sörmlandstrafiken
har visat på en liten ökning men är inte längre
fortsatt högre än medel för länet.

Det finns enhetliga cykelnät med
säkra cykelvägar inom kommunens
tätorter och orter. Kommunen
verkar även för att förbättra
möjligheterna att cykla säkert
mellan orterna.

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Intera uppgifter visar att det har byggts en hel del
gång- och cykelvägar de senaste åren. Redovisning
visar på att ett aktivt arbete pågår gällande att binda
ihop cykelnäten på kommunens orter med fokus på
att åtgärda felande länkar. Även arbetet med statlig
medfinansiering har förbättrats för att öka potten så
fler cykel- och gångvägar kan byggas.

Strategisk planering och
miljötekniska lösningar används
inom energi och infrastruktur för att
minska klimatpåverkan och nå en
effektivare energianvändning.

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Kommunen har genomfört många åtgärder gällande
strategisk planering och miljötekniska lösningar inom
energi och infrastruktur. Arbete verkar vara på gång
för att använda strategisk planering gällande
solceller, vindkraft och även utvecklingen av
laddinfrastruktur i kommunen.

Samverkan sker med industri och
akademi med Flens kommun som
testbädd för olika typer av
utvecklingsprojekt

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Kommunen har ett brett samverkansarbete med
både industri och akademi som rör olika
utvecklingsprojekt. Dessa rör bland annat att stärka
intresse för naturvetenskap och teknik bland unga
för att främja den framtida kompetensförsörjningen.

Flens kommun för en löpande
dialog med företagen i kommunen
om hur de ska kunna ställa om sin
verksamhet för att bli mer hållbara.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det sker en hel del löpande dialog mellan
kommunen och företag, främst gällande hållbar
energianvändning. Här hade det varit positivt om
dialogerna för att uppmuntra till hållbar omställning
inkluderade fler aspekter av hållbarhet.
Näringslivsstrategin kan behöva ses över.
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Kommunen använder en större
andel trä vid nybyggnationer.
Möjligheten att använda trä prövas
för samtliga bygg- och
anläggningsprojekt där det är
tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det har ännu inte gjorts några byggprojekt där
möjlighet att använda trä har prövats. FKAB har
infört möjligheten att använda trä i deras
projektanvisningar och deras nästa projekt 2023
kommer ha mycket större andel trä. FBAB redovisar
att de är öppna för att använda trästommar, men att
ekonomin kan begränsa.

Kommunorganisationens arbete på området
I arbetet med infrastruktur ligger ett stort fokus på att förbättra möjligheterna för gång, cykel
och kollektivtrafik. Arbete med en mobilitetsplan pågår, där huvudstråk för olika färdslag
pekas ut och där det ingår huvudsakliga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för dessa.
Genom långsiktig planering för gång- och cykelvägar samt busshållsplatser tar kommunen
del av allt mer statlig medfinansiering för åtgärder. Dock har kommunen endast rådighet över
det kommunala vägnätet, för statliga vägnätet sker dialog och samverkan med Trafikverket
för att de på sikt ska genomföra önskade åtgärder. Samverkan sker med region Sörmland
kring kollektivtrafik. Under 2021 genomfördes underhåll av kommunala gator för drygt 7
miljoner kronor.

Det har skapats förbindelser för att binda samman de befintliga cykelstråken i Flens tätort
där det saknats samband. Kommunen samverkar med en cykelgrupp bestående av
engagerade boende på orter i kommunen. Kommunen deltar i flera cykelkampanjer i
projektet Rena Resan som drivs av region Sörmland.

När det gäller innovativa samarbeten deltar kommunen i projekt om KomTek - digifysiskt
science center som är ett samarbete i regionen. 2025 ska de ha en lokal avdelning med
inriktning på naturvetenskap och teknik. Näringslivschef har löpande dialog med företag om
hållbar omställning genom frukostträffar och nätverksträffar. Miljöstrateg har deltagit på
näringslivsfrukost och berättat om kommunens hållbarhetsarbete.

Bolagen ser över materialanvändning för minskad miljö- och klimatpåverkan. Smarta
lösningar används inom energieffektivisering. FKAB har anslutit sig till
Byggvarubedömningen för att underlätta materialval. De planerar att bygga sin första
klimatanpassade byggnad 2023. FKAB har infört punkt i projektanvisningar gällande att
använda mer trä vid nybyggnationer, deras nästa projekt 2023 kommer att ha betydligt större
andel trä i byggnaden. FBAB är öppna för att pröva att använda trästommar eller andra
material vid nybyggnation, om ekonomin tillåter.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Fokusera på insatser för att öka andelen invånare som reser med kollektivtrafiken.
● Se över ifall näringslivsstrategin behöver revideras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

för att säkerställa rätt fokus gentemot lokala företag.
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Målområde 10 - Minskad ojämlikhet
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl ekonomiskt,
socialt och politiskt inflytande i samhället. Mål 10 handlar därför om vikten av att verka för ett
samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen
om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion,
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Det är därför viktigt att minska inkomstklyftor,
främja social, politisk och ekonomisk inkludering, säkerställa lika rättigheter för alla och att
främja en säker migration. Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av de övriga
målområdena.

Flens kommun har uppnått att alla fysiska åtgärder genomförs med praxis för hög säkerhet
och tillgänglighetsanpassning, där är det viktigt att de goda resultaten bibehålls. Resterande
målbilder kräver flera ytterligare förbättringar. Detta gäller frågor som att ha ett systematiskt
arbete för att stärka och inkludera de nationella minoriteterna i kommunen och att ett
gemensamt ansvar tas för att inkludera nyinflyttade i samhället och arbetslivet samt att
diskriminering motverkas. Dessutom behövs flera förbättringar för att minska sociala och
ekonomiska skillnader avsevärt genom ett aktivt arbete med flera olika sociala och
ekonomiska faktorer. Därav bedöms hela målområdet behöva flera ytterligare förbättringar
för att uppnås till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030 Senaste värde Utveckling

Barn som lever i ett hushåll där minst
en förälder har skulder hos
Kronofogden eller under en pågående
skuldsanering, andel (%)

13,4 (2020)

ska minska
och vara
högst i nivå
med medel
för länet

14,1

Sörmland: 10,3
(2022)

Ökat, är högre
än medel för
länet

Anställda utrikes född, kommun,
balanstal 0,8 (2020) minst 1 0,8 (2020)

Förvärvsarbetande skyddsbehövande
och anhöriga (flyktingar) 20-64 år,
vistelsetid 4-6 år, andel (%) - Totalt

48,2 (2019) ska öka 33,8 (2020) Minskat

Genomförda fysiska åtgärder som är
tillgänglighetsanpassade, andel (%) 100 (2021) 100 100 (2021) Uppnått
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har sociala och ekonomiska
skillnader minskat avsevärt i Flens
kommun, genom ett aktivt arbete för
minskad ekonomisk utsatthet bland
barn, unga, och vuxna, minskat
beroende av försörjningsstöd, höjd
utbildningsnivå, stärkta
utbildningsresultat, stärkt
sysselsättning, ökad jämställdhet, och
minskad bostadssegregation.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Barn som bor med föräldrar som har ekonomiska
skulder har ökat och är högre än medel för länet.
Relaterade målbilder till denna målbild visar också
överlag på att mer arbete krävs. För de flesta
indikatorer syns ännu ingen tillräckligt tydlig positiv
trend. Det sker inte tillräckligt god utveckling
gällande exempelvis ekonomisk utsatthet, personer
med försörjningsstöd och stärkt sysselsättning.

Kommunens verksamheter och andra
samhällsaktörer tar gemensamt ansvar
för att inkludera nyinflyttade i
samhällslivet och arbetsmarknaden och
motverka diskriminering.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Det har endast skett en liten ökning av anställda i
kommunen som är utrikesfödda, ingen tydlig trend
ännu. Förvärvsarbetande flyktingar hade en ökande
trend fram tills 2019 men minskade sedan 2020. Det
är en mycket högre andel förvärvsarbetande
manliga flyktingar jämfört med kvinnliga.

Alla kommunorganisationens fysiska
åtgärder, till exempel lekplatser och
hållplatser, genomförs enligt praxis för
hög säkerhet och fullgod
tillgänglighetsanpassning.

Uppnådd,
bibehåll de
goda
resultaten

År 2021 är alla genomförda fysiska åtgärder
tillgänglighetsanpassade i Flen. Det redovisas
mycket aktivt arbete med att både uppfylla målet
och att bibehålla fortsatt måluppfyllelse i flera delar
av kommunen.

Kommunorganisationen arbetar
systematiskt för att stärka de nationella
minoriteternas delaktighet och
inflytande samt öka kunskaperna om
deras rättigheter. Kommunen
uppmärksammar särskilt de nationella
minoriteternas språk och kultur.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Det finns viss medvetenhet i organisationen att det
krävs mer arbete för att stärka de nationella
minoriteternas delaktighet och inflytande men det
redovisas inget systematiskt arbete med frågan.
Åtgärden för att uppdatera kommunens hemsidor
med översättning till minoritetsspråken har ännu inte
gjorts eller varit tillräcklig.

Kommunorganisationens arbete på området
Frågan om jämlikhet knyter an till flera andra målområden, till exempel fattigdom, utbildning,
arbetsmarknad, jämställdhet och hållbara samhällen. Arbete som redovisas där bidrar till
minskad ojämlikhet. Likabehandlingsplanen är ett viktigt styrdokument på området, liksom
riktlinje för strategisk kompetensförsörjning som bland annat handlar om att bättre ta tillvara
på nyanländas kompetens.

Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltningen (BUK) genomför flera insatser för ökad jämlikhet
till exempel kompetensutvecklingsinsatser, införande av avgiftsfri kulturskola och avgiftsfria
lovaktiviteter, startat kapprumsbibliotek i förskola, e-sport på fritidsgårdar och frukost på
högstadiet. BUK har en mottagningsenhet, Kompassen, för nyanlända barn och unga. Det
finns en öppen förskola och det anordnas aktiviteter i biblioteket.

Socialförvaltningen har utökat antalet socionomer och startat ett våldsteam. De har även
arbetat med Projekt Klara (fokus på arbetsmarknad och social integration för utrikesfödda
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kvinnor) och Sikta (Arbetsförberedande rehab). Arbetsmarknadsstrateg bidrar till samverkan
mellan förvaltningar med olika nätverk och driver på arbete utifrån styrdokument.  FBAB har
relativt låga hyror som de vill fortsätta bevara.

Nationella minoriteters rättigheter utifrån språk och kultur omnämns i reviderad Kulturplan
2022-2025. Under planperioden kommer kulturella händelser att synliggöras med specifikt
fokus runt området. Beslut har tagits av kommunfullmäktige om flaggning. Alla nämnder ska
också se över sina hemsidor och överväga om och vad som bör översättas till nationella
minoritetsspråk. Viss information finns utlagd på intranätet om nationella minoriteter och
flaggning.

När det gäller tillgänglighet har samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat anlagt
tillgänglighetsanpassade hållplatser längs lokalbuss-stråket samt utrustat lekplatser med
tillgänglighetsanpassade lekredskap. Skolskjutshandläggare ombesörjer att kommunen har
säkra hållplatser för elever som åker kollektivt.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Gemensamt motverka fattigdomen i kommunen genom att arbeta långsiktigt med de

styrdokument som har bäring på fattigdomen (särskilt Arbetsmarknadsprogrammet)
och se över vilka typer av insatser som kan behöva förbättras alternativt skapas i
verksamheterna för att minska barnfattigdomen.

● Arbeta förvaltningsövergripande utifrån riktlinje för strategisk kompetensförsörjning
för att bättre ta till vara på kompetensen hos unga, studenter, nyanlända och utrikes
födda.

● Ett systematiskt arbete gällande att värna om de nationella minoriteternas delaktighet
och inflytande behöver utvecklas ytterligare.
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Målområde 11 - Hållbara städer och samhällen
Status: Vissa ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk utveckling, men kan också bidra
till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen
till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart sätt. Mål 11 handlar om hållbar samhällsutveckling och stadsplanering. Detta berör
bland annat hållbar planering av bostäder och offentliga platser, skydd av natur- och
kulturarv, effektiv dagvattenhantering, återvinning, säkrare kemikaliehantering, främjande av
gång-, cykel och kollektivtrafik samt att minska städers och byggnaders miljöpåverkan.
Stadsplaneringen behöver vara inkluderande och innovativ för att göra städerna säkra och
hållbara för framtiden. För flera områden kan ny teknik behövas och samarbete mellan flera
sektorer vara viktig. Ansvaret för stadsplanering ligger på kommunal nivå och påverkas av
omfattande lagstiftning som främjar hållbar utveckling.

Flen är på god väg med att förbättra luftkvaliteten i kommunen och att arbeta för en effektiv
och tillräcklig dagvattenhantering utifrån dagvattenpolicy med handlingsplan. Vissa
ytterligare förbättringar krävs för att planering av områden och bostäder alltid tar hänsyn till
värdefulla natur- och kulturvärden där påverkan på miljön och klimatet minimeras och
sociala värden främjas. Vissa förbättringar krävs även för att all samhällsplanering enligt
översiktsplanen ska bidra till jämlika och sociala förhållanden med en långsiktigt hållbar
livsmiljö. Att erbjuda en god tillgång till attraktiva och hälsosamma bostäder i olika variationer
och att trångboddheten ska minska behövs det flera ytterligare förbättringar för att uppnå.
Överlag bedöms målområdet behöva vissa ytterligare förbättringar för att uppnås till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030 Senaste värde Utveckling

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt
norm 2, andel (%) - Totalt 27,6 (2020) ska minska 27,3 (2021) Liten minskning

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och
småhus under året, antal/1000 inv 1,6 (2020) ska öka 0,2 (2021)

Minskat, dock
stor variation i
värden över åren

Kulturhistoriskt skyddad bebyggelse,
antal/10 000 inv 159,2 (2019) ska öka 159,2 (2019)

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx),
totalt, kg/inv 13,9 (2019) ska minska 13,5 (2020) Minskat

Har kommunen en plan, strategi,
policy eller liknande för hantering av
dagvatten i syfte att begränsa utsläpp
till vattenmiljöer? (Nej = 0, Ja = 1, 2
=Under framtagande)

1 (2020) 1 1 (2021) Uppnått
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 bidrar all
samhällsplanering enligt
översiktsplanen till jämlika och
sociala levnadsförhållanden och
en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Översiktsplanen (ÖP) bedöms ha flera övergripande
ställningstaganden och inriktningar för att möjliggöra
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vissa
aspekter kan dock förbättras. PLEX har i uppdrag att ta
fram en planeringsstrategi där ÖP kommer att ses över
och uppdateras vid behov.

Det finns god tillgång till
attraktiva och hälsosamma
bostäder i olika prisklasser,
storlekar och upplåtelseformer.
Trångboddheten har minskat.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Trångboddheten har minskat lite men är fortfarande
väldigt hög jämfört med resten av landet. Det är idag
drygt en fjärdedel av Flens invånare som lever i
trångboddhet. Svårt att bedöma indikatorer kring
planberedskap och nybyggnationer då värdena pendlar
kraftigt från år till år. Ett förslag till nytt
bostadsförsörjningsprogram har tagits fram men blivit
återremitterat av kommunstyrelsen.

Vid planering av områden och
bostäder tas alltid hänsyn till
värdefulla natur- och
kulturmiljöer, miljö- och
klimatpåverkan minimeras och
social sammanhållning främjas

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Den kulturhistoriskt skyddade bebyggelsen har ökat.
Mellan 2017 och 2021 har det gjort en social
konsekvensanalys för 80% av detaljplanerna. Det krävs
vissa ytterligare förbättringar för att uppnå målbilden helt
och hållet.

Luftkvaliteten i kommunen har
förbättrats

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Föroreningar av kväveoxider och luftpartiklar har minskat
över tid. En kraftigare minskning kan dock behövas av
luftpartiklar då Flens är högre än riket samt minskar inte
lika kraftigt. Främjande åtgärder redovisas såsom att
minska bilanvändning och byta till mindre förorenande
drivmedel.

Kommunorganisationen arbetar
för en effektiv och
tillfredsställande
dagvattenhantering utifrån en
aktuell dagvattenpolicy med
handlingsplan

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Det finns en policy för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer. En handlingsplan
utifrån dagvattenpolicyn arbetas fram och tros vara färdig
till slutet av 2022 eller början av 2023. Utifrån denna
kommer sedan lämpliga åtgärder genomföras för att
förbättra dagvattenhanteringen vid behov.

Kommunorganisationens arbete på området
Den centrala styrdokumentet inom hållbara städer och samhällen är översiktsplanen (ÖP)
och dess tillägg, såsom natur- och vattenvårdsprogram, kulturmiljöprogram och fördjupade
översiktsplaner. Bostadsförsörjningsplanen löpte ut 2018 och ett förslag till nytt
bostadsförsörjningsprogram har tagits fram men förslaget ska revideras ytterligare enligt
beslut från kommunstyrelsen.

Plan- och exploateringsavdelningen använder ÖPn som styrdokument i all planering och
dess aktualitet bedöms kontinuerligt för att säkerställa att ÖP följer aktuella lagkrav inom
området. Det finns ett uppdrag om att ta fram en planeringsstrategi. Den fysiska planeringen
tar kontinuerligt hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer, social sammanhållning och att
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minimera miljö- och klimatpåverkan. Kommunen utvecklar möjligheten för resor med gång,
cykel och kollektivtrafik för att alla ska ha lika möjlighet till resor. Plan- och
exploateringsavdelningen har gjort strategisk planering av kommunens
bebyggelseutveckling enligt ÖP för att minska behovet av bil

När det gäller specifika områden har en markanvisningstävling för Gårdsjö strand
genomförts där en hållbar planering av områden och bostäder berörs. Sveafastigheter
kommer snart att påbörja etablering av ett äldreboende och bostäder. En förstudie kring
utvecklingen av fastigheten Blocket 4 (Volvo-tomten) har genomförts, där fokus ligger på att
skapa värden för ekologisk såväl som social hållbarhet.

Det finns en antagen dagvattenpolicy och ett förslag till handlingsplan är påbörjad men ej
beslutad. Handlingsplanen är framtagen i samarbete med Sörmland Vatten. Planen läggs
fram för beslut kring årsskiftet 2022/2023. Den innehåller åtgärder för att få till en bättre
dagvattenhantering, framförallt i planläggningen. Redan idag gör plan- och
exploateringsavdelningen erforderliga dagvattenutredningar i samband med planläggning
men genom handlingsplanen blir det tydligare vad som ska finnas med.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Arbeta för att minska bostadssegregation och mildra dess konsekvenser, till exempel

genom samhällsplaneringen och samarbete mellan bolag, verksamheter och
civilsamhälle, och prioritera färdigställande av bostadsförsörjningsprogrammet.

● Prioritera arbete med kommande planeringsstrategi för att främja en ökad
kontinuerlig översiktsplanering där översiktsplanen hålls aktuell med relevanta
hållbarhetsperspektiv integrerade.
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Målområde 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Jorden har
länge försett oss människor med ett överflöd av naturresurser som vi tyvärr inte nyttjat på ett
ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar
utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar
och konsumerar varor och resurser. Det handlar då om en effektiv och cirkulär användning
av resurser och en minskad miljöpåverkan genom minskad användning av hälsofarliga
kemikalier och farligt avfall. En hållbar konsumtion innebär alltså inte bara miljöfördelar utan
även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning,
förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Konsumtion, av privatpersoner, företagare och
offentliga verksamheter, påverkar världen både ekonomiskt och miljömässigt i produktionen
av varor och tjänster, och i slutfasen av produkternas livslängd. För en kommun är den
offentliga upphandlingen därför en nyckelfråga.

Flen är på god väg att uppnå målbilden om att få med hållbarhetsperspektiv vid evenemang.
Vissa ytterligare förbättringar krävs för att ha en hög avtalsföljsamhet och systematisk
uppföljning av miljömässiga och sociala krav i upphandlingar, samt för minska matsvinnet
och etablera samarbeten med lokala mataktörer. Flera ytterligare förbättringar krävs dock för
flertal målbilder. Detta är då gällande att införa ett cirkulärt perspektiv i
kommunorganisationen och att allt avfall källsorteras. Man behöver också förstärka arbetet
med att att minska koldioxidutsläpp från konsumtionen. Därav görs bedömningen att det
behövs flera ytterligare förbättringar för att hela målområdet ska uppnås.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030

Senaste
värde Utveckling

Avtalstrohet inom kommunens påverkbara
inköpsvolym, andel (%) 86 (2020) ska öka 82 (2021) Minskat

Matsvinn (serveringssvinn + tallrikssvinn) i
kommunens måltidsverksamhet för förskola,
skola och äldreomsorg, gram/portion

Skola: 44
(2020)
Förskola: 70
(2020)
Äldreomsorg: -

ska minska

Skola: 35
Förskola: 48

Äldreomsorg:
- (2021)

Minskat.
Mätningar ej
påbörjade
inom
äldreomsorg

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
(koldioxidekvivalenter) per person och år
(Sverige)

8,65 (2019) -
Sverige ska minska 7,65 (2020) Minskat

Medborgarundersökningen: Jag vet hur jag
gör klimatsmarta val; instämmer helt/till stor
del, andel (%)

64 (2021) ska öka 64 (2021)

Medborgarundersökningen: Jag gör
klimatsmarta val; instämmer helt/till stor del,
andel (%)

50 (2021)
ska öka och vara
i nivå med
indikatorn ovan

50 (2021)
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 präglas Flens
kommunorganisation sedan länge
av ett cirkulärt perspektiv, där
minimering och återanvändning av
resurser är prioriterat. Alla
kommunens verksamheter
källsorterar avfall.

Flera ytterligare
förbättringar
krävs

Ett gott arbete i kommunen görs för att få till ett
cirkulärt perspektiv, gällande flertal olika resurser.
Indikatorer kring insamlat avfall visar inte på en tydlig
utveckling i linje med målet. Det finns utrymme för
ökat arbete med källsortering och minskning av avfall
i kommunen.

Det ställs höga miljömässiga och
sociala krav i upphandlingar som
följs upp regelbundet i samverkan
med andra aktörer.
Avtalsföljsamheten är mycket hög.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Avtalsföljsamheten har haft en negativ trend.
Ekonomiavdelningen redovisar dock att det har ökat
igen under första kvartalet av 2022. Det redovisas
inget strategiskt arbete med uppföljningsarbetet
gällande att miljömässiga och sociala krav som
kommunen ställer faktiskt efterföljs.

Evenemang som arrangeras av
eller i samarbete med Flens
kommun har hållbarhet som
utgångspunkt, till exempel när det
gäller materialval och vad som
serveras.

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Riktlinjer gällande hållbarhet för evenemang av eller i
samarbete med kommunen finns ännu inte. Det finns
en plan för att påbörja diskussion gällande riktlinjer
under hösten 2022. Det är oklart när riktlinjerna
kommer vara på plats, men det bör finnas goda
möjligheter inom tidsramen för målet.

Kommunens verksamheter planerar
måltider och matförsäljning så att
mängden matsvinn minimeras.
Samarbete sker med lokala
livsmedelsaktörer för att även deras
matsvinn ska minska.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det syns ingen tydlig positiv trend för indikatorer
gällande matsvinn och matavfall. BUK redovisar
mycket aktivt arbete med att minska matsvinn.
Satsningen på nytt produktionskök i Hälleforsnäs
innebär goda förutsättningar för att minska
matsvinnet ytterligare. Socialförvaltningen har ännu
inte börjat mäta matsvinn. Ännu inga samarbeten
med livsmedelsaktörer för att minska matsvinnet.

Koldioxidutsläpp från konsumtionen
har minskat, bland annat genom att
invånare och företag i Flens
kommun har god kunskap om
klimatsmarta val och beteenden.

Flera ytterligare
förbättringar
krävs

De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen per
person och år i Sverige visar på en liten minskning.
Liknande trend lokalt i Flens Kommun antas.
Indikatorer visar på glapp mellan att veta hur man
gör klimatsmarta val och att faktiskt göra dem. Tre
fjärdedelar av tjejer i åk 9 har förändrat sitt beteende
som följd av klimatförändringarna, andelen är dock
mycket lägre för killar i samma årskurs.

Kommunorganisationens arbete på området
Avfallsplanen är ett centralt styrdokument på området. Mellan 2018-2022 har kommunen
bland annat arbetat med åtgärder kring minskat matsvinn och åtgärder för ökat återbruk av
möbler i kommunorganisationen. I den nya avfallsplanen som gäller mellan 2023-2032 finns
flera åtgärder inom avfallsminimering och cirkulär ekonomi bland annat att minska mängden
returpapper, förpackningar och elektroniskt avfall.

Flera verksamheter i kommunen källsorterar men det finns inget samordnat centralt arbete
kring frågan. För att uppmärksamma vikten av bra avfallshantering och hållbar utveckling
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arbetar de kommunala förskolorna och några av grundskolorna med Grön Flagg och med
Håll Sverige Rent. Kommunens eventgrupp planerar att börja en diskussion under hösten
2022 angående hållbarhetsfokus och riktlinjer.

Måltidsservice på barn-, utbildnings-, och kulturförvaltningen (BUK) arbetar aktivt med
minskat matsvinn, bland annat genom att volymjustera produktion för att få mindre rester
och rester sparas vid möjlighet för att serveras en annan dag. BUK har även börjat baka
bröd på rester från salladsbuffén. I höst kommer vissa skolor få levererad kall mat istället då
de kan tillaga den mängd som förväntas gå åt varje dag. I sommar och under lov kommer
det inte skickas mat till förskolor och skolor, istället tillagas all mat på plats då närvaron av
elever varierar kraftigt. Måltidsservice har även tagit fram en ny rutin för pedagogisk måltid i
skola och förskola där en del handlar om att minska matsvinnet. Socialförvaltningen har
planerat på att påbörja arbete med matsvinnsmätningar.

I upphandlingar ställs alltid miljömässiga och sociala krav, i enlighet med policyn för inköp
och upphandling. Ekonomiavdelningen har haft brist på resurser för systematiskt
uppföljningsarbete. Avtalstroheten i Flen när det gäller verksamheternas inköp har ökat till
följd av ett systematiskt och målmedvetet arbete och är för kvartal 1 2022 86%. Ett
e-handelssystem kommer att införas för att ytterligare bidra till högre avtalstrohet.

När det gäller att uppmuntra invånare till klimatsmarta beteenden har kommunen bland
annat deltagit i projektet Minimeringsmästarna via Sörmland Vatten. Från Flen deltar sex
familjer och fokus är på olika aspekter av hållbar konsumtion och avfallsminimering. Under
sommaren 2022 har BUK haft flera aktiviteter som knyter an till målområdet, till exempel
flera workshops kring återbruk. En hållbar konsumtion har även varit tema på frukostträffar
och informationsmöten med företag.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Arbeta i enlighet med den nya avfallsplanen där flera åtgärder kring

avfallsminimering inom kommunorganisationen finns med.
● Hela kommunorganisationen bör se över möjligheter till ökad återanvändning och att

köpa in varor som håller längre, för att på så sätt få ekonomiska såväl som
miljömässiga vinster.

● Prioritera uppföljning av miljömässiga och sociala krav som ställs i upphandlingar.
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Målområde 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av
växthusgaser fortsätter att öka och som följd av detta riskerar vi att nå en genomsnittlig
global uppvärmning som överstiger två grader, detta skulle få allvarliga konsekvenser för
ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och
ökad risk för naturkatastrofer. Mål 13 handlar därför om att vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Världens länder inklusive Sverige
har kommit överens om att den globala genomsnittliga temperaturhöjningen ska begränsas
till långt under två grader till nästa sekel. Åtgärder är därför viktiga som minskar
klimatpåverkan och som anpassar samhället inför nuvarande och framtida
klimatförändringar. Dessa åtgärder kan även ge stora möjligheter att modernisera
infrastruktur vilket skapar nya arbetstillfällen och främjar välstånd.

För Flens kommun krävs det vissa ytterligare förbättringar för att uppnå att kunskapen om
klimatfrågan är hög bland kommunanställda och förtroendevalda samt att alla kommunens
verksamheter tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Detta gäller även för att uppnå
målbilden om att kommunen är beredd på klimatförändringarnas effekter. Det krävs mycket
omfattande förbättringar för att kommunen ska minska sina växthusgasutsläpp med minst
16% årligen. Detta gäller kommunen som geografisk plats och här har kommunen dock inte
full rådighet. Sammanfattningsvis bedöms hela området behöva flera ytterligare förbättringar
för att uppnås till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030 Senaste värde Utveckling

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt,
ton CO2-ekv/inv 5,39 (2019) ca 0,9 5,2 (2020) Liten minskning

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt,
ton CO2-ekv 89 420 (2019) ca 15 000 85 484 (2020) Minskat

Utsläpp till luft av växthusgaser,
transporter, ton CO2e 32 513 (2019) ca 13 000 29 684 (2020) Minskat

Medborgarundersökningen -
Kommunens arbete för att minska
miljö- och klimatpåverkan i egna
verksamheter är bra, andel (%)

58,4 (2021) ska öka 58,4 (2021)
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har växthusgasutsläppen i
Flens kommun minskat med minst 16 %
årligen sedan 2020. Detta genom ett
aktivt arbete för att minska
klimatpåverkan med fokus på
transporter, samhällsplanering,
byggnader, lokal förnybar energi- och
elproduktion, och genom att inspirera till
klimatsmarta invånare

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

Går inte att bedöma ifall det minskat 16% per år
sedan 2020 ännu. Dock pekar mycket på att
minskningen hittills inte är tillräckligt kraftig.
Preliminär data från Naturvårdsverket visar också
att utsläppen 2021 ökar igen nationellt.

Kunskapen om klimatfrågan är hög
bland kommunanställda och
förtroendevalda. Alla kommunens
verksamheter tar ansvar för att minska
sin klimatpåverkan.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Klimatväxlingssystemet visar en svag positiv trend
hittills. Klimatutbildningar har utförts för
nyckelpersoner i kommunen. Många av
verksamheterna redovisar arbete med att minska
sin klimatpåverkan men mer kan göras.

Flens kommunorganisation motverkar
klimatförändringarna samt är beredd på
effekterna i form av till exempel
översvämningar, värmeböljor, stormar,
skogsbränder och påverkan på
grundvattnet.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Arbete med kontinuitetsplaner genomsyrar stora
delar av kommunens verksamheter. Det redovisas
åtgärder för att hantera värmeböljor, översvämning,
skogsbränder och påverkan på grundvatten.
Planeringsunderlag för klimatanpassning i den
fysiska miljön kan dock förbättras.

Kommunorganisationens arbete på området
Huvudsakliga strategier inom klimatområdet redovisas i kommunens energi- och klimatplan
vars målsättningar är integrerade i hållbarhetsprogrammet. Det handlar om att arbeta med
fokus på transporter, samhällsplanering, byggnader, lokal förnybar energi- och elproduktion,
och genom att inspirera till klimatsmarta invånare. Åtgärder inom dessa områden redovisas
även på andra ställen i rapporten, till exempel under målområde 7 och 11.

Kommunen arbetar för att öka andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Detta genom
väl utformade gång- och cykelbanor, anpassade och säkra busshållplatser med passande
tidtabell för invånarna. Plan- och exploateringsavdelningen verkar för att samhällsplanering
sker enligt fastslagna mål i översiktsplanen (Lokalisering med närhet till bra
kommunikationer samt Öka förutsättningen för hållbara transporter).

Under våren och tidig höst 2020 har miljöstrateg genomfört interna utbildningar i
klimatfrågan för nyckelpersoner i kommunorganisationen samt för kommunfullmäktige. Inom
klimatväxlingssystemet tas en avgift ut för inköp av fossila drivmedel, användande av egen
bil i tjänst samt flygresor. Systemet infördes 2021 och hittills kan ingen tydlig minskande
trend för dessa beteenden märkas. Medel som genereras av avgiften används för att
finansiera åtgärder inom hållbara transporter såsom eldrivna verktyg/maskiner till Tekniska
avdelningar och elcyklar till den centrala fordonspoolen.

Vid inköp av fordon till kommunen upphandlas fordon, där möjligt och infrastrukturen tillåter,
som drivs av el, biogas, HVO och övriga drivmedel. Krav på förnybara drivmedel ställs i
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transportrupphandlingar. BUK effektiviserar taxitransporter i samband med skolskjuts.

Organisationen har hänsyn till klimatrisker i kontinuitetsplaneringen. Flen Vatten gör risk- och
sårbarhetsanalyser kontinuerligt gällande beredskap på effekterna från klimatförändringar.
FBAB undersöker noga förutsättningarna för nybyggnation och även tillbyggnader när det
gäller påverkan från klimatet. FKAB gör översvämningskartering i byggprojekt.
Klimatanpassning är en del i projektanvisningar och planering vid nybyggnad och större
ombyggnader. Översvämningsrisker behandlas i en hel del av kommunens detaljplaner.
Räddningstjänst har utbildat inom hantering av skogsbränder och gjort avtal för
omhändertagande av släckvatten.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Inkludera åtgärder för att bidra till 16 % årlig minskning av växthusgasutsläppen i

kommande revidering av energi- och klimatplanen.
● Säkerställ att hela kommunorganisationen är beredd på klimatförändringens effekter

såsom värmeböljor och översvämningar, framförallt inom samhällsviktig verksamhet.
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Målområde 14 - Hav och marina resurser
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
Världens hav - deras temperatur, kemi, strömmar och liv - driver globala system som gör
jorden beboelig. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten och för att
balansera effekterna av klimatförändringarna. Överfiske, försurning, övergödning och
föroreningar är några av de problem som drabbar haven idag. Utsläpp i sjöar och vattendrag
hamnar till slut i haven. Det handlar då till exempel om näringsämnen från jordbruk och
enskilda avlopp, skräp och föroreningar. Skräp innebär både det som slängs i naturen men
också exempelvis slitage från bildäck. Allt som görs för att förbättra vattenkvaliteten och
motverka nedskräpning i kommunen är positivt för hav och marina resurser.

Flen har ett aktivt arbete med att främja hållbart fiske genom sina inköp. Det finns vissa
ytterligare förbättringar för att uppnå minimal användning av hälso- och miljöskadliga
kemikalier och material i kommunens verksamheter. Flera ytterligare förbättringar krävs för
att ha ett aktivt förebyggande arbete för att minska nedskräpning och utsläpp av diverse
föroreningar i kommunen. Detta krävs också för att kommunen ska ha genomfört
saneringsåtgärder vid alla områden med riskklass 1 och 2 till 2030. Kommunen behöver
också göra flera ytterligare förbättringar för att öka andelen privatfinansierade
undersökningar och åtgärder av förorenade områden samt ansöka om bidragsmedel.
Överlag görs därför bedömningen att flera ytterligare förbättringar krävs för att uppnå hela
målområdet till 2030.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning
2030 Senaste värde Utveckling

Förorenade områden med riskklass 1
och 2 som är utredda, andel (%)

4,5 (2021)
1 av 22 st 100 4,5 (2021)

Antal skräp/10m² enligt skräpmätning 0,85 (2022) ska minska 0,85 (2022)

Upplevelse av nedskräpning, andel
(%) 38 (2020) ska minska 38 (2020)

Fiskinköp i kommunen som är
hållbarhetsmärkta (t.ex. MSC), andel
(%)

85,5 (2020) 100 85,3 (2021) Liten minskning
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har saneringsåtgärder
genomförts vid de förorenade
områden i Flens kommun där
riskerna för hälsa och miljö är
som störst. Utredningar har
genomförts vid alla områden
med riskklass 1 och 2.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Det är i nuläget enbart ett förorenat område i riskklass 1
och 2 som blivit utrett, av totalt 22 områden. Bygg- och
miljöavdelningen ansvarar för de flesta av dessa områden
men för många finns det ingen ansvarig. Deras
behovsutredning för tillsyn visade också att nuvarande
resurser inte räcker till för tillsynen kopplat till  inventering
och utredning av förorenade områden.

Kommunen verkar för att öka
andelen privatfinansierade
undersökningar och åtgärder av
förorenade områden och är
aktiv i att ansöka om
bidragsmedel

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Bygg-och miljöavdelningens behovsutredning för tillsyn
visade att resurser inte räcker till för inventering och
utredning av förorenade områden. Det finns ingen
funktion på kommunen som arbetar med att söka
bidragsmedel för förorenade områden.

Kommunens verksamheter har
en minimal användning av
hälso- eller miljöskadliga
kemikalier och material

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

En del av kommunens verksamheter redovisar arbete
med att reducera användningen av hälso- och
miljöskadlig kemikalier, mer arbete från fler verksamheter
hade varit önskvärt. Inköpsstatistik har inte varit möjlig att
bedöma. Kommunen ställer krav vid alla upphandlingar
enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Genom ett aktivt förebyggande
arbete har nedskräpningen
samt utsläpp av föroreningar,
mikroplast och näringsämnen
minskat i kommunen. Invånare
tar gemensamt ansvar för sina
närmiljöer.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Upplevelsen av nedskräpning i Flen har minskat
2011-2015 för att sedan börja öka. Det är heller inte
speciellt många verksamheter som redovisar arbete med
målbilden trots att kommunen har en handlingsplan där
alla nämnder ska bidra. Mycket pekar mot att mer arbete
krävs för att minska nedskräpning.

För att främja ett hållbart fiske
köper kommunen endast in
hållbarhetsmärkt fisk.

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Inköpen av hållbar fisk har delvis ökat och är ganska nära
målsättningen till 2030 och bör därför kunna nås inom
tidsspannet. BUK arbetar systematiskt med målbilden.

Kommunorganisationens arbete på området
Frågan kring förorenade områden täcks framförallt inom ramen för bygg-och
miljöavdelningens tillsynsarbete. I databas för förorenade områden (EBH-stödet) finns 236
objekt registrerade för Flens kommun. Av dessa är ca 190 objekt riskklassade enligt
Naturvårdsverkets metodik MIFO. 22 objekt tillhör riskklass 1 eller 2, vilket innebär mycket
stor risk respektive stor risk för människors hälsa eller miljön. Flertalet av dessa är
kommunens tillsynsobjekt och för minst 17 objekt gäller att det åtminstone delvis inte finns
någon ansvarig.

Kommunen äger delar av marken vid Kattkärret (deponi), vid detta område visar
ansvarsutredningen att det inte finns någon ansvarig. Kommunen äger marken vid gamla
DAXDoor i Sparreholm. Där sker ingen utlakning av föroreningar, och kommunen genomför
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inga åtgärder där som innebär grävning i marken. Sluttäckning av kommunens tidigare
avfallsdeponi i Frutorp pågår.

Bygg- och miljöavdelningens behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2021-2023
kommer fram till att det behövs en betydligt högre åtgärdstakt under de kommande åren för
att kunna utreda alla objekt. Bygg- och miljöavdelningens uppgift är att genomföra
inventeringar, ansvarsutredningar med mera enligt handlingsplanen. Avdelningens
bedömning är att med nuvarande resurser kan tillsyn inte bedrivas i tillräcklig omfattning när
det gäller inventering och utredning av förorenade områden.

Plan- och exploateringsavdelningen tar hänsyn till förorenade områden i planeringen och
inför erforderliga åtgärder vid planläggning där förorenade områden berörs samt kräver
markundersökningar där föroreningar misstänks.

Det finns en kommunövergripande handlingsplan mot nedskräpning. Inom ramen för den
arrangeras bland annat skräpstädningsaktiviteter och kommunikationsinsatser.  BUK
genomför skräpplockardagar i förskolan och grundskolan, i samarbete med Håll Sverige
Rent. En första skräpmätning genomfördes sommaren 2022 för att kommande år kunna se
objektivt ifall nedskräpningen minskar eller inte.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Verka för att tillsynsarbetet av förorenade områden utökas och prioriteras ytterligare

och undersök vilka möjligheter som finns till bidragsmedel kopplat till förorenade
områden.

● Utveckla arbetet med handlingsplanen för nedskräpning så att fler delar av
kommunorganisationen engagerar sig i frågan.
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Målområde 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Mål 15 berör att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för
vårt liv på jorden. En avgörande utmaning för vår överlevnad är att tillgodose människans
behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska
mångfalden och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för
miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder
till ökade halter av växthusgaser och hotar både klimatet och djurens överlevnad. Tyvärr
utrotningen av växt- och djurarter i en allt snabbare takt än någonsin tidigare i
mänsklighetens historia. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan genom att natur- och
kulturmiljöer fungerar som en viktig källa till rekreation och friluftsliv.

Det finns vissa ytterligare förbättringar som kommunen behöver göra gällande invånares
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald och gott om tätortsnära
natur för ett aktivt friluftsliv. För resterande målbilder finns det flera ytterligare förbättringar
kvar att göra. Detta handlar om ha större yta av skyddad natur i Flen, bevara och nyttja
biologisk mångfald på ett hållbart sätt i skogs- och parkförvaltning samt i
samhällsplaneringen. Därav görs helhetsbedömningen att målområdet har flera ytterligare
förbättringar kvar.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångsvärde Målsättning 2030 Senaste värde Utveckling

Skyddad natur totalt, andel (%) 1,3 (2020)
ska öka och vara
minst i nivå med
medel för riket

1,5 (2021)
Ökat, mycket
lägre än
riksmedel (11,3)

Kommunala naturreservat, antal 0 (2021) minst 3 0 (2021)

Kommunägd skog som har
avsatts för naturvårds- eller
rekreationsmål, andel (%)

24,2 (2021) ska öka 24,2 (2021)

Tätortsbefolkning närhet till
grönområden (200 meter från
bostaden), andel (%)

Malmköping: 95
Flen: 98
Bettna: 99
Övriga orter: 100
(2015)

100

Malmköping: 95
Flen: 98
Bettna: 99
Övriga orter: 100
(2015)

Medelavstånd till skyddad natur,
km 1,90 (2020) max 1 1,9 (2021)
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Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 har en betydligt större andel
av ytan i Flens kommun ett formellt
skydd, till exempel i form av
naturreservat, i första hand områden
inom kommunens gröna och blåa
samband som pekas ut i
översiktsplanen.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Skyddad natur har haft en mycket liten ökning, och
värdet är långt ifrån målsättningen. Enligt
målsättningen ska även minst tre stycken kommunala
naturreservat upprättas tills 2030. Ett nytt
naturreservat är på gång men inom tidsramen är det
troligtvis inte tillräckligt för att nå målsättningarna i tid.

Den biologiska mångfalden bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt i
kommunens skogs- och
parkförvaltning samt
samhällsplanering. Hänsyn till
ekosystemtjänster är integrerad i
samhällsplaneringen.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Kommunen gör vissa främjande åtgärder för biologisk
mångfald såsom att anlägga slåtterängar, kantzoner
med växtlighet och avlämning av rishögar i bryn. En
ny skogsbruksplan har ännu inte tagits fram.
Redovisningarna visar att det behövs mer arbete för
att integrera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Människor har tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd. Det
finns gott om tätortsnära natur som
ger goda förutsättningar för ett aktivt
friluftsliv.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Det redovisas främjande arbete för att bekämpa
invasiva arter. Medelavståndet till skyddad natur har
minskat något men är fortfarande en bit ifrån
målvärdet. Närhet till grönområden är väldigt nära
100%. Fortsatt arbete behövs för att främja tillgången
till natur- och kulturmiljöer och tätortsnära natur.

Kunskapen om naturens skyddsvärde
och människans ansvar att förvalta
den väl påverkar våra handlingar
såväl inom organisationen som i
interaktion med andra.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

De två första målbilderna på målområdet har beaktats
i bedömningen av denna målbild. Då de kräver flera
ytterligare förbättringar görs samma bedömning för
den här målbilden. Resultaten tyder på att kunskap
ännu inte påverkar kommunens handlingar åt rätt håll
för att värna om naturen. Målbilden kan även behövas
konkretiseras för att underlätta arbetet.

Kommunorganisationens arbete på området
När det gäller ekosystem och biologisk mångfald är natur- och vattenvårdsprogrammet ett
viktigt underlag. Det beskriver viktiga naturvärden i kommunen och pekar ut gröna och blå
sammanhängande stråk av värdefull natur som är viktig att bevara. Dessa beskrivs även i
översiktsplanen. Dessa styrdokument utgör grund för den fysiska planeringen där man tar
hänsyn till utpekade grönområden och stråk.

Tekniska avdelningen gör många praktiska naturvårdsinsatser. Dels inom skogsbruket där
en fjärdedel av skogen är avsatt för naturvårdsmål. En ny skogsbruksplan ska tas fram med
än högre andel, arbetet med denna har förskjutits något på grund av nödvändiga
avverkningar av granbarkborreangripna träd. Tekniska anlägger slåtterängar och arbetar
systematiskt med kantzoner, det vill säga låta gräset växa långt längs vägrenar för att öka
tillgången av mat till pollinatörer. De lämnar också mindre rishögar i bryn för att skapa fler
boendemiljöer för vilda pollinatörer. Kommunen har även fått bidrag för att arbete med
kartläggning och bekämpning av invasiva arter samt till en informationskampanj till
allmänheten gällande frågan.
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Miljöstrateg har gjort förberedande arbete för ett kommunalt naturreservat i Nybbleskogen,
det skickades ut på samråd hösten 2020. Hösten 2020 gjordes en avverkning i
Nybbleskogen som förändrade förutsättningarna. Planen är att återuppta arbetet under
senhösten 2022 utifrån de nya förutsättningarna.

Arbete pågår för att ansluta kommunen till Naturkartan vilket kommer att underlätta för
invånarna att hitta till besöksmål i naturen genom en mobilapplikation. Information om natur-
och kulturmiljöer finns idag på visitflen.se. Betydelsen av naturens skyddsvärde och
människans ansvar att förvalta den väl ingår i förskolans och skolans läroplaner.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Säkerställ att organisationen har tillräcklig kunskap och kompetens kring biologisk

mångfald, ekosystemtjänster och grön infrastruktur, framförallt inom
samhällsplanering och samhällsbyggande.

● Prioritera arbete med att öka andelen formellt skyddad natur i kommunen, framförallt
inom gröna samband och i områden med höga rekreationsvärden.
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Målområde 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Status: Flera ytterligare förbättringar krävs

Motivering
Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva
inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Mål 16 handlar om att främja fredliga
och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla
samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer. Målet sträcker sig även över flera områden såsom att minska våld, tortyr,
människohandel, stoppa illegala flöden av vapen och att bekämpa korruption. Inkluderande
samhällen, transparenta och ansvarsfulla institutioner, god samhällsstyrning och frihet från
våld är förutsättningar för mellanmänsklig tillit och social sammanhållning.

Kommunen har redan uppnått målbilden gällande att bjuda in till delaktighet och ha
samverkansformer för att ha dialog med kommunen och invånare där unga finns
representerade. Det finns vissa ytterligare förbättringar kvar gällande att minska mobbning
och kränkande särbehandling. Flera ytterligare förbättringar krävs för att öka valdeltagandet
och stärka demokratiska processer. Samt för att nå målbilden om att Flen är en trygg och
attraktiv kommun att bo i. Det krävs mycket omfattande förbättringar för att attrahera nya
invånare till Flen och för att erbjuda en inkluderande livsmiljö för ett gott liv i både stadsbygd
och landsbygd. Överlag görs bedömningen att det krävs flera ytterligare förbättringar för att
målområdet ska uppnås.

Tabellen nedan visar ett urval av indikatorerna som används i uppföljningen.

Indikator Utgångs-
värde Målsättning 2030 Senaste värde Utveckling

Medborgarundersökningen -
Kommunen är en bra plats att bo och
leva på, andel (%) - Totalt

81,2 (2021)
ska öka och vara
minst i nivå med
medel för riket

81,2 (2021) Lägre än
riksmedel (92,0)

Medborgarundersökningen - Kan
rekommendera andra att flytta till
kommunen, andel (%) - Totalt

34,4 (2021)
ska öka och vara
minst i nivå med
medel för riket

34,4 (2021) En del lägre än
riksmedel (62,3)

Invånare totalt, antal - Totalt 16 431 (2020) ska öka 16 316 (2021) Minskat

Demografisk försörjningskvot - Totalt 1,02 (2020) ska vara under 1 1,04 (2021) Liten ökning

Förstagångsväljare som röstade i
senaste kommunfullmäktigevalet,
andel (%) - Totalt

79 (2018)
ska öka och vara
minst i nivå med
medel för riket

79 (2018) Lägre än medel
för riket (82)

Valdistrikt med lägst valdeltagande i
senaste kommunalval, andel (%) 82,1 (2018)

ska öka och vara
minst i nivå med
medel för riket

82,1 (2018) Lite lägre än
riksmedel (84,1)
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Valdeltagande i senaste
riksdagsvalet, andel (%) 86 (2018)

ska öka och vara
minst i nivå med
medel för riket

86 (2018) Väldigt nära
riksmedel (87,2)

Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

År 2030 upplever invånare och
besökare Flens kommun som en
trygg och attraktiv kommun att bo,
verka och leva i med respekt för
mänskliga rättigheter.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Indikatorerna visar inte på någon tydlig positiv trend. Det
redovisas en hel del arbete från kommunen vilket höjer
bedömningen något då det visar på att arbete görs med
målbilden.

För att attrahera nya och
befintliga invånare erbjuds en
livsmiljö som är inkluderande och
ger förutsättningar för ett gott och
aktivt liv, i stadsbygd såväl som
landsbygd

Mycket
omfattande
förbättringar
krävs

Kommunens invånarantal har haft en stadig minskning
och den demografiska försörjningskvoten har ökat vilket är
negativt. Andelen brukare som trivs på sin dagliga
verksamhet har ökat, dock visas ingen tydlig trend och
indikatorn har varierat kraftigt från år till år. Det redovisas
en del aktivt arbete med att attrahera invånare samt att
beakta målbilden vid den fysiska planeringen.

Kommunen bjuder in till olika
former av delaktighet och det
finns etablerade
samverkansformer för dialog
mellan kommunorganisationen
och invånare i kommunen, där
även unga finns representerade.

Uppnådd,
bibehåll de
goda
resultaten

Indikatorn från medborgarundersökningen går ännu inte
att bedöma utvecklingen av. Däremot har den kvalitativa
bedömningen tillräckligt med underlag och som dessutom
visar på ett mycket aktivt och arbete som genomsyrar hela
kommunen gällande målbilden. Arbete sker för att
inkludera och skapa delaktighet för både unga och äldre
genom olika projekt, samarbeten och åtgärder. Flera
etablerade samverkansformer redovisas.

Kommunen arbetar aktivt med att
stärka demokratiska processer
och att skydda och värna
demokratin från negativ påverkan.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Viss positiv utveckling har skett bland indikatorerna, dock
har andelen unga förtroendevalda politiker minskat och är
väldigt långt ifrån riksmedel. Medborgarundersökningen
från ett år ligger redan ganska lågt vilket tyder på att det
finns stort utrymme för att öka förtroendet för
kommunpolitiker och hur invånares möjligheter att
påverka politiska beslut.

Valdeltagandet ökar vid varje val,
och särskilt i valdistrikt med lägre
valdeltagande.

Flera
ytterligare
förbättringar
krävs

Preliminära siffror från valet 2022 visar att valdeltagandet
har minskat både i riksdags- och kommunalvalet. Tidigare
utveckling har varit att valdeltagandet i riksdagsvalet ökar,
men inte lika mycket som för riket. Valdeltagandet i det
valdistriktet med lägst andel som röstar har inte ökat och
de som röstat i kommunvalet har minskat lite.

Mobbning, kränkande
särbehandling och diskriminering i
kommunens verksamheter har
minskat, och kommunen verkar
för att det även ska minska i
samhället i stort.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Antal anmälningar gällande kränkande särbehandling i
interna verktyget Stella har minskat lite. HR har stärkt sin
avdelning med en specialist inom arbetsmiljö och rehab.
BUK arbetar aktivt med målbilden, de har även ett nytt
uppföljningssystem. Fler elever i årskurs 9 har upplevt
mobbning, dock färre tjejer men fler killar.
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Kommunorganisationens arbete på området
När det gäller fredliga och inkluderande samhället arbetar kommunen bland annat utifrån en
treårig samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun, som innefattar att arbeta
enligt EST-metoden (Effektivare Samverkan för Trygghet). Varje år tas ett nytt
medborgarlöfte fram med polisen. Trygghetsmätningar genomförs bland invånarna och
trygghetsvandringar görs fyra gånger per år med invånare. Fritidsgårdarnas personal ingår i
satsningen "Trygg vuxen" i samverkan med räddningstjänsten bland annat. Kommunen har
samordnat arbete med Sommartorget som finansieras av Platssamverkan Flen, det ska öka
trygghet och trivsel i Flens centrum. Projektet har varit framgångsrikt och bland annat lett till
att fler ungdomar och barn hittat till Violentorget

När det gäller kommunens attraktivitet verkar Plan- och exploateringsavdelningen för att
skapa förutsättningar för en trygg och attraktiv kommun genom fysisk planering. En
enkätundersökning har gjorts bland fritidshusägare om vad som skulle kunna få dem att
bosätta sig i kommunen. Policyn för offentlig konst och konstnärlig gestaltning har riktlinjer
för hur arbetet med konstnärliga utsmyckningar kan bidra till attraktiva miljöer. Näringsliv och
Turism följer med mäklare ut på fritidshusvisningar och berättar om kommunen.

Flera delar av kommunorganisationen arbetar med dialog på olika sätt för ökat inflytande
och delaktighet. Plan- och exploateringsavdelningen genomför medborgardialoger och
samråd i planprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit nytt grepp i arbetet med
ortsutveckling för att öka inkludering och känsla av inflytande. BUK genomför återkommande
dialoger på olika orter i kommunen. Kommunen för dialog med motorburen ungdom för att
hitta ett sammanhang där de kan utöva sitt intresse i närvaro av trygga vuxna.

I skolans undervisning av samhällskunskap understryks vikten av att vara en aktiv
medborgare och att upprätthålla demokratiska principer, genom att delta i allmänna val.
Klassråd och elevråd genomförs på skolorna. Partnerskapet med Fryshuset behandlar
delaktighet och inflytande. I förskola och skola finns det likabehandlingsplaner och på varje
enhet hos BUK finns det trygghetsteam. De har även ett tydligt uppföljningssystem gällande
kränkande behandling som registreras och följs upp digitalt. HR har stärkt sin avdelning med
en specialist inom arbetsmiljö och rehab.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen
● Säkerställ att organisationen har ett systematiskt arbete kring den demografiska

utvecklingen, dels för öka kommunens attraktivitet och dels för att hantera en
eventuell fortsättning av de negativa trenderna.

● Fortsätt arbeta enligt samverkansöverenskommelsen med polisen kring trygghet och
brottsförebyggande frågor, där även fler delar av kommunorganisationen bör
medverka i arbetet med Effektiv Samverkan för Trygghet (EST).

● Samarbeta med civilsamhället för att bidra till ökat valdeltagande i valet 2026.
Särskilt fokus bör ligga på att bidra till ökat valdeltagandet i de områden med lägst
valdeltagande i valet 2022.
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Målområde 17 - Genomförande och globalt partnerskap
Status: Kan nås snart, fortsätt med pågående förbättringar

Motivering
Eftersom världen idag är mer sammankopplad än någonsin är globalt partnerskap och
samarbete en förutsättning för att Agenda 2030 ska uppnås. Mål 17 handlar främst om att
mobilisera och omfördela resursfördelningen mellan världens rikaste och världens fattigaste
länder. Men målet berör även ökad samverkan och partnerskap lokalt och regionalt med
syfte att uppnå målen i Agenda 2030. Målet kan ses som en verktygslåda på hur målen ska
kunna förverkligas. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är alla viktiga
faktorer för att målen ska uppnås. Kommuner och regioner samverkar trots sin rätt till
självbestämmande ofta sinsemellan, men även med näringsliv, akademi, civilsamhälle och
invånare. För att klara välfärdsuppdraget är kommuner och regioner beroende av en bred
samverkan.

Det sker ett gott arbete i Flen med att samarbeta med föreningar, näringsliv och offentliga
aktörer för att lösa samhälls- och miljöutmaningar. Flen har också ett aktivt arbete med att
vara drivande för att hitta nya metoder och lösningar för att bidra till utvecklingen av
Sörmland och närliggande regioner. Det finns utrymme för kommunen att ta tillvara på
ytterligare möjligheter till partnerskap och finansiering kopplade till fler områden i Agenda
2030, framförallt inom kommunens centrala utmaningar. Överlag görs bedömningen att
målområdet kan nås snart och att man ska fortsätta med pågående förbättringar.
Målbilderna berör inte samverkan inom kommunorganisationen, det är dock viktigt att detta
förstärks då det är en nyckel till framsteg inom hållbar utveckling.

För detta mål har inga indikatorer används vid uppföljningen, istället har kvalitativa
bedömningar gjorts på redovisat arbete kopplat till målet från kommunens nämnder och
bolag.

Statusbedömning för målbilder

Målbild Status Motivering

Flens kommun samarbetar aktivt
med föreningar, näringsliv, och
offentliga aktörer på lokal och
regional nivå för att tillsammans
lösa miljö- och
samhällsutmaningar. Inom frågor
med stora behov finns
formaliserade samverkansformer.

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Flera verksamheter visar på mycket aktivt och brett
arbete. De samarbeten som förs berör både miljö- och
samhällsutmaningar, både på lokal och regional nivå.
Flen är även med i projekt inom Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) genom Fryshuset. Man är även med
i Åtgärdsprogrammet för Sörmlands Miljö.

Flens kommun deltar i relevanta
nätverk och organ för att stärka,
bevaka och bejaka kommunens
intressen i aktuella frågor

Uppnådd,
bibehåll de
goda
resultaten

Flen har mycket aktivt arbete som genomsyrar stora
delar av kommunens verksamheter. Man deltar i flera
nätverk och organ inom olika frågor som är relevanta
för respektive verksamhet eller för kommunen i helhet.
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Flens kommun är drivande för att
hitta nya sätt att lösa utmaningar
och bidra till utvecklingen för
Sörmland och närliggande
tillväxtregioner.

Kan nås snart,
fortsätt med
pågående
förbättringar

Ett aktivt arbete görs i flera av kommunens
verksamheter. Flens turistiska översiktsplan har varit ett
föredöme för andra kommuner. Flen arbetar även en
del med erfarenhetsutbyte vilket är viktigt för
utvecklingen av regionen. Här berörs flera olika frågor:
unga och elevers psykiska hälsa, kultur, energi och
klimat samt naturvård.

Flens kommun tar tillvara på
partnerskap och finansiering på
lokal, regional, nationell och
internationell nivå för att få en
hävstång till att uppfylla Agenda
2030 och de globala målen.

Vissa
ytterligare
förbättringar
krävs

Flen tar del av en hel del finansiering och partnerskap
lokalt, regionalt och nationellt som är kopplade till
Agenda 2030. De områden som berörs mest är god
utbildning, hållbar infrastruktur, naturvård och hållbar
stadsmiljö. Social hållbarhet berörs också, till exempel
integration och ökad sysselsättning för utrikesfödda
kvinnor. Det finns dock utrymme att ta vara på fler
partnerskap och finansieringar kopplat till Agenda 2030.

Kommunorganisationens arbete på området
Kommunorganisationen deltar i ett flertal relevanta nätverk inom alla dimensioner av hållbar
utveckling, framförallt på regional nivå men även lokal och nationell i vissa fall.

Särskilda samarbeten att lyfta fram är Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan
kommunen och Fryshuset som handlar om att stärka ungas inflytande och deltagande i
demokratiska processer, och främja psykisk hälsa. Samarbetet har pågått sedan 2016.

Genom Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö kommer Flens kommun att dra nytta av
samarbete med andra aktörer i länet för att utveckla kommunens såväl som Sörmlands
miljö- och klimatarbete.

Kommunen deltar i regionens projekt FASiS (fysisk aktivitet i samhällsplaneringen) där de
bland annat studerar förutsättningarna för stadsodlingar på orterna där där föreningar kan få
möjlighet att odla på kommunal mark.

Kommunen deltar i projektet Effektivare kommun som drivs av SKR och RKA. Syftet är att
öka kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan insatta resurser och
producerad volym och kvalitet, och genomföra ett internt utvecklingsarbete utifrån det.

När det gäller finansiering har kommune utvecklat sitt arbete med statlig medfinansiering för
gång- och cykelvägar och busshållplatser. LONA-bidrag har beviljats för ett flertal
naturvårdsrelaterade projekt. BUK ansöker och använder sig av statsbidrag, t ex för likvärdig
skola, läxhjälp och liknande främjande insatser i skolan.

Rekommendationer framåt för kommunorganisationen

● Prioritera att ta till vara på ännu fler möjligheter till partnerskap och finansiering inom
områden kopplade till Agenda 2030, framförallt inom de centrala utmaningarna.
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Bilaga: Värden på samtliga indikatorer till uppföljningen av hållbarhetsprogram 2022

12022-10-27

Målområde Målbild Indikator Källa Utgångs-
värde

Målsättning
2030 enligt
KS beslut

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar

1. Ingen fattigdom

Till 2030 har andelen män, kvinnor
och barn i Flens kommun som lever i
någon form av fattigdom minst
halverats. Kommunens arbete har
särskilt fokus på barn och barnfamiljer

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel av befolkningen (%) - Totalt

Kolada 2,68 (2020) ska vara under
1,3 1,94 1,91 2,09 2,68 2,5 Ej under 1,3

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel av befolkningen (%) - Kvinnor

Kolada 2,04 1,8 1,94 2,55 2,42 Ej under 1,3

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel av befolkningen (%) - Män

Kolada 1,84 2,02 2,24 2,8 2,57 Ej under 1,3

1. Ingen fattigdom

Till 2030 har andelen män, kvinnor
och barn i Flens kommun som lever i
någon form av fattigdom minst
halverats. (...)

Invånare 0-19 år i ekonomiskt
utsatta hushåll, andel (%) Kolada 20,1 (2019) ska vara under

10 20,5 19,2 20,1 19,7
Ej under 10, inte
speciellt kraftig
minskning heller.

1. Ingen fattigdom

Till 2030 har andelen män, kvinnor
och barn i Flens kommun som lever i
någon form av fattigdom minst
halverats. (...)

Elever åk 9 som är mycket eller
ganska orolig för sin familjs
ekonomi, andel (%) - Totalt

Liv och
Hälsa Ung 9 (2020)

ska minska och
vara fortsatt lägre
än medel för
länet

9 Något lägre än
medel för länet (10)

Elever åk 9 som är mycket eller
ganska orolig för sin familjs
ekonomi, andel (%) - Tjejer

Liv och
Hälsa Ung 10 Lägre än medel för

länet (13)

Elever åk 9 som är mycket eller
ganska orolig för sin familjs
ekonomi, andel (%) - Killar

Liv och
Hälsa Ung 9 Högre än medel för

länet (7)

1. Ingen fattigdom

Kommunen förebygger ekonomisk
utsatthet och stöttar de som lever i
sådan att ta sig ur sin situation inom
ramen för gällande lagstiftning

Uppsökande verksamhet för de
som riskerar förlora sitt boende,
(Ja=1, Nej=0)

Kolada 0 (2020) 1 0 0 1 0

2021 uppnått
(troligen
felrapporterat),
2022 tillbaka på
noll.

1. Ingen fattigdom

Kommunen förebygger ekonomisk
utsatthet och stöttar de som lever i
sådan att ta sig ur sin situation inom
ramen för gällande lagstiftning

Ej återaktualiserade vuxna
personer med försörjningsstöd ett
år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%) - Totalt

Kolada 82 (2020) ska öka 89 92 82 80 2017-2021 tyder på
minskning istället.

Ej återaktualiserade vuxna
personer med försörjningsstöd ett
år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%) - Kvinnor

Kolada 89 91 80
Ökat 2017-2018
sen minskning
2021

Ej återaktualiserade vuxna
personer med försörjningsstöd ett
år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%) - Män

Kolada 90 92 79
Ökat 2017-2018
sen minskning
2021

1. Ingen fattigdom

Kommunen förebygger ekonomisk
utsatthet och stöttar de som lever i
sådan att ta sig ur sin situation inom
ramen för gällande lagstiftning

Erbjuder minst en kommunal
arbetsmarknadsinsats till alla
personer över 24 inom ekonomiskt
bistånd, (Ja, för alla=2, Ja, men
inte för alla=1, Nej=0)

Kolada 1 (2020) 2 1 1 1 1 Ej uppnått
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§ 139 KS/2022:123 003 

 
Revidering av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens 
kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge ett särskilt ägardirektiv till Flen Vatten och Avfall AB som ger bolaget i 

uppdrag att spara eller effektivisera i verksamheten motsvarande det den 
föreslagna taxehöjningen skulle inneburit i intäktsförstärkning, samt 

 
att taxan för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun skall vara 

oförändrad 2023. 
______________________ 

 
Bakgrund 
Flen Vatten och Avfall AB:s bolagsstyrelse har översänt ett förslag till reviderad 
taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun den 28 september 
2022. Taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Bolaget skriver att de påverkats av den höga inflationstakten och högre räntor 
samt att bolagets vatten- och avloppsverk är i behov av stora investeringar för att 
möta kommande kapacitetsökning och exploateringar och samtidigt bibehålla 
driftsäkerhet och leverans. Till detta behöver förnyelsetakten av ledningsnätet 
öka. Upplåningskostnaden för dessa investeringar kommer att ske till en högre 
kostnad än tidigare. Därtill innebär de närmaste årens stora investeringar en risk 
för ännu större kostnadsökningar i och med den kraftigt ökade låneportföljen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-14 att återremittera ärendet 
till Flen Vatten och Avfall AB för en utförlig och specificerad komplettering av 
underlaget som klart visar behovet av att höja taxan i den omfattning som 
bolagsstyrelsen föreslår, samt att Flen Vatten och Avfall AB konsekvensbeskriver 
en lägre eller ingen taxehöjning. 

 
Bolaget har kompletterat underlaget, vilket bifogas beslutsunderlaget. 
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Bolaget redovisar i allt väsentligt vilka kostnadsökningar som skett under 
huvudsakligen 2022. Budget och prognos efter fastställd budget redovisas inom 
ett antal områden. Orsakerna beskrivs som ökade kostnader på grunds av krig, 
inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transporter med mera 
och  
 
dessutom gamla VA-ledningar och anläggningar som är i stort behov av förnyelse. 
Även nya verksamhetsområden kräver stora investeringar. Bolaget redovisar att 
egna kostnadseffektiviseringar medfört en lägre kostnadsökning. Åtgärder 
planeras för att effektivisera verksamheten genom nya arbetssätt i projekt, 
minskad energiförbrukning, lönsam biogasaffär, ökad digitalisering, genomföra 
planerade investeringar som utvecklar verksamheten kring drift och underhåll, se 
över beredskapsstyrkan och effektivisera samt kartlägga vattensvinn och 
ovidkommande vatten. 
 
Konsekvensen av att inte höja taxan 2023 beskriver bolaget som ett 
intäktsbortfall som kommer att behöva kompenseras i taxehöjningar kommande 
år. Förnyelseprojekten och övriga projekt kan behöva stoppas. 
 
_________________________________ 
 
Kommunledningsförvaltningen gör följande observationer. 
 
Mot bakgrund av den ökande inflationen och stigande kostnader i samhället är 
det självklart att Flen Vatten och Avfall AB (FVAAB) påverkas på samma sätt som 
kommunen och kommunens invånare.  
 
Bolagets redovisning av budget och kostnadsökningar är inte fullständig, till 
exempel personalkostnader saknas i underlaget. Dessutom är det inte helt tydligt 
om det bara är FVAAB:s kostnader för VA-verksamheten som redovisas eller även 
renhållningskostnader eller kostnader som är gemensamma för dotterbolaget 
Sörmland Vatten och Avfall AB. 
 
Vilken förnyelsetakt av ledningsnäten som ligger till grund för budgeten framgår 
inte och det saknas jämförelser med andra kommuner.  
 
Flera av de nya verksamhetsområden som redovisas som kostnadsdrivande har 
även vid tidigare års taxeökningsförslag varit en bidragande orsak till ett behöva 
av att höja taxan. 
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Det är kommunfullmäktige som formellt beslutat om nya verksamhetsområden, 
men underlag och förslagen har kommit från Flen Vatten och Avfall AB. Att då 
anföra att det är kommunens beslut som är orsaken till taxeökningsbehovet är 
missvisande. 
 
De redovisade kostnadseffektiviseringarna är allmänt beskrivna och redovisar 
inte hur och i vilken omfattning de minskat behovet av att höja taxan mer än vad 
som föreslås. 
 
Hur mycket planerade åtgärder kan sänka kostnaderna framgår inte. 
 
Att en utebliven taxeökning leder till intäktsbortfall är självklart.  
 
Bolaget beskriver att enda möjligheten att möta intäktsbortfallet är att höja taxan 
kommande år ännu mer och att förnyelseprojekt och övriga projekt kan behöva 
stoppas. 
 
En naturlig åtgärd mot bakgrund av bolagets kostnadsutveckling hade varit att 
primärt spara och effektivisera för att sänka kostnaderna. Det är kommunens och 
kommunens invånares första alternativ. Kommunen kan visserligen höja skatten 
på samma vis som bolaget kan höja taxan, men det drabbar huvudsakligen de 
som inte har något alternativ – Flensborna. 
 
_______________________________ 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är rimligt att kräva ett 
besparingsbeting eller effektiviseringskrav av FVAAB. Kommunen har sedan länge 
haft effektiviseringskrav för kommunens styrelser och nämnder i den strategiska 
planen med budget. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta om ett särskilt ägardirektiv för Flen Vatten och Avfall 
AB som ger bolaget i uppdrag att spara eller effektivisera i verksamheten 
motsvarande det den föreslagna taxehöjningen skulle inneburit i 
intäktsförstärkning. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen 
således att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att taxan för 
vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommunskall vara oförändrad 2023. 
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Yrkanden 
Christine Hallinder (SD), Johan Hallinder (SD), Emma Dahlin (M), Katarina 
Lagerstedt (M), Ulla Lindström (M), Peter Munter (S), Daniel Ljungkvist (S), Jonas 
Thyrén (S), Björn Carlsson (C), Jan-Eric Sterne (L) och Huda Omar (V) yrkar bifall 
till kommunledningsförvaltningens förslag. 
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 DATUM 2022-11-27  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunledningsförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Kommunjuristen Till Kommunstyrelsen 
HANDLÄGGARE Niklas Witt  
   
DIARIENR KS/2022:123   
ÄRENDE Revidering av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun  
 
 

Revidering av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens 
kommun  

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge ett särskilt ägardirektiv till Flen Vatten och Avfall AB som ger bolaget i 

uppdrag att spara eller effektivisera i verksamheten motsvarande det den 
föreslagna taxehöjningen skulle inneburit i intäktsförstärkning, samt 

 
att taxan för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommunskall vara 

oförändrad 2023. 
 

Ärendet 
Flen Vatten och Avfall AB:s bolagsstyrelse har översänt ett förslag till reviderad 
taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun den 28 september 
2022. Taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Bolaget skriver att de påverkats av den höga inflationstakten och högre räntor 
samt att bolagets vatten- och avloppsverk är i behov av stora investeringar för 
att möta kommande kapacitetsökning och exploateringar och samtidigt 
bibehålla driftsäkerhet och leverans. Till detta behöver förnyelsetakten av 
ledningsnätet öka. Upplåningskostnaden för dessa investeringar kommer att ske 
till en högre kostnad än tidigare. Därtill innebär de närmaste årens stora 
investeringar en risk för ännu större kostnadsökningar i och med den kraftigt 
ökade låneportföljen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-14 att återremittera 
ärendet till Flen Vatten och Avfall AB för en utförlig och specificerad 
komplettering av underlaget som klart visar behovet av att höja taxan i den 
omfattning som bolagsstyrelsen föreslår, samt att Flen Vatten och Avfall AB 
konsekvensbeskriver en lägre eller ingen taxehöjning. 
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Bolaget har kompletterat underlaget, vilket bifogas beslutsunderlaget. 
 
Bolaget redovisar i allt väsentligt vilka kostnadsökningar som skett under 
huvudsakligen 2022. Budget och prognos efter fastställd budget redovisas inom 
ett antal områden. Orsakerna beskrivs som ökade kostnader på grunds av krig, 
inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transporter med mera 
och dessutom gamla VA-ledningar och anläggningar som är i stort behov av 
förnyelse. Även nya verksamhetsområden kräver stora investeringar. Bolaget 
redovisar att egna kostnadseffektiviseringar medfört en lägre kostnadsökning. 
Åtgärder planeras för att effektivisera verksamheten genom nya arbetssätt i 
projekt, minskad energiförbrukning, lönsam biogasaffär, ökad digitalisering, 
genomföra planerade investeringar som utvecklar verksamheten kring drift och 
underhåll, se över beredskapsstyrkan och effektivisera samt kartlägga 
vattensvinn och ovidkommande vatten. 
 
Konsekvensen av att inte höja taxan 2023 beskriver bolaget som ett 
intäktsbortfall som kommer att behöva kompenseras i taxehöjningar 
kommande år. Förnyelseprojekten och övriga projekt kan behöva stoppas. 
 
_________________________________ 
 
Kommunledningsförvaltningen gör följande observationer. 
 
Mot bakgrund av den ökande inflationen och stigande kostnader i samhället är 
det självklart att Flen Vatten och Avfall AB (FVAAB) påverkas på samma sätt som 
kommunen och kommunens invånare.  
 
Bolagets redovisning av budget och kostnadsökningar är inte fullständig, till 
exempel personalkostnader saknas i underlaget. Dessutom är det inte helt 
tydligt om det bara är FVAAB:s kostnader för VA-verksamheten som redovisas 
eller även renhållningskostnader eller kostnader som är gemensamma för 
dotterbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. 
 
Vilken förnyelsetakt av ledningsnäten som ligger till grund för budgeten framgår 
inte och det saknas jämförelser med andra kommuner.  
 
Flera av de nya verksamhetsområden som redovisas som kostnadsdrivande har 
även vid tidigare års taxeökningsförslag varit en bidragande orsak till ett behöva 
av att höja taxan. 
 
Det är kommunfullmäktige som formellt beslutat om nya verksamhetsområden, 
men underlag och förslagen har kommit från Flen Vatten och Avfall AB. Att då 
anföra att det är kommunens beslut som är orsaken till taxeökningsbehovet är 
missvisande. 
 



   3 (3) 

 

De redovisade kostnadseffektiviseringarna är allmänt beskrivna och redovisar 
inte hur och i vilken omfattning de minskat behovet av att höja taxan mer än 
vad som föreslås. 
 
Hur mycket planerade åtgärder kan sänka kostnaderna framgår inte. 
 
Att en utebliven taxeökning leder till intäktsbortfall är självklart.  
 
Bolaget beskriver att enda möjligheten att möta intäktsbortfallet är att höja 
taxan kommande år ännu mer och att förnyelseprojekt och övriga projekt kan 
behöva stoppas. 
 
En naturlig åtgärd mot bakgrund av bolagets kostnadsutveckling hade varit att 
primärt spara och effektivisera för att sänka kostnaderna. Det är kommunens 
och kommunens invånares första alternativ. Kommunen kan visserligen höja 
skatten på samma vis som bolaget kan höja taxan, men det drabbar 
huvudsakligen de som inte har något alternativ – Flensborna. 
 
_______________________________ 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är rimligt att kräva ett 
besparingsbeting eller effektiviseringskrav av FVAAB. Kommunen har sedan 
länge haft effektiviseringskrav för kommunens styrelser och nämnder i den 
strategiska planen med budget. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta om ett särskilt ägardirektiv för Flen Vatten och 
Avfall AB som ger bolaget i uppdrag att spara eller effektivisera i verksamheten 
motsvarande det den föreslagna taxehöjningen skulle inneburit i 
intäktsförstärkning. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunledningsförvaltningen således att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige besluta att taxan för vatten, spillvatten och dagvatten i 
Flens kommunskall vara oförändrad 2023. 

 
 
 
 
 
Håkan Bergsten Niklas Witt 
Kommunchef Kommunjurist 
 
 
Skickas till:  
Flen Vatten och Avfall AB 
Akt
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…. blir du en vardagshjälte 

för hållbar utveckling av din 

stad och region!!

Du får på köpet:

- att få mat- och restavfall hämtat vid

fastigheten samt att få tillgång till

återvinningscentralerna för att lämna grov-

avfall och farligt avfall.

- ditt stora bidrag till material- och

energiåtervinning.

För priset för ett 

äpple/dag*

*Ca 7-10 kr/dag (villa)

Ca 5-6kr/dag (lägenhet)







Kommunens ansvar/skyldighet enligt lag

Vattenförsörjning 

Hantering av avlopps- och 

regnvatten

- LAV, Lag om allmänna vattentjänster, 

- ABVA, Allmänna bestämmelser för 

användande av Flens kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning

Renhållning och hantering av 

kommunalt avfall

- Miljöbalken

- Övrig lagstiftning

-Renhållningsföreskrifter

Skydda människors 

hälsa och miljö

Flen Vatten och Avfall AB

Sörmland Vatten och Avfall AB
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– producera och leverera dricksvatten

– omhänderta och rena avloppsvatten

– ta omhand hushållsavfall

– tar tillvara på våra restprodukter

– producera och leverera klimatvänlig biogas

– återföra växtnäring till produktiv åkermark 

– vara resurseffektivt med säkerhet och miljö i fokus

2. Verksamheten och Uppdraget

Omfattande, ansvarsfullt och samhällskritiskt 























▪ Ca 17 mnkr El (ca. 11 GWh)

▪ Ca 3,5 mnkr Kemikalier  (ca. 1 500 ton)

▪ Ca 30 mnkr Insamling av hushållsavfall och 

avfallsbehandling

▪ Ca 7,5 mnkr Slamhämtning

▪ Ca 3,6 mnkr Entreprenad maskiner och övriga 

lastbilstjänster

▪ Ca 200 mnkr Inköp av varor, tjänster, mm

Del- I

Drift av verksamheten kräver resurser



▪ Ca 17 mnkr El (ca 11 GWh)

▪ Ca 3 5 mnkr Kemikalier  (ca1500 ton)

▪ Ca 3     ll och 

▪ Ca 7  

▪ Ca 3     h övriga 

▪ Ca 2       m

Del- I

Drift av verksamheten kräver resurser

Finansiering 

genom

Taxor



▪ Säkra leverans av produkter och tjänster 24 /7

▪ Hantera läckor och kris

▪ Övervakning, drift, underhåll av anläggningar  24/7

▪ Drift-, underhålls- och verksamhetssystem

▪ Beredskap med 6 lag på plats 24/7   

▪ Personal och kompetensutveckling

▪ Säkerhet, arbetsmiljö, miljö, och hållbarhetsarbete 

▪ Kvalité- och miljöcertifierad verksamhet

▪ Upphandling och Inköp 
▪ 236 st avtal

▪ 526 leverantörer

Del- II

Drift av verksamheten kräver resurser



▪ Säkra leverans av produkter och tjänster 24 /7

▪ Hantera läckor och kris

▪       7

▪   

▪          

▪   

▪     e 

▪  j  

▪ Upphandling och Inköp 
▪ 236 st avtal

▪ 526 leverantörer

Del- II

Drift av verksamheten kräver resurser

Finansiering 

genom

Taxor







Flen kommun

Förnyelsebehov

Vattenledningsnätet

Fram till 2029          förnyelsetakt på 0,89 %, ca. 1 760 meter  per år. 

Fram till 2039          förnyelsetakt på 0,70 %, ca. 1 000 meter per år.

Spillvattenledningsnätet

Fram till 2029 förnyelsetakt på 0,35 %, ca. 341 meter per år.

Fram till 2039 förnyelsetakt på 0,42 %, ca. 600 meter per år.

Dagvattenledningsnätet

Fram till 2029         förnyelsetakt på 0,38 %, ca. 434 meter per år.

Fram till 2039         förnyelsetakt på 0,43 %, ca. 400 meter per år.



Flen kommun

Förnyelsebehov

Vattenledningsnätet

Fram till 2029          förnyelsetakt på 0,89 %, ca. 1 760 meter  per år. 

Fram till 2039          förnyelsetakt på 0,70 %, ca. 1 000 meter per år.

Spillvattenle

Fram till 2029       r per år.

Fram till 2039       r per år.

Dagvattenledningsnätet

Fram till 2029         förnyelsetakt på 0,38 %, ca. 434 meter per år.

Fram till 2039         förnyelsetakt på 0,43 %, ca. 400 meter per år.

15-20 mnkr /år















▪ Förnya gamla ledningar och anläggningar

▪ Ansluta nya verksamhetsområde

▪ Skapa förutsättningar i kommunen för expansion, ansluta 

nya etableringar.

▪ Uppfylla nya lagkrav

Del- III

Verksamheten kräver resurser

Behov av stora investeringar 
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Taxekonstruktion VA

• Två huvudsakliga intäktskällor:

– Anläggningsavgifter (engångskostnad)

– Brukningsavgifter (årlig kostnad)





• Intäkterna ska motsvara de kostnader vi har per vattendel i 
respektive kommun.

• Fördelning fasta och rörliga intäkter 50%.

• Huvudsakliga intäkterna kommer via döljande taxedelar:

– Avgift per levererad m3 (rörlig efter m3)

– Fast avgift (fast per fastighet)

– Avgift per lägenhet (fast per bostadsenhet)

Intäkter och Taxor VA











- Taxan ska täcka de nödvändiga kostnaderna för 

verksamheten

- Taxan fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad 

som är skäligt och rättvist

- Taxan fördelas på de avgiftsskyldiga utifrån vilka 

tjänster de nyttjar

Taxan är den ekonomiska grunden för att 

kunna bedriva verksamheten
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Budget 2023
Ökade kostnader driven av krig, inflation, ökade el- och bränslepriser, 

räntor, kemikalier, transporter m.m. 

Kostnadsökningar jämförd med budget 2022

Elnät och elhandel, 3,8 Mkr

Insamling kärl- och säckavfall 1,3 Mkr

Behandling och transport kärl- och säckavfall 2,0 Mkr

Insamling och behandling slam 1,1 Mkr

Kemikalier verk 1,2 Mkr

Tjänst ÅVC Katrineholm 0,8 Mkr

Räntekostnader 11,9 Mkr

Avskrivningar 3,0 Mkr





Budget 2023 - Flen

Ökningar i kapitalkostnader, tkr
Kapitalkostnader

1 Räntekostnader
Ökade räntekostnader på lån mellan 2022-2023 

Räntekostnad, borgensavgift, budget 2022 5 454

Räntekostnad, borgensavgift budget 2023 9 697

Summa ökning räntekostnader 4 243

Varav ökade räntekostnader för nyupplåningar 1 250

2 Avskrivningar

Beräknat på befintliga anläggningar och investeringar som läggs görs 2022. På 

investeringar som görs 2023 har inga avskrivningar beaktats.

Avskrivningar budget 2022 11 913

Avskrivningar budget 2023 12 663

Summa ökning avsikrivningar 750

Totalt- Ökning av kapitalkostnader 4 993

- Ökningen beror dels på ökade räntenivåer och dels på räntor för 

nyupplåningar som behövs i verksamheten

- FVAAB har ett lån på 343 mnkr för investeringar

- Kapitalkostnaderna härleds huvudsakligen från tidigare och pågående  

investeringar

- Ca. 80 mnkr i ny upplåning, ger ca. 1,25 mnkr i kapitalkostnader









Taxorna behöver justeras uppåt år 2023 och kommande åren 2024-2025

både inom VA och renhållning. 

➢ Renhållningstaxan ökar med anledning av nya lagkrav, fastighetsnära 

insamlingskrav, inflationen, världsläget.

➢ VA-taxan ökar bland annat med anledning av investeringsbehov av 

anläggningar och ledningsnät. Krav och lagar samt inflation och 

världsläget.

På VA har vår branschorganisation flaggat att investeringsbehovet i 

VA-Sverige är stort och våra kommuner är inga undantag!

Taxor 2023, 2024-2025 - Sammanfattning



VA- Taxa* exempel

typhus A (Flen) ca. 124 kr/månad (+14%)

typhus B (Flen) ca. 89 kr/månad/lägenhet (+15%)

Renhållning- Taxa** exempel

Flen, kärltjänst 190 l varannan vecka ca. 33 kr/månad (+14%)

Flen, kärltjänst 3 st 370 l, varje vecka ca. 15 kr/lgh/mån (+15%)

Taxor- Förslag 2023

*Beroende på förutsättningar med inflation och räntenivåer 2024 och 2025 behövs taxehöjningar

med liknande nivåer!

**Inga taxehöjningar för 2024 och 2025 är prognosticerade MEN med tanke på att vi kommer att 

behöva ställa om hela systemet till fastighetsnära insamling kommer framtida höjningar vara 

oundvikliga.



• Projekten i FFM området leder till ökade intäkter som begränsar behov

av extra lån och extra kapitalkostnader.

• Intäkter från FFM område ca. 7,7 mnkr under 2022 och ca. 30mnkr 2023.

• Nedläggning av Malmköping reningsverk minskar driftkostnader.

• Förnyelse av ledningsnät och anläggningar minskar driftkostnader.

Allt detta är beaktat i budget 2023

Åtgärder som har begränsat taxeökningar



• Verksamheten lagreglerad. Leverns av tjänster och produkter måste

säkerställas.

• Kostnadsökningarna som beaktats i budget för 2023 kommer till mer än

90-95 procent förverkligas ändå (inflation, upphandlade pågående avtal,

beslutade och pågående investeringar etc.).

• FVVAB har 343 mnkr i lån idag vilket också leder till att en stor del av

kapitalkostnaderna förverkligas ändå.

Konsekvenser om ingen höjning ska göras



• Utebliven taxehöjning leder till ett intäktsbortfall på ca. en miljon för

varje månad som går.

Detta kommer behöva kompenseras med mycket högre taxehöjningar

under kommande tider.

• Bolagets resultat kommer att gå med ett stor underskott.

Bolaget kommer behöva vidta åtgärder och sättas i en svår situation

beaktat i Aktiebolagens regler om likvidation.

• Förnyelseprojekten och övriga projekt kan behöva stoppas vilket

kommer ha allvarliga konsekvenser för invånare och kommunen.

Konsekvenser om ingen höjning ska göras



Exempel

• Effektivisera investering och projekt.

• Införande av nytt arbetssätt gällande projekt och investeringar.

• Alla projekt större än 500 ksek ska genomföras enligt SVAABs projektmodell med tydliga faser,

beslut och process för ändringshantering.

• Minska energiförbrukning. Genomföra energikartläggning och

energieffektiviseringar i våra anläggningar.

• Lönsam biogasaffären med tydlig strategi, process och arbetsgång.

Planerade åtgärder 
Effektivisering av verksamheten



Exempel

• Ökad digitalisering

• Genomföra ett antal investeringar för att utveckla verksamheten kring drift och

underhåll av anläggningar.

• Bl.a. öka digitalisering av drift och övervakning av ledningsnät. Förnyelse av pumpstationer, verk och

ledningsnät m.m.

• Se över beredskapsstyrkan och effektivisera.

• Beredskapsstyrkan arbetar dygnet runt för hantering av läckor och oplanerade händelser.

• Vid alla läckor ska kunden ha tillgång till vatten inom 24 timmar.

• Kartläggning, minskning av vattensvinn och ovidkommande vatten.

Planerade åtgärder 
Effektivisering av verksamheten



Tack! 

Sörmland Vatten
Asoos Rasool

Stefan Carpman
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§ 111 KS/2022:123 003 

 
Revidering av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att återremittera ärendet till Flen Vatten och Avfall AB för en utförlig och 

specificerad komplettering av underlaget som klart visar behovet av att 
höja taxan i den omfattning som bolagsstyrelsen föreslår, samt 

 
att Flen Vatten och Avfall AB konsekvensbeskriver en lägre eller ingen 

taxehöjning. 
______________________ 

 
Bakgrund 
Flen Vatten och Avfall ABs bolagsstyrelse har översänt ett förslag till reviderad 
taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun den 28 september 
2022. Taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Bolaget skriver att de påverkats av den höga inflationstakten och högre räntor 
samt att bolagets vatten- och avloppsverk är i behov av stora investeringar för 
att möta kommande kapacitetsökning och exploateringar och samtidigt bibehålla 
driftsäkerhet och leverans. Till detta behöver förnyelsetakten av ledningsnätet 
öka. Upplåningskostnaden för dessa investeringar kommer att ske till en högre 
kostnad än tidigare. Därtill innebär de närmaste årens stora investeringar en risk 
för ännu större kostnadsökningar i och med den kraftigt ökade låneportföljen. 
 
Det finns inget utförligt och specificerat underlag som klart visar behovet av att 
höja taxan i den omfattning som bolagsstyrelsen föreslår. 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är en brist i förslaget som måste 
rättas till innan kommunen kan ta ställning till om föreslaget ska bifallas eller 
inte. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att ärendet återremitteras till bolaget för att kompletteras innan det kan 
behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 
att återremittera ärendet till Flen Vatten och Avfall AB för en utförlig och 

specificerad komplettering av underlaget som klart visar behovet av att höja 
taxan i den omfattning som bolagsstyrelsen föreslår. 

 
Yrkanden 
Berit Hyllbrant (L) yrkar tillägg med att Flen Vatten och Avfall AB 
konsekvensbeskriver en lägre eller ingen taxehöjning. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns 
ett tilläggsyrkande. 

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

 
Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (L) tilläggsyrkande finner ordföranden 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skickas till: 
Flen Vatten och Avfall AB  
Akt 
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§ 111 SBN/2022:260 007 
 
Yttrande över revisionsrapport - granskning av 
myndighetsutövningen inom samhällsbyggnadsnämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens svar till revisionsrapport - 

granskning av myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsnämnden, och 
överlämna svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

______________________ 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2022-08-25 ta del av revisionsrapport som 
genomförts av revisionsfirman PwC, på uppdrag av kommunens 
lekmannarevision. Syftet med rapporten är att granska myndighetsutövningen 
inom samhällsbyggnadsnämnden, för att se till att den är ändamålsenlig och sker 
med tillräcklig intern kontroll.  
 
Under arbetet med att ta fram rapporten har förvaltningen varit involverad i 
såväl intervjuer som med att ta fram underlag för revisorernas granskning. Den 
sammanfattande bedömningen av revisorerna är att nämnden ”inte helt” har en 
ändamålsenlig myndighetsutövning. 
 
Revisorerna lämnar fem rekommendationer till nämnden utifrån resultatet av 
granskningen. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar nedan kommentarer utifrån 
revisorernas rekommendationer. 
 
- Säkerställa tillräckliga resurser inom området miljö- och hälsoskydd så att 

lagstadgad tillsyn utförs i enlighet med upprättade tillsynsplaner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i behovsutredning för miljöbalken år 2022-2024 
redovisat att befintliga resurser inte är tillräckliga för att klara av det identifierade 
behovet av tillsynsinsatser. Behovet rör sig om cirka 7,5 heltidstjänster och i 
nuläget är bemanningen 5,5 heltidstjänster. På miljö- och hälsoskyddssidan har 
det under år 2022 även varit viss personalomsättning. Detta har ytterligare 
påverkat avdelningen negativt i förhållande till den planerade tillsynen. 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan med budget 2022 om ett tillskott 
till bygg- och miljöavdelningen. Detta har främst använts för att stärka resurserna 
inom bygglov,  
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där ett stort behov har funnits, men det har även frigjort vissa resurser för 
miljöhandläggarna.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på flera sätt för att framöver säkerställa 
att tillräckliga resurser finns. Dels genom rekrytering för att täcka vakanser och se 
till att kompetensen säkras, dels genom kartläggning och analys av vilka uppgifter 
som ska utföras av miljöinspektörer och vilka uppgifter som ska utföras av 
administrativ personal. Ett behov av utökade resurser inom främst miljötillsyn 
kvarstår dock.  
 
- Säkerställa att behov av processkartläggning avseende bygglovshantering 

samt tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd upprättas och 
dokumenteras. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden delar revisorernas synpunkt att en 
processkartläggning kan vara av nytta för myndighetens arbete. 
Bygglovsprocessen i kommunen kartlades av samhällsbyggnadsförvaltningen 
under år 2016-2017, vilket var ett omfattande arbete. Även processerna kopplat 
till miljö- och hälsoskydd har kartlagts vid tidigare tillfällen då förvaltningen 
arbetade med att ta fram egna e-tjänster, ett arbete som sedan dess har startats 
om i och med valet av en ny leverantör. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen separat 
verksamhetsutvecklingsorganisation, vilket innebär att utvecklingsfrågor ligger 
kopplat till respektive verksamhet och alla utvecklingsprojekt måste rymmas 
inom ramen för verksamheten. Under år 2021 till 2022 har fokus för bygg- och 
miljöavdelningens utvecklingsarbete varit införande av ett nytt 
verksamhetssystem, vilket har upptagit den tid och de resurser som funnits 
tillgängliga för utveckling. Under hösten 2022 till vår 2023 är fokus att 
implementera en e-tjänsteplattform.  
 
En del av arbetet med e-tjänster kommer innefatta kartläggningar av respektive 
process. Det är samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att om en 
processkartläggning ska genomföras så är det framförallt för att det skapar en 
nytta för de som använder våra tjänster och arbetet bör inte göras som ett 
separat projekt utan integrerat med arbetet kring e-tjänster. 
 
- Säkerställa att uppföljning av internkontrollplan inkluderar tydlig redogörelse 

över genomförda kontroller vad gäller exempelvis frekvens och utförda 
stickprov. 
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Nämndens internkontroll redovisas genom en årlig uppföljning till 
samhällsbyggnadsnämnden, där resultatet av varje kontrollpunkt redovisas i 
skriftlig from som en redogörelse för genomförd kontroll och där resultatet är 
kommenterat. Arbetet med internkontrollen sker dock löpande under hela året. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig revisorernas synpunkt inför 
kommande redovisningar av internkontroll för att ytterligare förbättra 
redovisningen till nämnden. 
 
- Säkerställa att nämnden erhåller systematisk och fullödig rapportering av 

genomförd NKl-undersökning för företagare samt utreder behov av 
motsvarande undersökning för invånare och andra intressenter för att på ett 
transparent vis kunna fatta beslut mot bakgrund av redovisat resultat. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte revisorernas synpunkt att NKI-
undersökningen inte har redovisats för nämnden på ett systematiskt och fullödigt 
sätt. Vid nämndens sammanträde i maj 2022 presenterades en redovisning av 
resultatet inom samtliga områden som mäts kopplat till nämndens 
verksamhetsområde. Redovisningen innehöll inte enbart en presentation av 
utfallet, utan även en analys kring möjliga orsaker till utfallet, identifikation av 
brister och styrkor, samt förslag till åtgärder. NKI används systematiskt i 
förbättringsarbetet inom förvaltningen och en uppföljning sker även kopplat till 
kommunens styrmodell då resultatet redovisas som en indikator i strategisk plan. 
 
- Utreda behov av att systematiskt följa nyckeltal avseende lagstiftade 

handläggningstider. 
 

När det gäller handläggningstider, så är det framförallt kopplat till bygglov som 
det finns en tydlig lagstiftning om beslut inom tio veckor från komplett ansökan. 
Redovisning och uppföljning av handläggningstiderna inom bygglov ingår i 
”kommunens kvalitet i korthet” (KKIK), uppföljning sker årligen och redovisas 
även i kommunens årsredovisning. Senaste redovisade utfallet var en mediantid 
på 14 dagar från komplett ansökan och 44 dagar från första ansökan. Nämnden 
tar till sig av rekommendationen att systematiskt följa handläggningstiderna även 
inom andra myndighetsområden. 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Akt 
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§ 106 KS/2022:103 007 
 KS/2022:112 007 
 KS/2022:2 101 
 KS/2022:60 042 
Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 
______________________ 
 
Bakgrund 

 Kommunstyrelsens beslut 220905 §96 Kommunrapport 2, 2022 

 Länsstyrelsen i Södermanlands län 
- Föreskrift gällande avlysning av vatten område vid 
  Småholmarna inom Eskilstuna kommun  
- Föreskrifter om bildande av Strandstuvikens Naturreservat 
- Föreskrifter om bildande Strandstuvikens 
   fågelskyddsområde inom del av Strandstuvikens 
   naturreservat 

 Revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av  
biståndsbedömning inom äldreomsorg 

 Revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom  
samhällsbyggnadsnämnden 

 Socialnämndens beslut 220615 § 43 Rapportering av ej 
verkställda beslut kvartal 1 2022 
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Akt 
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§ 106 KS/2022:1 101 
   KS/2022:103 007 
   KS/2022:112 007 

Anmälningsärenden 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 
______________________  
  
Bakgrund 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
- Beslut 220616 § 56 – Revidering av delegationsordning 
- Reviderad delegationsordning 
 
Civilförsvarsförbundet 
- Nyhetsbrev 2, 2022 
 
Flens Bostads AB 
- Styrelseprotokoll 2022-05-23 
- Styrelseprotokoll 2022-06-22 
 
Leader Södermanland 
- Kallelse till extra föreningsstämma 2022-08-23 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
- Förordnande av borgerlig vigselförrättare 
- Beslut om revidering av anvisningar år 2022 
 
Myndigheter för samhällsskydd och beredskap 
- Tillsammans stärker vi beredskapen 
 
Revisionsrapporter 
- Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorg 
- Granskning av myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                 Sida 

  
   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-09-05  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

221  

 
 
Socialnämnden 
- Månadsrapport mars 2022 
- Månadsrapport april 2022 

  
Sveriges Kommuner och Regioner 
- Sammanträdesplan 2023 
- Förbundsavgift 2023 
- Förlängd rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 2024 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
- Kallelse styrelsesammanträde 2022-06-07 
- Bilaga 1 - VD-rapport 
- Bilaga 2 – Resultaträkning 
- Bilaga 3 – Miljöutredning verksamhetsår 2022 
- Styrelseprotokoll 2022-06-07 

 
Unikabruket AB 
- Styrelseprotokoll 2022-06-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Akt 
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Flens kommun genomfört en 

granskning av myndighetsutövningen inom samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens 

syfte är att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden har en ändamålsenlig 

myndighetsutövning inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst samt att 

den sker med tillräcklig intern kontroll.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att 

samhällsbyggnadsnämnden inte helt har en ändamålsenlig myndighetsutövning inom 

bygglov, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Vi bedömer vidare att finns 

utrymme för att stärka den interna kontrollen. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande 

bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Har förvaltningen en tillfredsställande organisation och 
bemanning som motsvarar ärendenas volym och komplexitet 
inom myndighetsutövningen? 

Delvis 

 

Finns det rutiner som syftar till en effektiv och rättssäker 
process för myndighetsutövningen samt omfattar tydliga 
kriterier för hur prioritering av ärenden sker? 

Delvis 

 

Arbetar nämnden strukturerat för att öka nöjdheten hos 
invånare, företagare och intressenter avseende service och 
dialog? 

Delvis 

 

Sker uppföljning att myndighetsutövningen lever upp till 
fastställda mål och lagstiftningens krav? 

Delvis 

 

 

Rekommendationer 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

● Säkerställa tillräckliga resurser inom området miljö- och hälsoskydd så att 

lagstadgad tillsyn utförs i enlighet med upprättade tillsynsplaner.  

● Säkerställa att behov av processkartläggning avseende bygglovshantering samt 

tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd upprättas och dokumenteras. 

● Säkerställa att uppföljning av internkontrollplan inkluderar tydlig redogörelse över 

genomförda kontroller vad gäller exempelvis frekvens och utförda stickprov. 

● Säkerställa att nämnden erhåller systematisk och fullödig rapportering av genomförd 

NKI-undersökning för företagare samt utreder behov av motsvarande undersökning 
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för invånare och andra intressenter för att på ett transparent vis kunna fatta beslut 

mot bakgrund av redovisat resultat. 

● Utreda behov av att systematiskt följa nyckeltal avseende lagstiftade 

handläggningstider. 
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Inledning 
Bakgrund 
 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande områden som innehåller 

myndighetsutövning: bygglov och bygglovsanmälan, miljö- och hälsoskydd samt 

räddningstjänst. 

Handläggning av bygglov regleras av plan- och bygglagen. Enligt lagen ska ett 

bygglovsbeslut lämnas senast 10 veckor efter den dag då ansökan inkommit eller då 

komplettering skett i ärendet. 

Miljö- och hälsoskydd omfattar tre tillsynsområden: miljöskydd, hälsoskydd och 

livsmedelskontroll. Kontrollerna utgår från miljöbalken och från livsmedelslagen, 

livsmedelsförordningen och EU- lagstiftning. 

Inom räddningstjänsten utförs tillsyn över brandskyddet samt tillsyn och tillstånd av 

brandfarlig vara.  

De förtroendevalda revisorerna i Flens kommun har, efter genomförd riskanalys, gett 

PwC i uppdrag att genomföra en granskning av myndighetsutövningen inom 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Syfte och revisionsfrågor 
 

Syftet med granskningen är att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden har en 

ändamålsenlig myndighetsutövning inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt 

räddningstjänst samt att den sker med tillräcklig intern kontroll. 

1. Har förvaltningen en tillfredsställande organisation och bemanning som motsvarar 

ärendenas volym och komplexitet inom myndighetsutövningen? 

2. Finns det rutiner som syftar till en effektiv och rättssäker process för 

myndighetsutövningen samt omfattar tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden 

sker? 

3. Arbetar nämnden strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, företagare och 

intressenter avseende service och dialog? 

4. Sker uppföljning att myndighetsutövningen lever upp till fastställda mål och 

lagstiftningens krav? 

Revisionskriterier 
 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisorerna utgår ifrån vid analys och 

bedömningar. Följande revisionskriterier ligger till grund för granskningsinsatsen: 

● Kommunallagen (KL) 

● Plan- och bygglagen (PBL) 

● Miljöbalken (MB) 

● Livsmedelslagen m.fl. 

● Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
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● Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

● Nämndens policys, riktlinjer och rutiner inom området 

Avgränsning 
 

Granskningen avgränsas till myndighetsutövningen inom samhällsbyggnadsnämnden 

och inriktas i huvudsak på år 2022. 

Metod 
 

Vi har tagit del av följande dokument: 

● Verksamhetsplan 2022 för bygg- och miljöavdelningen 

● Tillsynsplan och tillsynsprogram enligt miljöbalken 2021 

● Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2021-2023 

● Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2022 

● Arbetsdokument livsmedelskontroll 2022 

● Tillsynsplan för lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lag om 

handel av vissa receptfria läkemedel 

● Tillsynsplan enligt lagen om olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 

2022 

● Tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2023 enligt plan- och bygglagen 

● Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens interna kontroller enligt antagen plan för 

intern kontroll 2021 

● Genomförd NKI-undersökning 2021 

● Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

● Rutiner för ansökan om strandskyddsdispens, värmepump och bygglovshantering, 

livsmedelsverksamheten, köldmedierapportering samt nedskräpningsärenden 

● Protokoll för samtliga samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2021 och 2022 

(tom juni) 

Vi har genomfört följande intervjuer:  

● Intervju med bygg- och miljöchef 

● Gruppintervju med bygglovshandläggare 

● Gruppintervju med livsmedelsinspektörer 

● Gruppintervju med miljöinspektörer 

● Intervju med räddningschef 

● Intervju med brandinspektör 

● Intervju med skorstensfejarmästare 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 

Granskningsresultat 
Organisation och bemanning 

Revisionsfråga 1: Har förvaltningen en tillfredsställande organisation och bemanning 

som motsvarar ärendenas volym och komplexitet inom myndighetsutövningen? 
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Iakttagelser 

I verksamhetsplan för år 2022 beskrivs att bygg- och miljöavdelningen ansvarar för 

tillsyn och handläggning inom livsmedel, tobak, folköl och receptfria läkemedel, 

miljöskydd, hälsoskydd samt bygglov. Avdelningen består av 10,5 helårstjänster samt 

en avdelningschef.  

Miljö- och hälsoskydd 

Inför år 2021 gjordes en behovsutredning av tillsyn enligt miljöbalken 2021-2023. 

Utredningen omfattar tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 

miljöbalken och kemikalielagen, strålskyddslagen samt viss del enligt lagen om tobak 

och liknande produkter. Behovet av tillsynsresurser beräknas uppgå till cirka 7,5 

årsarbetare jämfört med ca 5,5 årsarbetare som finns inom bygg-och miljöavdelningen 

att utföra arbetet inom miljöbalkens område. Av intervjuer framgår att miljö- och 

hälsoskydd historiskt har haft svårt att hinna med planerad tillsyn då förvaltningen inom 

området har haft en stor personalomsättning. Den händelsestyrda verksamheten som 

består av inkommande ärenden tar mer tid i anspråk vilket sker på bekostnad av den 

planerade tillsynen. Exempel på inkommande ärenden är ansökningar och olika typer av 

tillstånd och klagomål. 

Av tillsynsplanen för år 2021-2023 framgår att inspektörerna inom miljö- och hälsoskydd 

alla har minst en treårig universitetsutbildning eller motsvarande grundutbildning inom 

området. Fortbildning sker kontinuerligt utifrån behov och kursutbud. Genom samverkan 

med andra kommuner i länet arrangeras utbildningar och seminarier för inspektörer. 

Internt i kommunen ordnas kurser inom handläggning och juridik. Vi noterar att 

nämnden in sin nämndplan för verksamhetsår 2022 avser upprätta en 

kompetensförsörjningsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Vid 

intervjuer framgår att handläggare generellt anser att det finns goda möjligheter till 

kompetensutveckling inom respektive tillsynsområde. 

Inom miljöskydd finns cirka 208 objekt fördelade på 3 miljöskydd (B)1, 24 miljöskydd 

(C)2, >60 miljöskydd (U)3, 5 jordbruk (B), 13 jordbruk (C), 27 jordbruk (U), 4 jordbruk 

som har växtodling > 100 ha, 2 avloppsanläggning (C), 15 avloppsanläggning (U) samt 

51 köldmedieanläggningar.  

Inom hälsoskydd finns 77 hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar med mindre än 

100 lägenheter, 3 hyresfastigheter med mer än 100 lägenheter, 30 skolor och förskolor 

samt rökfria områden, 1 bassängbad, 8 strandbad samt 12 vårdinrättningar. Det ska 

även utföras tillsyn inom tillfälliga boenden, solarium, gym, idrottsanläggningar, 

camping, fritidsgårdar, fotvård, majbrasor, samlingslokaler, frisörer, massage, tatuering 

och piercing, tandläkare och veterinärer.  

Förutom planerad tillsyn utövas händelsestyrd tillsyn baserat på de ärenden som 

inkommer under året.  

Livsmedel 

Alla livsmedelsanläggningar ska riskklassas enligt Livsmedelsverkets vägledning. Enligt 

 
1 B= tillståndspliktiga anläggningar 
2 C= anmälningspliktiga anläggningar 
3 U= icke anmälnings- eller tillståndspliktiga anläggningar 
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tillsynsplanen kommer 227 kontroller och en revision att utföras under år 2022. 

Anläggningar med riskklass 1-6 ska kontrolleras minst en gång per år. Antalet kontroller 

per år varierar beroende på verksamhet och historik. Anläggningar i riskklass 7 

kontrolleras årligen med undantag för a-anläggningar med små risker. Det finns 32 

objekt i riskklass 1-6, 85 objekt i riskklass 7 samt 36 objekt i riskklass 8. Totalt planeras 

630 timmars tillsyn. 

Inom området finns 1,5 tjänst och verksamhetens bedömning är att det är tillräckligt för 

att utföra den planerade tillsynen.  

Livsmedelsinspektörerna har universitets- eller högskoleexamen med naturvetenskaplig 

inriktning. Myndigheten strävar efter att kompetensen på enheten ska motsvarar kraven 

i EG-förordningen 2017/625.  

Tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lag om handel av vissa 

receptfria läkemedel 

Enligt tillsynsplanen finns 18 objekt med tobaksförsäljning (inklusive elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare), 11 objekt med folkölsförsäljning samt 8 objekt med 

försäljning av receptfria läkemedel.  

Inspektörerna deltar i relevanta konferenser och närvarar på länsträffar för att behålla 

och utöka sin kompetens inom samtliga områden. Utrymme för inläsning av ny och 

relevant lagstiftning behöver finnas. Utbudet av utbildningar inom tillsynsområdena är 

begränsat.  

Plan- och bygglagen  

Tillsynen enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen omfattar till 

exempel följande områden: olovligt byggande, olovlig rivning, olovliga markåtgärder, 

ovårdad fastighet, tomt, allmän plats eller annat område för anläggning, bristande 

skydd/säkerhet samt underhåll av byggnadsverk, enkelt avhjälpta hinder (tillgänglighet), 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och andra motordrivna anordningar samt 

lekplatser.  

Förutom tillsynen hanterar avdelningen inkommande ansökningar, rådgivning och 

remisser. Avdelningen har under år 2021 haft tre heltidsanställda 

bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer. Av tillsynsplanen och behovsutredningen 

inför år 2022 framgår att med en planerad förstärkning av 

bygglovsinspektör/bygglovshandläggare bedöms fyra heltidsanställda personer klara av 

det beräknade resursbehovet för såväl handläggning av inkommande ärenden och 

tillsynsarbetet. Den förstärkta bemanningen ska medföra att planerade tillsynsaktiviteter 

under år 2022 kan genomföras, att komma ikapp med äldre ärenden samt starta 

egeninitierad proaktiv tillsyn.  

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten bedriver tillsyn utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Enligt tillsynsplanen är målsättningen att 

uppnå ca 40 tillsyner under år 2022. Tillsynen kan vara regelbunden, baserad på tema 

eller händelsestyrd. 
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lagstadgad tid, verkställs och 
avslutas. 

arbeta med att förbättra mallar inom samtliga 
verksamhetsområden 

En säker och korrekt hantering av 
ekonomin. 

Kontrolleras genom ekonomisk uppföljning som 
redovisas för avdelningen av avdelningschef på 
APT, samt rutiner för inköp. 

Kontroll av att information på 
webbsidor inom nämndens 
ansvarsområde är korrekt och 
uppdaterad. 

Uppföljning koncentreras i första hand till sidor som 
är av särskild betydelse för medborgarnas kontakter 
med verksamheten via kontaktcenter för att undvika 
att kontaktcenter lämnar felaktig/gammal 
information till medborgare. 

Kontroll av pågående 
kompetensförsörjningsarbete 
enligt kompetensförsörjningsplan. 

Kompetensförsörjningsplan arbetas fram under 
2022. 

 

Vi noterar att internkontrollplanen inte tydligt redogör för hur kontrollmomenten 

genomförs avseende frekvens, antal stickprov eller liknande angivelser. Vid intervju 

framgår att kontrollerna utförs av administratörerna på avdelningen samt redovisas till 

nämnden årligen vid nämndsammanträde nästkommande verksamhetsår. 

Vidare noteras att förvaltningen för 2021, enligt NKI-undersökning, får relativt höga 

betyg av företagare som haft ett ärende som hanterats av förvaltningen avseende 

områdena kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Se vidare tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Nöjdkundindex 2021, serviceområden företagsärenden. 
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rekommendationer om vad som bör ingå i ett lovbeslut med stöd av PBL är det 

viktigaste: 

● Tydlig beslutsformulering 

● Avgift och hur denna räknats fram 

● Ärendebeskrivning 

● Motivering 

● Hänvisning till lagparagraf 

● Överklagandehänvisning 

Protokollgenomgång visar att nämnden under 2021 och 2022 fattat sammanlagt tre 

avslagsbeslut med hänvisning till PBL varav två avser bygglov och ett avser marklov. 

Dessa tre avslagsbeslut i bygglovsärenden för perioden har kontrollerats avseende 

ovan nämnt innehåll och vi noterar inga avvikelser i de granskade besluten. 

Prioritering av bygglovsärenden 

Vid intervjuer uppges att grundregeln för prioritering mellan bygg- och 

anmälningsärende är att de handläggs i den ordning som de kommer in som 

ansökningar till kommunen, samt i vilken ordning som förekommande kompletteringar 

kommer in. Vid intervjuer framgår även att nämndsärenden, det vill säga ärenden där 

beslut inte fattas utifrån delegation till förvaltningen, prioriteras då underlagen måste 

vara färdigställda i god till inför nämndens sammanträden.  

Vi noterar att det finns en behovsutredning och antagen tillsynsplan för 2022 för tillsyn 

enligt plan och bygglagen. I tillsynsplanen framgår att förvaltningen inom tillsynsarbetet 

enligt PBL prioriterar att årligen följa upp pågående tillsynsärenden för att säkerställa att 

eventuella rättelser utförs enligt fattade beslut. Förvaltningen prioriterar enligt 

tillsynsplanen även att i samverkan med räddningstjänsten och miljöavdelningen utöva 

tillsyn inom viktiga besöksmål såsom hotell, konferensanläggningar och större 

fastigheter. Vidare prioriteras även att planen följs upp och uppdateras varje år. Som 

tidigare nämnts (se revisionsfråga 1) framgår att av tillsynsplanen och 

behovsutredningen att den förstärkta bemanningen inför 2022 kommer medföra att 

planerade tillsynsaktiviteter under 2022 kan genomföras, att verksamheten kommer 

ikapp med äldre tillsynsärenden samt får möjlighet att starta egeninitierad proaktiv 

tillsyn. Av intervjuer framgår att resurstillsättningen medfört att en handläggare under 

2022 har kunnat arbeta mer fokuserat inom tillsynsområdet. 

Hantering av miljöskydds- och livsmedelsärenden 

Vid intervjuer framgår att miljöavdelningen inte har någon heltäckande 

processbeskrivning eller processkartläggning, men att det finns ett behov och en 

ambition inom förvaltningen att på sikt kunna genomföra en sådan. Inom ramen för 

granskningen har vi tagit del av fastställd rutin för nedskräpningsärenden samt rutin för 

köldmedierapport. Tillsynsarbetet styrs och bedrivs i huvudsak genom tillsynsplan enligt 

miljöbalken samt kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter. Vid 

intervjuer framgår att tillsynsplanerna på förvaltningsnivå komplementeras med 

arbetsplaner där samtliga timmar för den planerade tillsynen framgår.  
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Även rörande denna verksamhet används Castor som ärendehanteringssystem där 

mallar och annat stödmaterial läggs in för att stödja handläggningen av ärenden. 

Hanteringen av inkommande ärenden följer i stort samma process som den avseende 

bygglovshanteringen. Vid intervjuer beskrivs att inkommande ärenden registreras i 

ärendehanteringssystemet av administratör, varpå ärenden fördelas mellan handläggare 

utifrån kompetens och arbetsbelastning. Egeninitierad tillsyn hanteras genom att 

handläggaren skapar ett ärende i Castor. Av intervjuer framgår att det efter fokuserat 

arbete under föregående verksamhetsår idag generellt bedöms finnas god tillgång på 

mallar och liknande stöd inom miljötillsynen, även om tillsynsområdets bredd medför att 

det är svårt att fånga in alla områden.  

Det framgår vid intervjuer att andelen anmälningsärenden som behöver kompletteras 

innan handläggning kan påbörjas varierar inom de olika områdena. Inom förorenade 

områden, lantbruk och miljöfarlig verksamheten uppges att kompletteringar begärs in i 

runt hälften av ärendena med det inom enskilda avlopp enligt uppgift behövs begäras 

kompletteringar i de flesta ärenden. 

Inom miljöskyddsområdet, enskilda avlopp och livsmedelsområdet framgår vid intervjuer 

att det inte finns någon uttalad eller fastställd rutin för att säkerställa samsyn i 

bedömningar mellan olika handläggare. Det framgår vid intervjuer att diskussioner om 

aktgranskning/eftergranskning av kollegors beslut tidigare har diskuterats men att 

förvaltningen inte beslutat hur detta ska hanteras. Vid intervjuer beskrivs att det i 

dagsläget är upp till varje enskild handläggare hur osäkerhet vid bedömningar i den 

egna handläggningen ska hanteras. Vi noterar att det vid intervjuer beskrivs att det finns 

en kontinuerlig diskussion och kontakt mellan handläggare avseende bedömningsfrågor 

och mer komplexa ärenden.  

Av intervjuer framgår att det inom miljöskyddsområdet, livsmedelsområdet samt 

enskilda avlopp är förhållandevis ovanligt att ärenden överklagas till högre instans.  

Prioritering av ärenden inom miljöskydd och livsmedel 

Då miljöskyddsområdet till stor del styrs av den planerade tillsynen i tillsynsplanen är det 

där som prioriteringen av tillsynsärenden framgår. Bedömningen i behovsutredningen 

som ligger till grund för tillsynsplanen enligt miljöbalken för år 2022 är att de personella 

resurserna är tillräckliga för att genomföra tillsyn enligt den ambitionsnivå som framgår 

av tillsynsplanen. Det konstateras dock att dessa resurser inte motsvarar det behov som 

beskrivs i behovsutredningen. Tillsynsplanen redogör övergripande för prioriteringar 

avseende ärenden per tillsynsområde. Av behovsutredningen framgår att 

resurstillsättningen medför att samtlig händelsestyrd och planerad tillsyn bedöms kunna 

utföras om inget oförutsett inträffar (exempelvis ovanligt många inkommande ärenden). 

Vidare konstateras i behovsutredningen att verksamhet  utifrån erhållna resurser inte 

kan bedrivas i tillräcklig omfattning vad gäller enskilda avlopp, avloppsledningsnäten, 

dagvatten, inventering och utredning av förorenade områden, U-verksamheter (tex. 

avloppsreningsverk), mindre lantbruk och hästgårdar, kemiska produkter i detaljhandeln, 

växthus, plantskolor och handelsträdgårdar, golfbanor och konstgräsplaner, hälsoskydd 

samt rådgivning, information och proaktiv tillsyn. 
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Inom livsmedelstillsynen styrs prioriteringen av livsmedelsverkets riskklassning och 

enligt kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter är samtliga 

livsmedelsanläggningar riskklassade enligt myndighetens vägledning. Kontrollplanen 

visar att det behövs ca 1,3 heltidstjänster för att säkerställa en effektiv och 

ändamålsenligt livsmedelskontroll vilket finns tillsatt. Av kontrollplanen framgår att den 

planerade kontrollen från 2019 till och med 2021 med mindre avvikelser genomfördes 

enligt plan. Det framgår även att det finns en tillsynsskuld motsvarande ca 180 

tillsynstimmar sedan 2017 som byggts upp på grund av personalomsättningar och 

oplanerad frånvaro på miljöavdelningen. Vid sakavstämning framgår att denna 

tillsynsskuld arbetats av inom ramen för den ordinarie tillsynen. Vidare framgår vid 

sakavstämningen att då tillsynen inom området idag alltid debiteras i efterhand samt att 

planerad tillsyn genomförs enligt riskklassificering uppstår det inte längre några 

tillsynsskulder.  

Intressekonflikter, jäv och juridisk kompetens 

Förvaltningen har även en upprättad rutin avseende hantering av intressekonflikter, jäv 

och opartiskhet fastställd av miljöchef 2020-11-09. Rutinen redogör för att 

förvaltningslagens jävsbestämmelser ska tillämpas samt att både tjänstemän och 

politiker självmant ska anmäla vid misstanke om föreliggande intressekonflikter eller jäv 

vid handläggning av något ärende. Vi noterar att det av rutinen inte framgår hur sådan 

anmälan ska gå till eller till vilken instans anmälan ska riktas. Rutinen redogör för att 

ärenden i vilka samhällsbyggnadsnämnden är verksamhetsutövare underställs dessa 

jävsnämnden. Rutinen beskriver även att förebyggande åtgärder för intressekonflikt eller 

jäv består i att föra upp ärendet till närmaste chef som ansvarar för att identifiera och 

pröva förhållandet mellan anställd och ärendet. Gäller motsvarande förhållande för 

ärende som handläggs av chef underställs bedömning av opartiskhet istället 

förvaltningschef. Rutinen redogör för att om det finns grund för partiskhet beslutar 

ansvarig chef att handläggning övertas av opartisk handläggare. Väsentliga delar av 

rutinen återges även i antagen tillsynsplan enligt Miljöbalken. I tillsynsplaner framgår 

även att frågan om intressekonflikter och jäv tas upp vid medarbetarsamtal samt vid 

nyanställning. Vid planering av tillsynsprojekt sker även en genomgång av eventuella 

intressekonflikter för enskilda tillsynsobjekt.  

Vid intervjuer framgår att det juridisk kompetens finns att tillgå dels genom 

kommunjuristen, dels genom kontakter på andra förvaltningar inom de regionala 

samarbeten som kommunen är del av inom både bygglovshanteringen och miljö- och 

hälsoskydd. Därtill har handläggare tillgång till en extern tjänst som tillhandahåller 

juridiskt stöd inom relevanta områden. 

Inom ramen för granskningen har vi efterfrågat och erhållit en sammanställning över 

vilka nämndbeslut som har överklagats och översänts till högre instans. 

Sammanställningen visar att under perioden 2018-2022 (tom juli) har totalt 25 

beslutsärenden i nämnden överklagats till högre instans. Dessa fördelar sig på bygglov 

(15), strandskydd (3), livsmedelstillsyn (2), miljötillsyn (1), samt enskilda avlopp (1) och 

ansökan om undantag från renhållningsordningen (3). Tabellen nedan redogör för 

överklagandets utfall.  

       Tabell x: Överklagade nämndbeslut 2018-2022 (tom juli) 
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sexårsintervall vilket är den längsta fristen. I januari görs planeringen för det aktuella 

året utifrån tillgängliga personalresurser.  

Verksamhetsplaneringen utgår från den längsta fristen som är sex år. Planering och 

dokumentation görs i verksamhetssystemet Ritz. I systemet finns uppgift om fastigheter, 

ägare, frister per objekt, mallar för protokoll och föreläggande. Avisering inför kontroller 

görs från systemet. Fastighetsägaren får en lapp med uppgifter om tid för besök med 

mera. Inför kontrollen får sotaren en digital lista över aktuella objekt till sin mobiltelefon. 

Efter genomfört besök uppdateras objektets status via telefonen. Informationen förs 

över till verksamhetssystemet och blir underlag för fakturering.  

Bedömning 

Finns det rutiner som syftar till en effektiv och rättssäker process för 

myndighetsutövningen samt omfattar tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden 

sker? 

Vi bedömer revisionsfrågan delvis uppfylld. 

Bedömningen grundar sig på att nämnden beslutat om verksamhetsmål och en 
internkontrollplan med kontrollmoment vilka syftar till att säkerställa en effektiv och 
rättssäker process för myndighetsutövningen. Bedömningen grundar sig även på att 
relativt få överklaganden leder till ändrade beslut i högre instans. Det finns även 
styrande dokument som utgår från relevanta lagar, kriterier för prioritering av ärenden 
och dokumenterade tillsynsplaner som är kända i verksamheten.  

Det finns vidare implementerade systemstöd för handläggning av ärenden samt för 
planering och dokumentation av tillsyn, vilka stöder genom mallar och checklistor. 

Det saknas en sammanhållen processbeskrivning eller processkartläggning för miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten samt tillsynen inom räddningstjänsten. Vidare finns det 
en delvis aktuell rutinbeskrivning för bygglovsverksamheten. 

 

Kundnöjdhet 

Revisionsfråga 3: Arbetar nämnden strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, 

företagare och intressenter avseende service och dialog? 

Iakttagelser 

I verksamhetsplanen finns ett område som avser hur myndighetspersoner ska agera i 

relation till medborgare och kunder. Vi noterar till exempel ett verksamhetsmål om att 

förvaltningen ska uppnå ett NKI-värde över 77 för verksamheten som helhet under 

2022.  

Vid intervjuer framgår att förvaltningens interna arbete för att öka nöjdheten hos 

invånare, företagare och intressenter i huvudsak utgår från den årliga NKI-

undersökningen som genomförs. Av intervjuer framgår även att NKI-undersökningen 

redovisas för medarbetarna och att det sker en aktiv dialog inom förvaltningen om hur 

resultatet ska tolkas. NKI-undersökningen riktar sig till företagare som haft ett ärende 

som hanterats av förvaltningen. Motsvarande undersökning riktad mot privatpersoner 

genomförs inte. 
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Den kommunövergripande tjänsten där nyetablerade företagare får möjlighet att träffa 

representanter för kommunala förvaltningsmyndigheter beskrivs vid intervjuer som ett 

exempel på hur förvaltningen arbetar mot företagare.  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av resultat från NKI-undersökningen för 

2021. Undersökningen innehåller index som beskriver företagares upplevda bemötande 

från myndigheten sedan 2012 med undantag för 2013 och 2016, och återges i tabellen 

nedan. 

Tabell 6: Nöjdkundindex, övergripande bedömning företagsärenden 2012-2021 

 

Noterbart är att resultaten generellt håller sig på en hög nivå av kundnöjdhet då ett 

index på mellan 50-69 är att anse godkänt medan över 70 är att anse som ett högt 

värde. För serviceområdet information, tillgänglighet och bemötande visar 

undersökningen att förvaltningen har höga värden för 2021, enligt tabell nedan.  

Tabell 7: Nöjdkundindex, serviceområden företagsärenden 2021 
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Uppdelat på verksamhetsområden bygg-, miljö- och livsmedel perioden 2019-2021 

noteras en markant uppgång i hur företagare i kontakt med förvaltningen skattar 

bygglovsverksamheten. För miljöområdet inkom 2021 för få respondenter för att ge ett 

rättvisande svar och inom livsmedelsområdet noteras en nedgång från tidigare hög nivå. 

Tabell 8: Nöjdkundindex, verksamhetsområden företagsärenden 2019-2021 

 

Synpunkter och klagomål inkommer i regel centralt till kommunens kontaktcenter, varpå 

det kommuniceras ut till förvaltningen i de fall synpunkter eller klagomål rör ärenden 

som miljö- och byggförvaltningen handlagt. Synpunkter och klagomål hanteras i första 

hand av chef med återkoppling till handläggare.  

Vid tillsynen som utförs utifrån LSO och LBE har de granskade verksamheterna 

möjlighet att svara på en NKI-undersökning. Resultatet presenteras på 

arbetsplatsträffar. Några motsvarande undersökningar görs inte för 

brandskyddskontrollerna, men antalet klagomål beskrivs i intervju som mycket få.  
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uppdrag. Som framgår av tabellen ovan får nämnden löpande rapportering från 

förvaltningschef vid varje nämnd. Vid intervjuer framgår att verksamhetscheferna inför 

varje nämndsammanträde fyller i en blankett med underlag för ärenden att ta upp vid 

förvaltningschefens informationsärende. Av intervju framgår att vid dessa 

informationsärenden behandlas oftast mer dagsaktuella ärenden. Av protokoll framgår 

att delegationsbeslut samt inkomna synpunkter redogörs vid samtliga 

nämndsammanträden.  

Uppföljning av tillsynsplanerna redovisas inte som enskilt ärende till nämnden utan 

hanteras inom ramen för framtagandet av nästkommande års behovsutredning.  

2022-03-01 § 28 beslutar samhällsbyggnadsnämnden att fastställa bokslut för år 2021 

gällande nämndens verksamheter samt att överlämna bokslut till kommunstyrelsen. 

Bokslutet innehåller förutom ekonomiskt resultat redovisning av måluppfyllelse. Vi 

noterar att årsbokslutet innehåller mätindikatorer kopplade till de övergripande 

strategiska målområdena samt förklarande texter till dessa men att rapporteringen inte 

innehåller mätindikatorer som beskriver verksamheten både vad gäller kvalitet och 

kvantitet exempelvis genom att redogöra för ärendevolymer, handläggningstider eller 

liknande verksamhetsmått. 

2022-03-01 § 29 beslutar samhällsbyggnadsnämnden att godkänna uppföljning av 

internkontrollplan för 2021 samt att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Internkontrollplanen innehåller flertal kontrollaktiviteter som syftar 

till att säkerställa att myndighetsutövningen lever upp till fastställda mål och 

lagstiftningens krav. Redovisningen visar på vissa mindre avvikelser samt ett fåtal större 

avvikelser bland annat hänförligt otydligt angivet huvudansvar för handläggning av 

ärende, felaktig rubriksättning samt saknad ärendebevakning. Vidare framgår av 

rapporteringen av internkontrollplanen att stickprovskontroll inte visar på avvikelser 

avseende fakturering av beslutade avgifter.  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av rutin för hantering av uppföljning av 

livsmedelskontroller. Rutinen är fastställd av miljöchef och redogör för att 

miljöinspektörerna samt miljöchef ansvarar för att rutinen efterlevs samt uppdateras vid 

varje årsskifte. Vi noterar att dokument är daterat 2020-11-09. Rutinen redogör för att 

uppföljningsarbetet inom livsmedelstillsynen består av: internkontroll som uppdateras 

månadsvis, kontrollplan samt måluppfyllelse stäms av kontinuerligt, aktivitetslista där 

eventuella störningar och kommande aktiviteter dokumenteras samt stående 

kalenderbokningar med avstämningsmöten för uppföljningar varannan vecka. Vid 

intervjuer framgår att denna processbeskrivning i huvudsak efterlevs. 

Bedömning 

Sker uppföljning att myndighetsutövningen lever upp till fastställda mål och 

lagstiftningens krav? 

Vi bedömer revisionsfrågan delvis uppfylld.  

Bedömningen grundar sig på att rapportering av fastställda verksamhetsmål sker inom 
ramen för den ordinarie rapporteringen samt att denna sker i enlighet med kommunens 
övergripande styrmodell. Bedömningen grundar sig även på att uppföljning av 
tillsynsverksamheten sker genom framtagande av behovsutredningar samt antagande 
av ny tillsynsplan. Vi noterar att nämnden inte följer upp nyckeltal kopplat till exempelvis 
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lagstadgade handläggningstider samt att uppföljning av NKI-index endast redovisas 
som ett informationsärende till nämnden. Vidare grundar sig bedömningen på att 
uppföljning av internkontrollplan genomförs i enlighet med direktiv men att denna med 
fördel kan utvecklas avseende exempelvis frekvens och redogörelse av tagna stickprov. 
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Flens kommun genomfört en 

granskning av myndighetsutövningen inom samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens 

syfte är att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden har en ändamålsenlig 

myndighetsutövning inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst samt att 

den sker med tillräcklig intern kontroll.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att 

samhällsbyggnadsnämnden inte helt har en ändamålsenlig myndighetsutövning inom 

bygglov, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Vi bedömer vidare att finns 

utrymme för att stärka den interna kontrollen. 

Rekommendationer 
 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

● Säkerställa tillräckliga resurser inom området miljö- och hälsoskydd så att 

lagstadgad tillsyn utförs i enlighet med upprättade tillsynsplaner.  

● Säkerställa att behov av processkartläggning avseende bygglovshantering samt 

tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd upprättas och dokumenteras. 

● Säkerställa att uppföljning av internkontrollplan inkluderar tydlig redogörelse över 

genomförda kontroller vad gäller exempelvis frekvens och utförda stickprov. 

● Säkerställa att nämnden erhåller systematisk och fullödig rapportering av genomförd 

NKI-undersökning för företagare samt utreder behov av motsvarande undersökning 

för invånare och andra intressenter för att på ett transparent vis kunna fatta beslut 

mot bakgrund av redovisat resultat. 

● Utreda behov av att systematiskt följa nyckeltal avseende lagstiftade 

handläggningstider. 
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Har förvaltningen en 
tillfredsställande 
organisation och 
bemanning som motsvarar 
ärendenas volym och 
komplexitet inom 
myndighetsutövningen? 
 

Delvis 
Vi bedömer att förvaltningen 
delvis har en tillfredsställande 
organisation och bemanning 
som motsvarar ärendenas 
volym och komplexitet inom 
myndighetsutövningen. Det 
finns tillräcklig bemanning 
inom samtliga områden utom 
miljö- och hälsoskydd. Det 
baserar vi på genomförd 
behovsutredning i förhållande 
till nuvarande bemanning samt 
verksamhetens egen 
beskrivning av den tillsyn som 
ska utföras under år 2022 i 
förhållande till den 
händelsestyrda verksamheten 
i form av inkommande 
ärenden.  
 

 

2. Finns det rutiner som 
syftar till en effektiv och 
rättssäker process för 
myndighetsutövningen 
samt omfattar tydliga 
kriterier för hur prioritering 
av ärenden sker? 
 

Delvis 
Nämnden har beslutat om 
verksamhetsmål och en 
internkontrollplan med 
kontrollmoment vilka syftar till 
att säkerställa en effektiv och 
rättssäker process för 
myndighetsutövningen. 
Bedömningen grundar sig 
även på att relativt få 
överklaganden leder till 
ändrade beslut i högre instans. 
Det finns även styrande 
dokument som utgår från 
relevanta lagar, kriterier för 
prioritering av ärenden och 
dokumenterade tillsynsplaner 
som är kända i verksamheten.  

Det finns vidare 
implementerade systemstöd 
för handläggning av ärenden 
samt för planering och 
dokumentation av tillsyn, vilka 
stöder genom mallar och 
checklistor. 

Det saknas en sammanhållen 
processbeskrivning eller 
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processkartläggning för miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten 
samt tillsynen inom 
räddningstjänsten. Vidare finns 
det en delvis aktuell 
rutinbeskrivning för 
bygglovsverksamheten. 

3. Arbetar nämnden 
strukturerat för att öka 
nöjdheten hos invånare, 
företagare och intressenter 
avseende service och 
dialog? 
 

Delvis 
Bedömningen grundas på att 
nämnden antagit 
verksamhetsmål som 
utvärderas baserat på 
genomförd NKI-undersökning 
som riktats till företagare som 
varit i kontakt med 
förvaltningen. Det saknas 
däremot en mer heltäckande 
undersökning av hur 
allmänheten, det vill säga 
invånare och andra 
intressenter, upplever 
nöjdheten avseende service 
och dialog. Vi noterar att 
nämnden inte behandlat 
genomförd undersökning och 
att det därmed saknas 
spårbarhet i hur nämnden 
strukturerat arbetar för att öka 
nöjdheten. 

 

4. Sker uppföljning att 
myndighetsutövningen 
lever upp till fastställda mål 
och lagstiftningens krav? 
 

Delvis 
Bedömningen grundar sig på 
att rapportering av fastställda 
verksamhetsmål sker inom 
ramen för den ordinarie 
rapporteringen samt att denna 
sker i enlighet med 
kommunens övergripande 
styrmodell. Bedömningen 
grundar sig även på att 
uppföljning av 
tillsynsverksamheten sker 
genom framtagande av 
behovsutredningar samt 
antagande av ny tillsynsplan. 
Vi noterar att nämnden inte 
följer upp nyckeltal kopplat till 
exempelvis lagstadgade 
handläggningstider samt att 
uppföljning av NKI-index 
endast redovisas som ett 
informationsärende till 
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nämnden. Vidare grundar sig 
bedömningen på att 
uppföljning av 
internkontrollplan genomförs i 
enlighet med direktiv men att 
denna med fördel kan 
utvecklas avseende 
exempelvis frekvens och 
redogörelse av tagna 
stickprov. 
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2022-08-24 

 

 

 

Annika Hansson     Caroline Liljebjörn 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Flens kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26 oktober 
2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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§ 81  SN/2022:143 – 799 
 
Svar till revisionsrapport ” Styrning och ledning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorg” 

Socialnämnden beslutar 
 
att revisionsrapporten ”Styrning och ledning av biståndsbedömning inom 
 äldreomsorg” läggs till handlingarna, 
 
att uppdra till socialförvaltningen att inom ramen för pågående 

utvecklingsarbete fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt för att 
förebygga brister enligt rekommendationer som identifierats i samband 
med revisionsrapporten, 

 
att överlämna svaret till kommunrevisionen och Pricewaterhouse Coopers  
 International Limited (PwC) 
______________________ 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisorerna i Flens kommun har gett PWC i uppdrag att granska 
socialnämnden avseende Styrning och ledning av biståndsbedömning inom 
äldreomsorg. Bedömning för de tre revisionsfrågorna är delvis uppfyllt. 
Revisionens samlade bedömning baseras i tre revisionsfrågor.  
 
Revisionen har med anledningen av bedömningen överlämnat vissa 
rekommendationer för åtgärd. 
 
Socialnämndens svar på revisonens rekommendationerna framkommer under 
respektive rubrik nedan 
 
Säkerställa att det finns ett uppdaterat och aktuellt ledningssystem för 
kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. 
 
- Verksamheten har fortsatt  kvalitetsarbete med stöd av förvaltningens 

 kvalitetsutvecklare med syfte att förbättra, tydliggöra processen och flö
 det i handläggningsprocessen från ansökan och beslut till genomförande 
 och uppföljning. Detta flöde som kommer innefatta rutiner ska därefter  
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integreras i kvalitetsledningssystemet med andra uppdaterade vägledande 
och styrande dokument. Flödet kommer bli ett stödjande verktyg för 
handläggningsprocessen.  

 
- Verksamheten fortsätter ha kontinuerlig dialog med utförare i syfte att  

tydliggöra processer, rutiner, gränssnitt, ansvarsområden för att stärka 
rättssäkerheten i handläggningen  och utförande av insatser.  

 
 
Säkerställa att det finns tillräckligt med kunskap avseende arbetssättet IBIC 
då det ges uttryck för ett visst behov av utbildning. 
 
- Verksamheten har tidigare genomgått utbildning i IBIC men med 

anledning av stor omsättning av personal inplaneras under hösten 2022 
utbildning inom IBIC för nyanställda samt uppdatering för övriga. 
Samverkan sker även med utförare i syfte att gemensamt förstå respektive 
process och därmed underlätta arbetet med gränssnitten. 

 
Säkerställa att de egenkontroller/stickprov som genomförs dokumenteras. 
 
- Under oktober-2022 kommer arbetet med att säkerställa att egenkontrol

 ler/stickprov genomförs  och dokumenteras enligt internkontrollplan.  
 
- Verksamheten  har delvis tillgång till egenkontrollprogram för egen 

granskning i form av dokument från IVO. Ärenden föredras under 
ärendedragningar vid två tillfällen i veckan för att få likartade 
bedömningar och även i kompetensutvecklande syfte.   

 
Säkerställa att verksamhetssystemet ger tillräckligt stöd för en rättssäker 
handläggning som omfattar bland annat uppföljning av beslut samt att 
verksamhetssystemet är ett stöd för uttag av verksamhetsstatistik och 
möjlighet till analys på aggregerad nivå. 
 
- Verksamheten kommer att få stöd av systemförvaltare och förvaltningens 

kvalitetsutvecklare med standardiserade  frastexter inlagda i 
verksamhetssystemet med syfte att få likvärdiga beslut utifrån beviljad 
insats och lagrum. 
 

 
 
-  
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- Verksamheten kommer även att ta fram en rutin för uppföljningar som ett 
led och stöd  i handläggningen 
 

- Verksamheten fortsätter arbeta med att få stöd i att ta fram tillförlitlig 
verksamhetsstatistik  

 
- Under hösten 2022 kommer superanvändare för verksamhetssystemet 

utbildas för att stärkas i rollen och för att stödja kunskapsöverföring. 
 

- Verksamheten har för avsikt att ta fram ett arbetssätt för att säkerställa 
att uppföljning och rutin efterlevs. 
 

 
Säkerställa att uppföljning av beslut genomförs i enlighet med nämndens 
riktlinje samt Socialstyrelsens föreskrifter. 
 
- Verksamheten kommer under hösten 2022 ta fram en rutin för 

uppföljningar som ett led och stöd  i handläggningen.  Innehållet i rutinen 
ska avse hur återkoppling och uppföljning  av beslutade insatser ska ske 
mellan myndighet, utförare, brukare och företrädare.  

 
- Verksamheten har tillsammans med utförare påbörjat en rutin för 

uppföljning av avböjda insatser 
 
 
 
 

 
 
 
Skickas till: 
Akt  
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 106 KS/2022:103 007 
 KS/2022:112 007 
 KS/2022:2 101 
 KS/2022:60 042 
Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 
______________________ 
 
Bakgrund 

 Kommunstyrelsens beslut 220905 §96 Kommunrapport 2, 2022 

 Länsstyrelsen i Södermanlands län 
- Föreskrift gällande avlysning av vatten område vid 
  Småholmarna inom Eskilstuna kommun  
- Föreskrifter om bildande av Strandstuvikens Naturreservat 
- Föreskrifter om bildande Strandstuvikens 
   fågelskyddsområde inom del av Strandstuvikens 
   naturreservat 

 Revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av  
biståndsbedömning inom äldreomsorg 

 Revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom  
samhällsbyggnadsnämnden 

 Socialnämndens beslut 220615 § 43 Rapportering av ej 
verkställda beslut kvartal 1 2022 

 
 
 
 
 

  
 
  

Skickas till:  
Akt 
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§ 106 KS/2022:1 101 
  KS/2022:103 007 
  KS/2022:112 007 
Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 
______________________  
  
Bakgrund 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 

- Beslut 220616 § 56 – Revidering av delegationsordning 
- Reviderad delegationsordning 

 
Civilförsvarsförbundet 

- Nyhetsbrev 2, 2022 
 
Flens Bostads AB 

- Styrelseprotokoll 2022-05-23 
- Styrelseprotokoll 2022-06-22 

 
Leader Södermanland 

- Kallelse till extra föreningsstämma 2022-08-23 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 

- Förordnande av borgerlig vigselförrättare 
- Beslut om revidering av anvisningar år 2022 

 
Myndigheter för samhällsskydd och beredskap 

- Tillsammans stärker vi beredskapen 
 
Revisionsrapporter 

- Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorg 
- Granskning av myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsnämnden 
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Socialnämnden 

- Månadsrapport mars 2022 
- Månadsrapport april 2022 

  
Sveriges Kommuner och Regioner 

- Sammanträdesplan 2023 
- Förbundsavgift 2023 
- Förlängd rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 2024 

 
Sörmland Vatten och Avfall AB 

- Kallelse styrelsesammanträde 2022-06-07 
- Bilaga 1 - VD-rapport 
- Bilaga 2 – Resultaträkning 
- Bilaga 3 – Miljöutredning verksamhetsår 2022 
- Styrelseprotokoll 2022-06-07 

 
Unikabruket AB 

- Styrelseprotokoll 2022-06-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Akt 





















































 
 

1 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Flens kommun genomfört en 

granskning av investeringsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om 

kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolag säkerställer en ändamålsenlig 

investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och 

intern kontroll, oavsett vem som äger investeringen. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och 

berörda nämnder inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån 

perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll, oavsett vem 

som äger investeringen. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Är roller och ansvar avseende investeringsplaneringen 
tydliggjorda på ett tillfredsställande sätt? 

Delvis 

 

Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för 
investeringar? 

Delvis 

 

Finns det en ändamålsenlig beredningsprocess där besluts- 
och kalkylunderlag till investeringar och dess konsekvenser 
på driftkostnaderna och låneram i kommunen innefattas? 

Delvis 

 

Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av 
projekt och tidpunkter för investeringar? 

Nej 

 

Sker tillfredsställande uppföljning och återrapportering av 
investeringsverksamheten? 

Nej 

 

 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda nämnder  

att:  

● Säkerställa att styrande dokument tas fram vilket reglerar planering, beslut, 

genomförande och avslut av enskilda investeringsprojekt. I detta styrdokument bör 

även regler för hantering av avvikelser i pågående investeringsprojekt fastställas. 

Vidare bör ett sådant styrdokument reglera:  

○ vilken roll och vilket ansvar de kommunala bolagens har i 

investeringsplaneringen och genomförande av enskilda investeringsprojekt.  

○ vilka besluts- och kalkylunderlag som ska tas fram inför beslut om en 

investering och på vilket sätt dessa ska presenteras för ansvarig politisk 

instans. 
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○ prioriteringsprinciper för investeringar. 

● Säkerställa att en investeringsplan omfattande cirka 10 år tas fram och uppdateras 

årligen.  

● Säkerställa att uppföljning och rapportering av investeringsverksamheten omfattar 

samtliga investeringar inom kommunkoncernen som avser kommunens 

kärnverksamhet.   

● En rutin för slutredovisning av avslutade investeringsprojekt tas fram och 

implementeras. 
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Inledning 
Bakgrund 
Demografisk utveckling leder i många kommuner till ett ökat behov av förändring i lokal- 

och fastighetsbeståndet. Detta medför utökade utgifter i form av nyinvestering och 

lokalanpassning. Många kommuner har redan i dagsläget en hög investeringstakt. Det 

är av stor vikt att investeringsprocessen är tydlig utifrån styrning och kontroll samt 

ansvarsfördelning. En bristande investeringsprocess riskerar att investeringsprojekt blir 

dyrare, försenade och av sämre kvalitet än förväntat. I perioder av hög investeringstakt 

blir brister i investeringsprocessen särskilt tydlig. Grundförutsättningen för att hantera 

långsiktiga förändringar är en välgrundad långsiktig planering samt att noga analysera 

tillkommande driftskostnader inför beslut om investeringar.  

Kommunstyrelsen har i sin roll att leda och samordna uppsikten över bolagen. En stor 

del av investeringarna sker i bolagen vilket också innebär att kommunstyrelsen behöver 

ha uppsikt och även följa investeringarna. Koncernperspektivet är därmed viktigt när det 

gäller investeringarna i kommunen. 

Kommunen har i sin strategiska plan 2020-2023 med budget 2022 beslutat om 

investering för totalt 324 mnkr för kommunen under perioden 2022 – 2025. Under 

samma period redovisas ett axplock av investeringar som ska göras av kommunens 

bolag om totalt mellan 300 och 375 mnkr. Alla investeringar som redovisas i bolagen är 

inte beslutade.  

Revisorerna har i sin bedömning av risk och väsentlighet för 2022 bedömt att området 

bör granskas utifrån nedan angivna perspektiv. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder 

säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, 

långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll, oavsett vem som äger investeringen.  

Följande revisionsfrågor används för att uppnå mot syftet med granskningen:  

1. Är roller och ansvar avseende investeringsplaneringen tydliggjorda på ett 

tillfredsställande sätt? 

2. Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för investeringar?  

3. Finns det en ändamålsenlig beredningsprocess där besluts- och kalkylunderlag till 

investeringar och dess konsekvenser på driftkostnaderna och låneram i kommunen 

innefattas?  

4. Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter 

för investeringar?  

5. Sker tillfredsställande uppföljning och återrapportering av 

investeringsverksamheten? 
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Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. 

Revisionskriterier:  

● Kommunallag 6 kap 1 §, 6 kap 6 §, 11 kap 1 §  

● Delegationsordningar 

● Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

● Riktlinjer för investeringar 

● Andra kommunala styrdokument som berör området 

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, berörda nämnder samt bolag 

och huvudsakligen år 2021 – 2022. Arbetet avseende bolag avser kommunstyrelsens 

kontakter med bolaget och arbetet internt i bolagen ingår inte. 

Metod 
● Granskning av styrande dokument och dokumenterade rutinbeskrivningar.  

● Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och berörda 

tjänstepersoner. 

● Analys av kommunens statistik för investeringsanslag i förhållande till budget de 

senaste åren. 

● Analys av kommunens statistik för andelen investeringsprojekt med negativ 

budgetavvikelse de senaste åren.  

● Analys av statistik från Kolada avseende kommunens totala investeringsutgifter, 

självfinansieringsgrad av kommunens investeringar samt total låneskuld per 

invånare.  

● Tillägg till projektplanen har gjorts avseende en kartläggning av investeringen i 

produktionskök i Hälleforsnäs. För kartläggningen har underlag och handlingar 

inhämtats samt intervjuer genomförts med berörda tjäsntepersoner. Kartläggningen 

dokumenteras i eget avsnitt. Följande frågor har hanterats: 

○ -          Är projektet klart och därmed stängt? 

○ -          Finns slutredovisning lämnad till kommunen? 

○ -          Har projektet hållit tidplan, budget? Om inte konsekvenserna för 

verksamheterna? 

Följande funktioner har intervjuats för granskningen:  

● Kommunstyrelsens ordförande 

● Administrativ chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 

● Ekonomichef Flens Kommunfastigheter AB 

● Ekonomichef kommunen 

● Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

● Mark- och exploateringsansvarig samhällsbyggnadsförvaltningen 

● VD Flens Bostads AB 

● VD och tidigare VD Flens Kommunfastigheter AB 
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Följande funktioner har intervjuats för kartläggningen av Produktionskök i Hälleforsnäs:  

● Projektledare, Projekt Produktionskök i Hälleforsnäs 

● Chef för Måltidsservice, medlem i styrgruppen för projekt Produktionskök i 

Hälleforsnäs 

● Förvaltningschef, Barn-, utbildning och kulturförvaltningen, ordförande i styrgruppen 

för projekt Produktionskök i Hälleforsnäs  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Granskningsresultat 
Roller & ansvar 

Revisionsfråga 1: Är roller och ansvar avseende investeringsplaneringen tydliggjorda på 

ett tillfredsställande sätt? 

Iakttagelser 

Ansvar enligt reglemente 

Flens kommuns huvudsakliga politiska organisation utgörs av kommunstyrelsen, barn-, 

utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Styrelse och nämnders ansvar framgår av Reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnderna i Flens kommun, senast reviderat av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 123. 

Styrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 

ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. I kommunstyrelsens delegation från 

kommunfullmäktige ingår att äga, underhålla och förvalta kommunens fasta egendom. 

Kommunstyrelsen ska även i samverkan med övriga nämnder upprätta och aktualisera 

kommunens lokalresursplanering och att vara kommunens beställare gentemot 

fastighetsbolaget och i samverkan med berörda förvaltningar genomföra lokalrevisioner 

och lokalutredningar.  

Kommunstyrelsen ska ansvara för projektledning innefattande upphandling, 

avtalstecknande och ledning av anläggningsprojekt som inte 

samhällsbyggnadsnämnden svarar för i enlighet med fattade investeringsbeslut 

avseende kommunens mark och exploateringsverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden 

ska utgöra byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900), avseende de delar 

som inte kommunstyrelsen ansvarar för. I praktiken innebär detta att kommunstyrelsen 

är beslutande politiska organ i mark- och exploateringsärenden och detaljplaneärenden 

medan samhällsbyggnadsnämnden är personalansvarig nämnd. 

Ansvar enligt ägardirektiv 

Flens kommunkoncern utgörs av fem stycken bolag, vilkas ändamål och verksamhet 

regleras i bolagsordning och ägardirektiv per bolag. De kommunala bolagen är:  

● Flens kommunfastigheter AB  

● Flens bostads AB  

● Unikabruket AB1  

● Framtidsbruket AB2  

 
1 Av Bolagsordning för Unikabruket AB, antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 52, framgår att 

bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta lokalobjekt med kommunalt engagemang, avseende 
uthyrning till näringsliv i Flens kommun. 
2 Syftet med bolaget är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Hälleforsnäs bruksområde och 

därmed hela Hälleforsnäs genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheterna med inriktning på handel, 
småindustri och kulturaktiviteter. 
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● Flens Vatten och Avfall AB, som i sin tur äger 33 procent av Sörmland Vatten och 

Avfall AB 

De kommunala bolagen står under kommunstyrelsens uppsikt.  

Av Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB och av Ägardirektiv för Flens 

Kommunfastigheter AB, senast reviderade av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 50, 

framgår att bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga kommunens 

verksamhetsfastigheter och tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler. Av 

dokumenten framgår vidare att bolaget för detta ska erbjuda plats i egna lokaler eller om 

detta inte är möjligt genom extern inhyrning. Bolagets lokalbestånd ska anpassas till 

kommunens långsiktiga lokalbehov och medverka till att lokal utnyttjandet effektiviseras 

genom lokalanpassningar.  

Av Bolagsordning för Flens Bostads AB och av Ägardirektiv för Flens Bostads AB, 

senast reviderade av kommunfullmäktige 2015-10-29 § 148 respektive 2017-06-15 § 89, 

framgår att bolaget i huvudsak har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen 

förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med 

bostadslägenheter.  

Av Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB och av Ägardirektiv för Flen Vatten och 

Avfall AB, senast reviderade av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 54 respektive 2019-

08-29 § 71, framgår att bolaget har till föremål för sin verksamhet i huvudsak har att äga 

och förvalta Flens kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. 

Bolagets verksamhet är i huvudsak avgiftsfinansierad.  

Rollfördelning enligt styrdokument 

Övergripande ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, styrelse och nämnder, 

förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen redogörs för i Riktlinjer för 

styrning och ledning - Flens kommun styrmodell, antagen av kommunfullmäktige 2021-

01-25 § 3. Ansvar och roller avseende investeringsprocessen berörs däremot inte 

specifikt.   

Det saknas vidare styrande dokument som reglerar ansvar och roller avseende 

kommunkoncernens investeringsplanering och genomförande av enskilda 

investeringsprojekt på förvaltningsnivå.  

Det är respektive nämnd samt respektive bolag som svarar för sin investeringsplanering 

och att inom ramen för kommunens budgetprocess presentera sitt investeringsbehov för 

kommande budget och planperiod. Beredning av nämnd/bolags föreslagna investeringar 

för kommande år sker inom ramen för budgetprocessen, vilken beskrivs under 

revisionsfråga 2 nedan.  

I intervju beskrivs att ansvars- och rollfördelning mellan kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden delvis är otydlig. Detta då det saknas beslutade styrande 

dokument som reglerar i vilka skeden av framförallt ett mark- och exploateringsprojekt s 
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om kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig. Ett sådant 

dokument beskrivs i intervju ha arbetats fram men ännu inte beslutats formellt.  

Bedömning 

Är roller och ansvar avseende investeringsplaneringen tydliggjorda på ett 

tillfredsställande sätt? 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att den övergripande politiska 

ansvarsfördelningen avseende investeringsplanering inom kommunkoncernen är 

reglerad genom reglemente, styrmodell och ägardirektiv. Av kommunens styrmodell 

framgår vidare den övergripande ansvarsfördelningen mellan den politiska nivån och 

tjänstemannaorganisationen. Däremot saknas styrande eller stödjande dokument vilka 

reglerar ansvars och rollfördelning avseende investeringsplanering och planering och 

genomförande av enskilda investeringsprojekt på förvaltningsnivå (tjänstepersonsnivå).  

Processer & styrdokument 

Revisionsfråga 2: Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för 

investeringar? 

Iakttagelser 

Styrande och stödjande dokument - Nämndorganisationen  

Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell är Flens kommuns centrala 

styrdokument avseende planering och uppföljning av kommunens verksamhet. I 

riktlinjerna beskrivs övergripande hur investeringar och investeringsplanering ska 

hanteras inom ramen för kommunens övergripande mål- och budgetprocess. I 

riktlinjerna regleras inte beslutsgången för enskilda investeringsprojekt. Utöver 

riktlinjerna finns inga styrande dokument som reglerar kommunens investeringsprocess 

eller planering, beslut eller genomförande av enskilda investeringsprojekt.   

Däremot anges i riktlinjerna att kommunens verksamheter är beroende av de 

investeringar som genomförs av kommunens fastighetsbolag3 och därför ska samtliga 

nya behov behandlas i lokalförsörjningsprocessen. En lokalförsörjningsprocess är 

implementerad i kommunen och övergripande inriktning, sammansättning och syfte med 

processen är beskrivet i erhållen presentation: Lokalförsörjningsprocessen, daterad 

2020-01-28. Det saknas däremot ett styrande eller stödjande dokument som formellt 

reglerar lokalförsörjningsprocessen. Lokalförsörjningsprocessen beskrivs under 

revisionsfråga 3 nedan.  

För granskningen har vi erhållit följande två stödjande dokument avseende kommunens 

investeringar:  

● Investeringsriktlinjer, godkänd av ekonomichef 2021-12-13 

● Anmälan investeringsavslut, godkänd av ekonomichef 2021-11-19  

Dokumenten beskriver hur investeringar ska hanteras ur redovisningssynpunkt.  

 
3 Framförallt Flens kommunfastigheter AB. 
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I intervju framgår att de investeringar som sker i de kommunala bolagen både planeras 

och genomförs av respektive bolag. Vilka styrande och stödjande dokument dessa 

bolag har är inte känt inom kommunen. 

Investeringar inom kommunens budgetprocess 

Av Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell framgår att kommunens 

investeringar hanteras i samband med strategisk plan och budget för kommande 

budgetår samt inriktning för därpå kommande år.  

I riktlinjerna ingår ett årshjul för planerings- och uppföljningsprocessen, årshjulet framgår 

av bilaga 1. Tidslinje och ingående delar i planeringsprocessen framgår av bild 1 nedan.  

Bild 1 - Planeringsprocessen för strategisk plan med budget  

 

Planeringsprocessen inleds i januari och håller sedan på tills beslut om strategisk plan 

fattas i september (valår i november) och nämndplaner och verksamhetsplaner i 

december-januari efterföljande år. Anvisning och blanketter där respektive nämnd ska 

dokumentera sina planeringsförutsättningar skickas till nämnder i början av 

planeringsprocessen för strategisk plan. I planeringsförutsättningarna ska nämnderna 

bland annat skriva in ändringar i lokalbehov samt dokumentera sitt bedömda 

investeringsbehov. Detta betraktas som underlag för nämndernas investeringsbehov 

över kommande fyraårsperiod. De kommunala bolagen lämnar in en översiktlig 

sammanställning över utmaningar på kort och lång sikt i samband med budgetdialoger.  

 

 

Vi har för granskningen tagit del av ett exempel på planeringsförutsättningar för 

samhällsbyggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen inför budget år 2023 med plan 

2024-2026. Av dessa framgår att nämnden i planeringsförutsättningar översiktligt 

redogör för sina lokalbehov på 5 respektive 10 års sikt. Vidare redogörs för nämndens 

förslag till investeringsbudget. Investeringarna är uppdelade per verksamhetsområde 
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och anges i tkr per år, åren 2023-2026. Kompletterande bakgrundsinformation till 

investeringarna beskrivs i planeringsförutsättningarna. Prioriteringsordning för 

föreslagna investeringar anges i skala 1-3, där investeringar med en 1:a har högst 

prioritet.  

Nämndernas inlämnade planeringsförutsättningar och bolagens inlämnade utmaningar 

bereds genom nämnd-/bolagsdialoger och budgetberedning. Det är i samband med 

detta som kommunens totala investeringsbehov värderas.  

Två förslag till strategisk plan med budget tas fram utifrån planeringsförutsättningar, 

nämnd-/bolagsdialoger och budgetberedning. Först ett förslag i juni som utgår från 

budgetberedningen och sen ett förslag i augusti-september som utgör den styrande 

politiska konstellationens slutliga förslag. Av kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 

§ 99 som avser Strategisk plan 2020-2023 med budget 2022 framgår att beslutet bland 

annat omfattar:  

● Beslut om investeringsram för år 2022. Avser Flens kommuns nämndorganisation.  

● Det belopp kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna under år 2022.  

● Ram för kommunens borgensåtagande avseende låneförpliktelser som innehas av 

respektive kommunalt bolag.  

Beslut om de kommunala bolagens investeringsramar eller investeringsplaner ingår ej i 

beslutet. I intervju beskrivs att de kommunala bolagen inte lämnar något underlag till 

kommunens finansiella planering i budgetprocessen utöver eventuella underlag för de 

investeringar man önskar göra under planperioden.  

I strategisk plan anges nämndernas investeringsramar per verksamhetsområde men 

inte objektsspecifika. Beslutsprocessen avseende enskilda investeringsprojekt framgår 

ej av erhållna styrdokument.   

Bedömning 

Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för investeringar? 

Delvis.  

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att kommunen har styrande dokument vilka 

reglerar kommunens budgetprocess, i vilken investeringsplanering ingår, samt att 

respektive nämnd i planeringsförutsättningar beskriver sitt lokalbehov samt redogör för 

de investeringar som önskas genomföras. Vi noterar att de kommunala bolagen inte tar 

fram planeringsförutsättningar utan endast översiktligt beskriver sina utmaningar.   

 

Vi noterar vidare att det saknas styrande eller stödjande dokument vilka reglerar 

planering, beslut och genomförande av enskilda investeringsprojekt. Baserat på detta 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att styrande dokument tas fram 

vilket reglerar planering, beslut, genomförande och avslut av enskilda 

investeringsprojekt. I detta styrdokument bör även de kommunala bolagens roll i 

investeringsplanering, genomförande av enskilda investeringsprojekt och samordning 

mellan nämnder och bolag tydliggöras och regleras.  
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Beredning & beslutunderlag 

Revisionsfråga 3: Finns det en ändamålsenlig beredningsprocess där besluts- och 

kalkylunderlag till investeringar och dess konsekvenser på driftkostnaderna och låneram 

i kommunen innefattas? 

Iakttagelser 

Lokalförsörjningsplan, investeringsplan och underhållsplaner  

Kommunen har ingen dokumenterad investeringsplan eller lokalförsörjningsplan utöver 

den information som framgår av den strategiska planen. Underhållsplan anges i intervju 

finnas inom respektive av de fastighetsägande kommunala bolagen, framförallt Flens 

Bostads AB och Flens Kommunfastigheter AB. Dessa underlag tillställs inte löpande 

kommunorganisationen utan är bolagsinterna.  

Driftkonsekvenser och låneram  

Beredningsprocessen avseende kommunens investeringar sker på aggregerad nivå 

inom ramen för arbetet med strategisk plan och budget, som har beskrivits under 

revisionsfråga 2 ovan. Det är enligt intervju inom ramen för den årliga budgetprocessen 

som överväganden om driftkonsekvenser och konsekvenser på kommunens låneram av 

planerade investeringar analyseras och diskuteras. Analyser av detta tas framförallt 

fram av kommunens ekonomifunktion. I intervju beskrivs att de kommunala bolagen inte 

lämnar några särskilda underlag avseende konsekvenser på låneram eller 

driftkostander av de investeringar de planerar i samband med budgetprocessen.  

Av statistik från kommunstatistikdatabasen Kolada framgår att Flens kommuns soliditet4 

under perioden 2017-2021 i genomsnitt uppgått till 36,5 procent. Det är något lägre än 

snittet för liknande kommuner5 som under perioden legat på cirka 43 procent. Vidare 

framgår av Kolada att Flens kommun under perioden 2017-2021 genomgående har haft 

lägre investeringsutgifter, nettoinvesteringar i kommunen som andel av skatt och 

generella statsbidrag samt högre självfinansieringsgrad än liknande kommuner. Kolada 

saknar statistik över hur dessa nyckeltal faller ut för hela Flens kommunkoncern. Av  

 

statistiken i Kolada framgår dock att soliditeten för Flens kommunkoncern6 under 

perioden 2017-2021 uppgår i snitt till 15,3 procent. Jämfört med 36,9 procent för 

kommunkoncernen för ett antal liknande kommuner.  

Lokalförsörjningsprocessen 

Av dokumentet Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell framgår att 

kommunens verksamheter är beroende av de investeringar som genomförs av 

kommunens fastighetsbolag och därför ska samtliga nya behov behandlas i 

lokalförsörjningsprocessen.  

 
4 Måttet definieras som: Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen, exkl. 

pensionsåtaganden intjänade före 1998. Ju högre värde desto större del av tillgångarna är finansierade 
med egna medel. Är värdet negativt överstiger skulderna tillgångarna. 
5 Liknande kommuner är ett statistiskt urval i Kolada-databasen som görs baserat på kriterierna: 

Strukturkostnad (60 procent), befolkning (20 procent) och skattekraft (20 procent).   
6 Måttet definieras som: Kommunkoncernens egna kapital dividerat med tillgångarna i balansräkningen, 

exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. 
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Lokalförsörjningsprocessen syftar till att bidra med ett koncernperspektiv där 

verksamhetsbehovet ska styra. Processen syftar även till att säkerställa att det är 

driftsekonomin som styr investeringarna. Ett processflöde för kommunens 

lokalförsörjningsprocess är framtaget. Till processflödet finns en förklarande beskrivning 

av de steg som ingår i lokalförsörjningsprocessen, den framgår av bilaga 2 nedan.   

Bild 2 - Lokalförsörjningsprocess 

 

I bild 2 ovan framgår ej vilka underlag som ska tas fram inför beslut om en 

lokalinvestering.  

Besluts- och kalkylunderlag  

I Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell anges att för att 

säkerställa att nya investeringar görs vid rätt tidpunkt och på lämplig geografisk  

plats,ska varje investering vara ett resultat av ett väl planlagt utredningsarbete, där 

berörda förvaltningar bidrar med sina perspektiv. 

Det finns inget styrande eller stödjande dokument inom förvaltningsorganisationen som 

mer i detalj reglerar vilka underlag som ska tas fram i samband med att en investering 

bereds och eller som underlag för beslut om en investering. I intervju beskrivs att en 

investeringskalkyl och driftkostnadskalkyl samt ritningar normalt tas fram inför att beslut 

om en investering fattas. För fastighetsinvesteringar bistår generellt Flens 

kommunfastigheter AB med kalkylunderlag. I intervjuer beskrivs vidare att vilka besluts- 

och kalkylunderlag som tas fram varierar beroende på vilken typ av investering som 

planeras, utgiften förknippad med investeringen och vilken nämnd/bolag det är som 

beställer och genomför investeringen. 

Det beskrivs i intervju inte finns något formellt krav på riskkalkyler eller motsvarande vid 

beslut om t. ex större byggnadsinvesteringar.   

Samordning inom lokalplanering 

Ett viktigt forum för samordning avseende kommunens investeringar är 

lokalberedningsgruppen. Lokalberedningsgruppen har månadsvisa möten där 
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lokalsamordnare, lokalstrateger, representant från myndighet (plan och bygg, miljö), 

representant från FKAB7 och FBAB8 deltar samt ytterligare funktioner medverkar vid 

behov. Vid lokalberedningen sker genomgång av aktuella ärenden, 

lokalbehovsspecifikationer som inkommit samt initiering av eventuella vidare 

utredningar/förstudier. Vid beredningen diskuteras även förslag på lämpliga lokaler till 

diverse ändamål. Ärenden som kräver beslut skickas vidare till styrgruppen för mark, 

etablering och lokaler.  

Styrgruppen för mark, etablering och lokaler är kommunkoncernens viktigaste forum för 

samordning av lokalbehov och mark- och exploateringsfrågor. Av instruktion till 

styrgruppen framgår att syftet med gruppen är att säkerställa att nya investeringar görs 

vid rätt tidpunkt och på lämplig geografisk plats. I styrgruppen, som har månadsvisa 

möten, ingår lokalstrateg, kommunchef, ekonomichef, förvaltningschefer och VD för 

FKAB. Vid behov ingår bland annat VD för FBAB. Styrgruppen ska bereda och fatta 

beslut om när mark-, lokal- och investeringsärenden kräver att myndighetsbeslut 

inhämtas, tjänsteskrivelser upprättas, behov av vidare utredning och förstudier föreligger 

eller om ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen (om ett politiskt beslut 

behövs).   

Styrgruppens möten protokollförs. Vi har fått del av ett antal exempel på 

mötesanteckningar från styrgruppens möten under år 2022. Mötesanteckningarna 

bedöms ha en enhetlig struktur och omfattar områden som PBL frågor, exploatering, 

mark och fastigheter samt lokalförsörjning.   

Det finns inget styrande dokument som reglerar vilket uppdrag lokalförsörjnings- och 

exploateringsforumet har eller som reglerar formerna för gruppens möten.  

Bedömning 

Finns det en ändamålsenlig beredningsprocess där besluts- och kalkylunderlag till 

investeringar och dess konsekvenser på driftkostnaderna och låneram i kommunen 

innefattas? 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det inte finns något styrande eller stödjande 

dokument inom förvaltningsorganisationen som reglerar vilka underlag som ska tas fram 

som underlag för beslut om en investering. Utifrån detta rekommenderar vi 

kommunstyrelsen att tillse att det i styrande dokument framgår vilka besluts- och 

kalkylunderlag som ska tas fram inför beslut om investeringar och på vilket sätt dessa 

ska presenteras för ansvarig politisk instans.   

Vi noterar vidare att kommunen saknar både lokalförsörjningsplan och investeringsplan 

som är specificerade på objektsnivå och som sträcker sig över en period längre än 4 år. 

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att en investeringsplan omfattande 

åtminstone 10 år tas fram och att den uppdateras årligen.  

Vi betraktar det som positivt att forum för samordning av lokal- och markfrågor och 

därmed framtida investeringsplanering finns och att det också omfattar VD:ar för 

 
7 Flens Kommunfastigheter AB.  
8 Flens Bostadsfastigheter AB.  
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berörda kommunala bolag. Däremot bedömer vi att det föreligger behov att formellt 

tydliggöra dessa forums uppdrag och mandat.   

Politisk behandling & prioritering 

Revisionsfråga 4: Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt 

och tidpunkter för investeringar? 

Iakttagelser 

Politisk behandling av investeringsramar  

Som beskrivits under revisionsfråga 2 ovan omfattar kommunens strategiska plan 

budget för ett år samt plan för de därpå kommande tre åren. I den strategiska planen 

ingår budgetramar avseende investeringar per nämnd. Investeringsramar för de 

kommunala bolagen ingår inte i strategisk plan. I samband med beslut om strategisk 

plan av kommunfullmäktige beslutar fullmäktige däremot om borgensram för lån 

upptagna av de kommunala bolagen. Det är enligt intervju genom att besluta om 

bolagens borgensram som kommunfullmäktige reglerar de kommunala bolagens 

investeringsutrymme.  

Beslut om enskilda investeringar 

Det finns inget eget styrdokument som reglerar beslutgången för enskilda 

investeringsärenden inom Flens kommun.  

 

De kommunala bolags beslutsmandat avseende investeringar regleras i 

delegationsordningar och ägardirektiv. Beslut om investeringar överstigande 20 mnkr 

avseende kommunala bolagen ska fattas av kommunfullmäktige.  

Beslutsmandat avseende investeringar är inte lika tydligt reglerade för nämnder och 

kommunstyrelsen. Däremot beskrivs ärendegången för ett enskilt investeringsärende i 

ett processflöde daterat 2018-03-29, se bilaga 2. I intervju beskrivs att beloppsmässigt 

mindre investeringar är att betrakta som godkända i samband med att 

kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan med budget. Beloppsmässigt större 

investeringar, till exempel byggnation av en skola eller äldreboende, beskrivs i intervju 

hanteras i enlighet med processflödet i bilaga 2. Översiktligt är ärendegången att en 

nämnd/verksamhet lyfter ett behov av lokaler till lokalberedningsgruppen. 

Lokalberedningsgruppen bereder ärendet och skickar det till styrgruppen för mark, 

etablering och lokaler. Styrgruppen skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen som 

beslutar om ärendet ska gå vidare eller inte och om en förstudie eller andra underlag 

behöver tas fram. När tillräckliga underlag bedöms finnas så behandlas ärendet i 

styrgruppen igen och ärendet skrivs fram till kommunstyrelsen och/eller 

kommunfullmäktige för beslut.  

Det är i processflödet inte tydliggjort om och i så fall när den nämnd som identifierat 

behov av en lokal ska fatta beslut om begäran om investering.  

Beviljade investeringsanslag gäller över en tvåårsperiod (tvåårsregeln). Detta innebär 

att de anslag som inte förbrukats det första året de anslagits, övergår till nästkommande 

år utan särskilt beslut om investeringen inte slutförts. De investeringsmedel som inte 



 
 

17 

förbrukats under tvåårsperioden (anslagsåret plus ytterligare ett år) flyttas inte 

automatiskt över till nästkommande år. Om nämnderna fortfarande har ett behov av 

dessa medel sker ett äskande om att få flytta med sig kvarvarande budgetmedel till 

nästkommande år. Dessa medel ska kommunfullmäktige då besluta om på nytt i en 

tilläggsbudget. 

Prioriteringar  

Kommunen saknar fastställda prioriteringsprinciper för investeringar. I intervju beskrivs 

att kommunen historiskt inte har behövt prioritera sina investeringar och att behov att 

fastställa prioriteringsprinciper därför inte förelegat.  

Från och med planeringen för investeringar år 2023 och framåt beskrivs i intervju att 

prioriteringar av investeringar blivit nödvändigt. Prioriteringar har då skett från fall till fall 

och har inte styrts av några generella prioriteringsprinciper.  

Statistik avseende investeringar  

Kommunstyrelsen följer inte statistik över andelen genomförda investeringsprojekt inom 

kommunen eller kommunkoncernen som avviker negativt från budget eller tidplan.  

Av Flens kommuns årsredovisning för åren 2017-2021 framgår att 

kommunorganisationens nyttjandegrad9 av budgeterade investeringsmedel i snitt 

uppgår till 48,5 procent över perioden. År 2020 respektive år 2021 uppgår 

nyttjandegraden till 31,4 procent respektive 25,7 procent. Dessa siffror påverkas dock 

markant av stora budgetposter för strategiska mark- och fastighetsinköp som inte 

nyttjats under åren. I intervju beskrivs att markinköp planeras att genomföras under år 

2023. Nyttjandegraden av investeringsbudget uppgår åren 2017-2019 till mellan 51,6-71 

procent.  

Bedömning 

Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för 

investeringar? 

Nej. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det inte finns ett eget styrdokument som 

reglerar beslutgången för enskilda investeringsärenden inom Flens kommun. Ett 

stöddokument i form av en processbeskrivning för lokalinvesteringar finns, men i 

stöddokumentet regleras inte beloppsgränser för när genomförandebeslut avseende 

investeringar ska fattas i olika politiska instanser. Vidare är det inte tydliggjort vilka 

beslut som ska fattas av lokalnyttjande nämnd/verksamhet samt av berört kommunalt 

bolag.   

Vidare noterar vi att saknas fastställda principer för prioritering av investeringsprojekt 

och tidpunkt för investeringsprojekt. Prioritering sker från fall till fall. Utifrån detta 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att se över behovet att fastställa 

prioriteringsprinciper för investeringar.  

 
9 Investeringsredovsiningen i kommunens årsredovisning omfattar inte de kommunala bolagen varför 

statistik för nyttjandegrad endast sammanställts för kommunens investeringar. 
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Vi noterar att kommunstyrelsen inte följer statistik över andelen genomförda 

investeringsprojekt inom kommunen eller kommunkoncernen som avviker negativt från 

budget eller tidplan. 

Vidare noterar vi att nyttjandegraden av budgeterade medel för investeringar inom 

kommunens nämndorganisation i genomsnitt varit 48,5 procent åren 2017-2021. Vi 

bedömer att en låg nyttjandegrad indikerar att tidpunkt för investeringar inte är optimalt 

planerad.  

 

 

 

Uppföljning & återrapportering 

Revisionsfråga 5: Sker tillfredsställande uppföljning och återrapportering av 

investeringsverksamheten? 

Iakttagelser 

Uppföljningsprocessen regleras i Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun 

styrmodell. Uppföljning av investeringar under verksamhetsåret berörs inte direkt i 

instruktionerna för uppföljningsprocessen, men viss återrapportering av investeringar 

beskrivs i intervju ingå i den uppföljning som nämnder och kommunstyrelsen tar del av 

under året.  

Av riktlinjerna framgår att månatlig rapportering omfattande ekonomi, personal, 

verksamhet och pågående utveckling samt eventuella avvikelser görs till nämnd. 

Ekonomichef rapporterar vidare månadsvis ekonomiskt läge i kommunen som helhet till 

kommunstyrelsen. Respektive nämnd ska vid fyra tillfällen under verksamhetsåret 

återrapportera läget i nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen sker per mars, 

maj, i delårsrapport per augusti samt per oktober. I intervju beskrivs att uppföljning av 

investeringar normalt inte ingår i denna rapportering, men att 

samhällsbyggnadsförvaltningen valt att inkludera återrapportering av investeringar i sina 

rapporter ändå.   

Formell återrapportering avseende kommunens investeringsverksamhet sker i 

delårsrapport per augusti och årsredovisning. Rapporteringen omfattar en 

investeringsredovisning, vilken omfattar redovisning av respektive nämnds utfall jämfört 

med budget för årets investeringar, fördelat på verksamhetsområde. Vidare redogörs 

översiktligt för nämndorganisationens samlade nyttjandegrad av investeringsbudget.    

Protokollgenomgång 

Av genomförd protokollgenomgång för kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden år 2021 och per juni år 2022 framgår att återrapportering 

sker i enlighet med Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell. 

Återrapportering av investeringar sker inom ramen för delårsrapport och årsredovisning. 

Återrapporteringen omfattar totala investeringskostnader under perioden/året i 

förhållande till budget, både per nämnd och för kommunen som helhet. I Årsredovisning 

2021 sker också specifik återrapportering avseende två stycken fleråriga projekt där 
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kostnader för respektive projekt per år redovisas samt totala kostnader för respektive 

projekt i förhållande till budget.  

Av protokollgenomgång för kommunstyrelsen framgår att styrelsen inte tar del av någon 

formell uppföljning avseende de kommunala bolagens verksamhet under året, utöver de 

avsnitt som översiktligt beskriver bolagens verksamhet i delårsrapport och 

årsredovisning. En sammanställd investeringsredovisning avseende de kommunala 

bolagen ingår ej i kommunens delårsrapport eller årsredovisning år 2021. I intervju 

beskrivs att dialog förs inom kommunorganisationen avseende att från och med år 2023 

inkludera också de kommunala bolagen i investeringsredovisningen.     

Avvikelser  

I ett investeringsprojekt som beställts av en nämnd men genomförs av ett kommunalt 

bolag beskrivs i intervju att nämndens förvaltning utser en kontaktperson som bolaget 

kan kontakta vid behov. Innan projektet påbörjas beskrivs vidare att bolaget är 

noggranna med att säkerställa att samtliga plan-, mark- och fasadritningar har granskats 

och stämts av med representant från nämndens förvaltningen. Om det uppstår 

avvikelser i projektet beskrivs att det är bolagets ansvar att ta kontakt med utsedd 

kontaktperson samt förvaltningens ansvar att informera sin nämnd.  

Det är däremot inte tydliggjort i styrande dokument under vilka förutsättningar en 

avvikelse i ett pågående investeringsprojekt ska återrapporteras till ansvarig politisk 

instans och eventuellt förnyat beslut behöver ske i ansvarig nämnd, kommunstyrelsen 

och/eller kommunfullmäktige.  

Slutredovisning  

Flens kommun har ingen rutin för slutredovisning av avslutade investeringsprojekt. Inte 

heller projekt genomförda av något av de kommunala bolagen slutredovisas 

regelmässigt till beställande nämnd, kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.  

Återrapportering och uppföljning av de kommunala bolagen  

I Riktlinjer för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell redogörs inte för hur 

uppföljning av de kommunala bolagens investeringsverksamhet ska ske till 

kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.  

Återrapportering från de kommunala bolagen regleras i huvudsak genom bolagens 

ägardirektiv. Av dessa framgår att de kommunala bolagen ska delge kommunstyrelsen 

information om sin verksamhet per helåret samt också per delårsbokslutet för Flens 

Kommunfastigheter AB.  

Respektive kommunalt bolags årsredovisning delges kommunfullmäktige per helåret. 

Årsredovisningarna delges inte kommunstyrelsen. I årsredovisningens 

förvaltningsberättelse redogörs övergripande för bolagets investeringsverksamhet under 

året.   

Uppföljning av de kommunala bolagen sker vidare genom kommunstyrelsens 

uppsiktstillfällen samt genom ägardialoger. Kommunstyrelsens uppsiktstillfällen sker två 

gånger per år och innebär att bolagets styrelseordförande och VD kommer till 

kommunstyrelsen och redogör för bolagets verksamhet samt svarar på 

kommunstyrelsens frågor. Ägardialoger hålls enligt intervju 2-3 gånger per år med 
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respektive bolag. Vid dessa tillfällen deltar endast kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

styrelseordförande och VD för respektive bolag. Vid dessa möten diskuteras bland 

annat bolagets verksamhet samt vilka utmaningar bolaget står inför samt samordning 

med kommunorganisationen. Í intervju beskrivs att frågor om pågående eller planerade 

investeringar kan förekomma. Till dessa möten förs minnesanteckningar. Vi har för 

granskningen tagit del av två exempel på mötesanteckningar från två ägardialoger 

genomförda med Flen kommunfastigheter AB år 2021-2022.  

I intervju beskrivs att de kommunala bolagen inte regelbundet återrapporterar status för 

pågående investeringsprojekt till beställande nämnd.  

Bedömning 

Sker tillfredsställande uppföljning och återrapportering av investeringsverksamheten? 

Nej. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det inte är tydliggjort i styrande dokument 

under vilka förutsättningar en avvikelse i en investering ska återrapporteras till berörda 

politiska instanser och när eventuellt förnyat beslut behöver fattas av ansvarig nämnd 

och eller kommunstyrelsen. Vidare konstaterar vi att de kommunala bolagen inte 

regelbundet återrapporterar status för pågående investeringsprojekt till beställande 

nämnd. Information delas däremot enligt intervju med den beställande nämndens 

förvaltning.  

Vi konstaterar att uppföljningsansvar inom kommunorganisationen på övergripande är 

tydliggjort i reglemente och att rapporteringsrutin finns och följs. Däremot noterar vi att 

den formella uppföljningen av kommunens investeringsverksamhet till kommunstyrelsen 

är på en övergripande nivå samt att de kommunala bolagen inte ingår i 

investeringsredovisningen i kommunens delårsrapport per augusti och årsredovisning. 

Vi ser positivt på att planer finns på att inkludera de kommunala bolagen i uppföljning 

inom investeringsredovisning från och med år 2023 och rekommenderar att så sker.  

Den formella uppföljningen av de kommunala bolagens investeringsverksamhet 

kompletteras enligt intervju av uppföljning i samband med ägardialoger.  

Slutligen konstaterar vi att kommun inte har någon rutin för slutredovisning av avslutade 

investeringsprojekt. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att en rutin för 

slutredovisning av avslutade investeringsprojekt tas fram och implementeras. Denna 

rutin kan med fördel inkludera investeringsprojekt som genomförs av ett kommunalt 

bolag, men där nämndorganisationen är tilltänkt hyresgäst.   
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Kartläggning projekt Produktionskök i Hälleforsnäs  

Bakgrund och beslut  

Planering för att bygga ett nytt produktionskök i Flen kommun inleds enligt intervju under 
år 2017. En förstudie där flera alternativ övervägdes genomfördes av Måltidsservice.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 § 178 att ett nytt produktionskök skulle 
byggas i Hälleforsnäs och att anpassning av centralköket i Malmköping skulle 
genomföras. Den totala investeringskostnaden fastställdes i samband med detta till 18,3 
mnkr10 och hyreskonsekvensen fastställdes till 1,8 mnkr per år. I samband med detta 
beslutades även att rusta upp de befintliga köken i kommunen för totalt 9,6 mnkr, med 
en hyreskonsekvens om 400 tkr per år.  

Produktionskök i Hälleforsnäs har drivits som ett projekt. Ramarna för projektet beskrivs 
i Projektplan med startdatum 2019-10-02. Av projektplanen framgår att Barn- 
utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2019-08-22 att beställa projektering och 
byggnation av nytt produktionskök av Unikabruket AB, till en investeringskostnad av 
18,3 mnkr och med en hyreskonsekvens om 1,8 mnkr per år, i syfte att matproduktionen 
i det nya köket kan komma igång under första halvåret 2020, samt att uppförandet sker i 
samverkan mellan barn-, utbildnings- och kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och Unikabruket AB i en gemensam projekteringsorganisation.  

Kommunfullmäktige belutade 2019-12-12 § 134 att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott 
på 25 mnkr till Unikabruket AB, samt att utöka borgensramen i Kommunivest för 
Unikabruket AB från 30 mnkr till 50 mnkr. Beslutatet fattades med hänvisning till 
planerad byggnation av nytt produktionskök i Hälleforsnäs.  

Upphandling av entreprenör för ombyggnation av lokalen i hälleforsnäs till 
produktionskök genomfördes under våren år 2020. Förfrågningsunderlag skickades 
enligt intervju ut i april år 2020. I samband med detta beskrivs i intervju att en reviderad 
kalkyl för investeringskostnad och hyreskonsekvens för projektet tagits fram av 
projektledare. Utifrån denna uppdaterade kalkyl beslutade kommunstyrelsen 2020-04-
14 § 48 att godkänna att ombyggnationen av Unikabruket AB:s lokaler i Hälleforsnäs får 
genomföras till en ökad hyreskostnad med 600 tkr, från 1,8 mnkr till 2,4 mnkr per år; 
samt, att godkänna den ökade hyreskostnaden till Flen kommunfastigheter AB för 
upprustning av befintliga kök från 400 tkr till 722 tkr per år. I ärendebeskrivningen anges 
att beräknad investeringskostnad för ombyggnation av lokalen i Hälleforsnäs till 
produktionskök till 26 mnkr.  

Ingen av de intervjuade känner till att något ytterligare beslut har fattats i avseende 
projektet av någon ansvarig politisk instans.  

Projektorganisation och rapporteringsvägar 

En styrgrupp med representanter från både Unikabruket AB, Flen kommunfastigheter 
AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn-, utbildnings- och kulturförvaltning, 
inklusive Måltidsservice har fungerat som styrande organ för projektet produktionskök i 
Hälleforsnäs. Projektledare för byggprojektet avseende produktionskök i Hälleforsnäs 
har inte ingått i styrgruppen utan har rapporterat till den utifrån av styrgruppen bedömt 

 
10 Beräknad investeringskostnad för ombyggnation av lokal för nytt produktionskök i Hälleforsnäs 
anges till 17,3 mnkr och beräknad investeringskostnad för anpassning av centralköket i 
Malmköping anges till 1 mnkr.  
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behov. Vidare har det inom projektet funnits en arbetsgrupp med representanter från 
Unikabruket AB, projektteamet och Måltidsservice ingått.  

I intervju beskrivs att informationsdelning avseende projektets framåtskridande, 
inklusive avvikelser och utmaningar, har skett löpande inom både arbets- och styrgrupp. 
Beslut avseende viktiga avvägningar i projektet beskrivs i intervju fattats i styrgruppen, 
medan det har varit projektledare som beslutat om ändrings- och tilläggsarbeten inom 
projektet.  

Rapportering till berörda politiska instanser har hanterats av respektive 
förvaltning/verksamhets representanter i styrgruppen. Inga tjänstemän från 
kommunledningsförvaltningen ingick i styrgruppen. I intervju beskrivs att information 
löpande delats med framförallt Unikabruket AB:s styrelse och Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden genom informationspunkter. Information om status för projektet beskrivs 
ha delgetts kommunstyrelsen i samband med ägardialoger och uppföljningstillfällen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. En fastställd rutin för formell återrapportering avseende 
projektet anges inte ha funnits.  

Ekonomi 

Projektet är ännu inte avslutat och stängt. Enligt intervju återstår det dock endast ett 
antal beloppsmässigt mindre fakturor att reglera innan projektet även ekonomiskt kan 
avslutas. Av erhållen sammanställning över nedlagda medel inom projektet per 2022-
11-03 framgår att utfallet är cirka 32,9 mnkr. Detta innebär att projektet har en avvikelse 
om 26,5 procent jämfört investeringskostnaden på 26 mnkr. Av erhållen ÄTA-
sammanställning framgår att godkända ÄTA i projektet uppgår till ett belopp om cirka 
2,7 mnkr. I intervju beskrivs att samtliga de kostnader som ingår i sammanställningen 
över nedlagda projektmedel inte avser sådana ombyggnationsåtgärder som ska belasta 
projektet produktionskök i Hälleforsnäs utan reparation och underhåll av själva 
industrifastigheten.  

Av hyresavtal avseende fastigheten, tecknat 2021-10-14, framgår att hyran uppgår till 
2,8 mnkr per år. Det är 400 tkr mer än vad som godkändes i kommunstyrelsens beslut 
2020-04-14 § 48 och motsvarar en avvikelse om 16,7 procent. I intervju beskrivs att 
barn-, utbildnings- och kulturförvaltning erhåller full kostnadstäckning för 
hyreskostnaden förknippad med produktionsköket. En orsak till den höjda hyran 
beskrivs i intervju vara att hyresavtalet först beräknades utifrån att Barn-, utbildnings- 
och kulturförvaltningen ska stå för el och avfallshantering själva. Detta hade inte 
uppfattats av Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och innebar att hyresavtalet fick 
skrivas om och att hyran i avtalet ökade.   

Tidplan  

Som framgår ovan var tidplan för projektet i kommunfullmäktiges beslut från 2018 
fastställd så att projektet skulle var färdigt till sommaren år 2020. I projektplan för 
produktionskök i Hälleforsnäs anges att projektet ska vara färdigt till våren år 2021. Som 
beskrivits ovan har projektet ännu inte avslutats ekonomiskt. Produktionsköket togs 
dock i bruk under sommaren år 2022, vilket innebär en försening mot tidplan i 
projektplan om cirka 1 år. I intervjuer beskrivs att denna försening i princip helt beroende 
på att Vattenfall inte levererade nödvändig infrastruktur för tillräcklig 
strömtillförsel/kapacitet till lokalen. I intervju beskrivs vidare att anmälan om behov av 
förstärkt elförsörjning till lokalen till Vattenfall gjordes i oktober år 2020 och att Vattenfall 
färdigställde sitt arbete i april 2022. Förseningen och dess orsak beskrivs i intervju ha 
varit känd inom stora delar av kommunkoncernen, både på tjänstemanna och politisk 
nivå.  

Det har inom ramen för kartläggningen inte varit möjligt att avgöra om 
projektorganisationen eller annan del av kommunkoncern organisationen kunnat agera 
annorlunda för att påskynda processen mot/med Vattenfall.  
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Av intervjuer framgår att förseningen av projektet fått konsekvenser för berörd 
verksamhet, framförallt Måltidsservice. I intervju beskrivs att konsekvenserna framförallt 
avser att planerade effektiviseringar i Måltidsservice verksamhet inte kunde genomföras 
som planerat. Dessa bedöms dock möjliga att realisera framåt då produktionsköket nu 
är ibruktaget. Förseningen innebar också enligt intervju att inköp av inventarier och 
utrustning till köket förskjutits i tid. I och med den generella prisökningen som 
förekommit under perioden juli 2021 - juli 2022 beskrivs att dessa kan ha ökat i pris. 
Denna eventuella effektstorlek har inte beräknats.  
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Flen kommun genomfört en 

granskning av investeringsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om 

kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig 

investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och 

intern kontroll, oavsett vem som äger investeringen. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och 

berörda nämnder inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån 

perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll, oavsett vem 

som äger investeringen. 

Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda nämnder 

att:  

● Säkerställa att styrande dokument tas fram vilket reglerar planering, beslut, 

genomförande och avslut av enskilda investeringsprojekt. I detta styrdokument bör 

även regler för hantering av avvikelser i pågående investeringsprojekt fastställas. 

Vidare bör ett sådant styrdokument reglera:  

○ vilken roll och vilket ansvar de kommunala bolagens har i 

investeringsplaneringen och genomförande av enskilda investeringsprojekt.  

○ vilka besluts- och kalkylunderlag som ska tas fram inför beslut om en 

investering och på vilket sätt dessa ska presenteras för ansvarig politisk 

instans. 

○ prioriteringsprinciper för investeringar. 

● Säkerställa att en investeringsplan omfattande cirka 10 år tas fram och uppdateras 

årligen.  

● Säkerställa att uppföljning och rapportering av investeringsverksamheten omfattar 

samtliga investeringar inom kommunkoncernen som avser kommunens 

kärnverksamhet.   

● En rutin för slutredovisning av avslutade investeringsprojekt tas fram och 

implementeras. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Årshjul planerings- och uppföljningsprocessen  

 

Bilaga 2 - Processchema lokalförsörjningsprocessen  
 



 
 

26 

 



 
 

27 

 

 

2022-11-15 

 

 

 

Annika Hansson     Jesper Häggman 

___________________________  ___________________________ 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Flens kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 
2021-11-10. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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 SammanträdesdatumNämndsbeslut 

Socialnämnden 2022-10-26  

 
Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

146  

 
 
 
 
§ 84  SN/2022:110 – 042 
 
Åtgärdsplan Socialnämnden 2022 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för en budget i balans 

och anta den som sin egen 
 
att förvaltningen till nästa möte återkommer med konkreta svar på vilka 

åtgärder som kan vidtagas för att lösa förväntade problem, som kommer 
att uppstå på grund av bristsituation på boendeplatser (LSS, korttids. och 
äldreboenden) 

______________________ 
 
Sammanfattning 
I samband med att kommunfullmäktige 2022-04-25 § 50 behandlade 2021 års 
årsredovisning och bokslut för Flens kommun, där socialnämnden och barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden redovisade budgetunderskott, beslutades att 
uppdra åt socialnämnden och barn-, utbildnings-, och kulturnämnden att 
uppdatera sina befintliga åtgärdsplaner för en budget i balans 2022. Framlagt 
förslag redovisar åtgärder för att minska kostnader för nämndens verksamheter.  
 
 

 Yrkande 
Jan-Eric (L) yrkar tillägg med att förvaltningen återkommer till nästa möte med 
konkreta svar på vilka åtgärder som kan vidtagas för att lösa förväntade problem, 
som kommer att uppstå på grund av bristsituation på boendeplatser (LSS, 
korttids. och äldreboenden) 
 

 
 Propositionsordning 

Ordföranden finner att det förutom förvaltningens förslag finns ett 
tilläggsyrkande.  
 
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag finner ordföranden att social- 
nämnden beslutar att bifalla desamma. 
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Vid ställd proposition på Jan-Erics (L) tilläggsyrkande finner ordföranden att 
socialnämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 







 Kommunrapport     4     2022     -     januari-oktober 

 Kommunrapport  4  omfattar  4  områden;  ekonomi,  personal,  måluppfyllelse  samt  ett  avsnitt  om 
 utmaningar     samt     pågående     utvecklingsinsatser. 

 Ekonomi 
 Nedan     redovisas     nämndernas     utfall     för     perioden,     budget,     avvikelse     och     helårsprognos.     Under 
 tabellen     förklaras     de     största     avvikelserna     och     hur     arbetet     ser     ut     framåt     för     en     ekonomi     i     balans. 

 Tkr 
 Ekonomisk     ram     per 
 förvaltning 

 Utfall 
 jan     -     okt 

 Budget 
 jan     -     okt 

 Avvikelse  Budget 
 Helår 

 Prognos 
 Helår 

 Avvikelse 

 Kommunfullmäktige  1     828  2     357  529  2     828  2     828  0 

 Överförmyndare*  2     825  3     842  1     017  4     610  4     410  200 

 Revision  724  946  222  1     135  1     135  0 

 Val/Jävsnämnd  183  333  150  400  400  0 

 Kommunstyrelsen  81     047  84     839  3     792  101     544  98     344  3     200 

 Samhällsbyggnadsnämnd  68     037  69     552  1     515  84     779  83     229  1     550 

 Socialnämnd  433     099  402     301  -30     798  480     871  515     271  -34     400 

 Barn-,     utbildnings-     och 
 kulturnämnd 

 360     098  364     267  4     169  436     828  435     041  1     787 

 Totaler  947     841  928     437  -19     404  1     112     995  1     140     658  -27     663 

 Kommentarer     till     budgetavvikelse 
 Nämnderna  prognostiserar  en  budgetavvikelse  för  helåret  på  -  27,7  miljoner  kronor.  Socialnämnden 
 visar  en  negativ  avvikelse  för  perioden  -  34,4  miljoner,  där  de  största  avvikelserna  är  kostnader  för 
 ekonomiskt     bistånd     -     10,4     miljoner     kronor     samt     personalkostnader     -     13     miljoner     kronor. 

 Övriga     nämnder     visar     en     budget     i     balans     eller     ett     mindre     överskott. 

 Vidtagna     och     planerade     åtgärder     för     att     nå     en     ekonomi     i     balans     2022 
 Socialnämnden  fortsätter  enligt  den  omfattande  och  långsiktiga  utvecklingsplan  som  påbörjades 
 under  2021,  Individen  i  centrum  ,  tillsammans  med  Liljevall-Ansell.  Samtliga  chefer  handleds  för  god 
 planering  av  personalresurser  utifrån  brukarens  behov.  Heltid  som  norm  är  i  fokus  så  att 
 verksamheterna     ska     minska     sitt     behov     av     timvikarier. 

 Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  påbörjade  ett  omfattande  omställningsarbete  och  en 
 omorganisation  under  hösten  2021  för  att  anpassa  personalen  utifrån  behov  framöver.  Arbetet 
 fortsätter     under      hela     2022. 



 Personal 

 På  grund  av  visst  eftersläp  i  registrering  av  frånvaro  rapporteras  i  denna  tabell  värden  avseende  1 

 månad  kortare  än  rapportperioden.  Ex:  Till  nämndrapport  4/delårsrapport  rapporteras  sjukfrånvaro 

 januari-september     2022     med     jämförelse     samma     period     föregående     år. 

 Sjukfrånvaro  jan-sept     2022  jan-sept     2021 

 Totalt  8.4     %  8,2     % 

 Kvinnor  9,3     %  8,8     % 

 Män  5,6     %  6,3     % 

 Långtidsfrånvaro     totalt      ≥     15     dagar  3,8     %  4,3     % 

 Kommentarer 
 Jämfört  med  samma  period  för  ett  år  sedan  är  sjukfrånvaron  totalt  något  högre.  Hos  kvinnor  ökar 
 sjukfrånvaron  jämfört  med  samma  period  föregående  år  medan  den  minskar  för  män.  Sjukfrånvaron 
 som  är  längre  än  15  dagar  har  minskat  jämfört  med  samma  period  förra  året.  Dock  ökar  den  korta 
 sjukfrånvaron     på     totalen.     Den     ökar     för     kvinnor     medan     den     minskar     för     män. 

 Måluppfyllelse 

 Mål     och     måltext     till     delårsrapport  Prognos 
 måluppfyllel 
 se  för  år 
 2022  (Ja, 
 Delvis,     Nej) 

 1     -     MED     SIKTE     PÅ     EN     HÅLLBAR     FRAMTID     I     SAMVERKAN     MED     OMVÄRLDEN 

 Flens     kommun     har     en     hållbar     energianvändning 

 Bilar  i  fordonsflottan  byts  ut  till  förnybara  alternativ  där  det  är  lämpligt  och  det  arbetet 
 fortsätter  framöver.  Tillsammans  med  Flens  Kommunfastigheter  AB  planeras  det  för 
 etablering  av  laddstationer  till  hemtjänsten  och  andra  verksamheter  med  många  bilar. 
 Information  om  möjlighet  att  tanka  biodiesel  (HVO)  sprids  internt  och  subventionen  för 
 detta     har     höjts     under     2022. 

 Ett  utkast  till  riktlinjer  gällande  kommunens  roll  i  utvecklingen  av  publik  laddinfrastruktur 
 har  tagits  fram.  När  denna  fastställts  ska  det  kommuniceras  ut  lämpliga  platser  för  nya 
 laddstationer  på  kommunens  mark  som  privata  aktörer  kan  anmäla  intresse  för  att 
 etablera. 

 En  utredning  om  solcellspark  pågår  och  två  lämpliga  platser  i  kommunen  har  identifierats. 
 Detta     uppdrag     redovisas     under     hösten     2022. 

 Ja 



 Målet  för  år  2022  bedöms  uppnås  då  insatser  har  genomförts  enligt  plan,  men  för  att  nå 
 målnivåerna  för  indikatorerna  under  planperioden  vid  2023  års  slut  krävs  en  högre  andel 
 fossilfria  bilar  i  kommunorganisationen  och  fler  publika  laddstationer  för  elbilar.  Det  sker 
 en  ökning  över  andelen  fossilfria  fordon  i  verksamheterna,  men  utvecklingen  behöver  gå 
 snabbare  för  att  nå  målet  under  planperioden.  Dessutom  behöver  tankningen  av  HVO 
 öka.  Antalet  publika  laddstationer  är  konstant  men  i  och  med  antagandet  av  riktlinjerna 
 bör     det     kunna     öka     under     2023. 

 Flens     kommun     bidrar     till     en     hållbar     konsumtion 

 Via  Sörmland  Vatten  deltar  kommunen  i  projektet  Minimeringsmästarna,  där  hushåll 
 rekryteras  för  att  minska  sitt  avfall.  Indikator  gällande  ekologiska  livsmedel  i  kommunens 
 verksamhet  visar  att  kommunen  köper  in  ekologiska  livsmedel  i  hög  grad.  Under 
 pandemin  har  inköpen  dock  gått  ned  något  på  grund  av  brist  på  varor  att  tillgå.  Samråd 
 för  ny  avfallsplan  skedde  i  början  av  2022  och  den  har  sedan  reviderats  utifrån  inkomna 
 synpunkter. 

 Minimeringsmästarna  är  igång  sedan  hösten  2021  och  det  har  genomförts  aktiviteter  i 
 följande  teman:  Hållbar  konsumtion,  Matsvinn,  Farligt  avfall,  Delande  och  Textil.  Finalen 
 går     av     stapeln     den     16     oktober     2022     för     denna     omgång.     Från     Flen     deltar     6     familjer. 

 Under  hösten  2022  ska  en  ny  avfallsplan  antas  av  kommunfullmäktige  som  innehåller  mål 
 och  åtgärder  inom  avfallsminimering  och  hållbar  konsumtion.  Genomförande  av  planen 
 startar  från  2023.  Enligt  avfallsplanen  ska  projekt  liknande  Minimeringsmästarna 
 genomföras     även     kommande     år,     med     Sörmland     Vatten     som     projektledare. 

 Målet  avseende  2022  bedöms  uppnås  då  insatser  genomförts  enligt  plan.  För  att  nå 
 målnivån  under  planperioden  krävs  att  inköpen  av  ekologiska  livsmedel  ökar.  Denna 
 indikator     visar     en     hög,     men     lägre     andel     ekologiska     inköp,     till     följd     av     pandemin. 

 Ja 

 Flens     kommun     bidrar     till     en     biologisk     mångfald 

 I  början  av  2022  beviljades  kommunen  LONA-bidrag  (Lokala  Naturvårdssatsningen)  för  att 
 genomföra  våtmarksåtgärder  vid  Hammartorpsmossen  nära  elljusspåret  i  Flen.  Under 
 våren  har  kompletterande  utredningar  genomförts  och  arbetshandlingar  för 
 genomförandet  tagits  fram.  Nu  sker  dialog  med  entreprenör  angående  när  åtgärderna 
 kan  genomföras,  förhoppningen  är  att  det  ska  göras  under  hösten  2022.  Under  våren 
 delfinansierade  kommunen  ett  examensarbete  vid  Uppsala  universitet  som  tittade  på 
 möjlig  utformning  av  en  spillvattenvåtmark  vid  Tallholmen  i  Flen,  som  ska  gynna  fågelliv 
 såväl  som  bidra  till  ytterligare  rening  av  avloppsvattnet  från  reningsverket.  Nästa  steg  är 
 att  kommunen  tillsammans  med  Sörmland  Vatten  behöver  ta  ställning  ifall  man  vill  gå 
 vidare     med     idén     om     spillvattenvåtmark. 

 Ännu  går  det  inte  att  se  några  effekter  av  åtgärderna,  men  Hammartorpsmossen  kommer 
 att  bidra  till  minskade  växthusgasutsläpp,  biologisk  mångfald  såväl  som  ökade 
 rekreationsvärden.  Den  beviljade  LONA-ansökan  uppmärksammades  i  Eskilstuna-kuriren 
 vilket     bidrar     till     att     sprida     kunskap     om     frågan. 

 Framöver  ska  åtgärderna  vid  Hammartorpsmossen  slutföras,  och  beslut  tas  angående 
 eventuell  spillvattenvåtmark  vid  Tallholmen.  Arbete  med  att  inrätta  ett  kommunalt 
 naturreservat     i     Nybbleskogen     kommer     att     återupptas     under     hösten     2022. 

 Bedömningen  är  att  målet  för  2022  uppnås,  även  om  indikatorn  om  vattenkvalitet  inte 
 visar  någon  förbättring.  Vattenkvalitet  är  dock  en  långsiktig  fråga  där  det  dröjer  länge 
 innan     förändringar     till     det     bättre     kan     urskiljas. 

 Ja 

 Flens  kommun  ska  aktivt  bidra  till  förbättrad  infrastruktur  avseende  fysiska  och  digitala 
 kommunikationer 

 Ja 



 Arbete  med  förbättrade  gång-  och  cykelvägar  på  flera  orter  pågår.  Under  perioden 
 genomförs  främst  insatser  i  Flen  och  Hälleforsnäs.  Flera  förändringar  inom 
 kollektivtrafiken  har  tagits  fram  under  perioden.  Mindre  förändringar  har  tagits  fram  i 
 form  av  bättre  anpassning  till  skoltider  samt  ny  busslinje  för  att  kunna  försörja  växande 
 industriområde  Norra  Talja.  Den  nya  linjen  går  i  drift  vid  tidtabellsskifte  2022/2023. 
 Bedömningen  är  att  målet  uppnås  i  och  med  pågående  insatser  som  bidrar  till  förbättrad 
 infrastruktur. 

 Utbyggnad  av  stamnätet  mellan  Hälleforsnäs  och  Malmköping  kommer  vara  genomfört 
 kvartal  tre  och  IP-only  ansluter  i  storleksordningen  200  fastigheter  längs  den  sträckan. 
 Dunkermasten  kommer  att  vara  ansluten  kvartal  tre.  Målet  om  minst  95  procents 
 anslutningsgrad     kommer     att     vara     uppfyllt     senast     vid     årsskiftet     2022/2023. 

 Flens  kommun  skapar  nytta  för  kommunens  medborgare,  företag  och  besökare  genom 
 att     utarbeta     säkra     digitala     lösningar     och     bidra     till     en     digital     infrastruktur 

 Riktlinje  för  digitalisering  i  Flens  kommun  är  antagen,  rekrytering  av  strateg  pågår,  en  ny 
 e-tjänsteplattform  kommer  att  implementeras  under  hösten  2022,  tvåstegsautentisering 
 införs  samtidigt  som  en  tjänst  för  säker  digital  kommunikation  upphandlats  som  stegvis 
 kommer  att  införas  under  hösten  2022.  Ddos-skydd  har  implementerats  (skydd  mot 
 överbelastningsattacker),  säkerhetsgenomgång  av  kommunens  IT-miljö  har  genomförts 
 under  våren  2022  och  analyseras  för  närvarande.  Kommunens  virtuella  nätverk 
 uppgraderas     under     hösten     2022. 

 Ja 

 Uppdrag     strategiskt     område     1 

 Kommunledningsförvaltningen  får  i  uppdrag  att  initiera  ett  arbete  under  2022  med 
 framtagandet  av  en  vattenplan.  Arbetet  ska  även  säkerställa  att  det  finns  en  koppling 
 med  övriga  styrdokument  som  behövs  för  hantering  av  vatten  i  Flens  kommun  så  att 
 det  finns  en  enhetlig  bild  hur  kommunen  ska  säkerställa  hållbarhetsprogrammets 
 intentioner. 

 Arbete  har  initierats  i  samverkan  med  Nyköpingsåarnas  Vattenvårdsförbund  som  planerar 
 att  söka  projektmedel  för  att  kunna  anställa  en  person  som  samordnar  ett  antal 
 kommuners  framtagande  av  vattenplan.  Under  hösten  2022  kommer  uppdraget  att 
 konkretiseras  ytterligare  inför  genomförande  under  2023.  Det  innebär  att  initieringen  av 
 framtagandet     kommer     att     vara     slutfört     under     2022     vilket     är     i     linje     med     uppdraget. 

 Ja 

 Personalutskottet  får  i  uppdrag  att  återrapportera  arbetet  med  PWC:s  rapport  om 
 granskning     av     personal     och     kompetensförsörjning     (13     rekommendationer)     under     2022. 

 Uppdraget  ingår  i  arbetet  med  strategisk  kompetensförsörjning  -  uppdrag  skapat  och 
 tanken  är  att  varje  verksamhet  ska  ha  rätt  förutsättningar  för  att  arbeta  med  just  sina 
 utmaningar  gällande  kompetensförsörjningen.  Chefsdag  med  fokus  kompetensförsörjning 
 genomfördes  i  början  av  mars  och  uppföljning  har  skett  i  KLG  i  slutet  av  mars.  Riktlinjen 
 för  strategisk  kompetensförsörjning  revideras  under  2022  och  en  guide/lathund  för  hur 
 man  i  verksamhet  praktiskt  ska  arbeta  för  att  möta  utmaningarna  med  att  täcka  sina 
 kompetensbehov     framåt     tas     fram. 

 Ja 

 Kommunstyrelsen  får  i  samverkan  med  samhällsbyggnadsnämnden  i  uppdrag  att  under 
 2022     påbörja     etablering     av     en     våtmark     i     Flens     kommun     med     stöd     av     externa     bidrag. 

 Med  stöd  av  LONA-bidrag  pågår  en  etablering  av  en  våtmark  vid  Hammartorpsmossen. 
 Allt  förberedande  arbete  är  klart  och  just  nu  pågår  dialog  med  entreprenör  om 
 genomförandet.  Om  entreprenören  har  tid  kommer  åtgärderna  att  genomföras  under 
 hösten     2022. 

 Ja 



 Kommunstyrelsen  får  i  samverkan  med  samhällsbyggnadsnämnden  uppdrag  att  under 
 2022  ta  fram  konkret  förslag  på  plats  för  etablering  av  en  solpark  i  Flens  kommun. 
 Etableringsmöjligheten     kan     sedan     erbjudas     extern     aktör. 

 Plan  och  exploateringsavdelningen  har  med  hjälp  av  GIS-analys  (geografiska 
 informationssystem)  identifierat  två  möjliga  platser  och  arbetar  nu  på  nästa  steg,  det  vill 
 säga  hur  dessa  konkret  faktiskt  ska  kunna  erbjudas  någon  aktör.  En  rapport  är  påbörjad. 
 Uppdraget     beräknas     rapporteras     under     hösten     2022. 

 Ja 

 Kommunledningsförvaltningen  får  i  uppdrag  att  ta  fram  mobilitetsplan  för  att  fokusera 
 på     ett     hela-resan-perspektiv     som     inkluderar     alla     typer     av     transportslag. 

 Ett  förslag  på  mobilitetsplan  är  framtaget  och  kommer  att  beredas  med  förslag  på  remiss 
 under     kvartal     4     2022. 

 Ja 

 Kommunledningsförvaltningen     får     i     uppdrag     att     ta     fram     riktlinjer     för     laddstationer. 

 Ett  utkast  till  riktlinjer  har  tagits  fram  och  förankrats  i  kommunorganisationen.  Ärendet 
 läggs     fram     för     beslut     i     kommunstyrelsen     oktober     2022. 

 Ja 

 Kommunstyrelsens  personalutskott  får  i  uppdrag  att  ta  fram  ett  förslag  till  lönepolitisk 
 policy     för     beslut     i     kommunfullmäktige     under     år     2020. 

 Efter  workshop  i  kommunstyrelsen  har  frågan  tagits  tillbaka  till  de  politiska  grupperna  för 
 beredning.  En  vidare  diskussion  görs  om  uppdraget  ska  kvarstå  eller  om  det  istället  ska 
 omfatta     lön     och     förmåner     som     helhet. 

 Nej 

 2     -     HÖG     SYSSELSÄTTNING     OCH     ETT     MÅNGSIDIGT     NÄRINGSLIV 

 Företagsklimatet     i     Flens     kommun     ska     förbättras 

 Fortsatt  arbete  pågår  med  att  förbättra  kundservice,  företagsbesök  och  En  väg  In  för 
 företagare.  Enkätsvaren  i  Svenskt  Näringslivs  undersökning  av  företagsklimat  i  Flens 
 kommun  för  2022  visar  på  en  fortsatt  minskning  av  det  sammanfattande  omdömet.  För 
 riket  är  värdet  samma  som  föregående  år,  vilket  bör  antyda  att  kommunen  tappar  i 
 ranking  även  i  år.  Resultatet  presenterades  den  28  september  och  visar  att  Flen  tappar 
 ochdet  sammanfattande  omdömet  landar  på  3,18.  För  riket  ligger  det  sammanfattande 
 omdömet     på     3,43.     I     rankingen     tappar     Flen     41     platser     och     ligger     nu     på     plats     215. 

 Ett  omtag  görs  i  arbetet  med  företagsklimat  där  kommunen  på  ett  bättre  sätt  möter  upp 
 behoven     hos     företag     för     att     nå     målet     i     den     strategiska     planen     2020-2023. 

 Nej 

 Flens     kommun     arbetar     för     fler     företagsetableringar 

 Arbetet  med  att  stödja  nya  och  befintliga  företag  fortsätter.  Detsamma  gäller  det  nära 
 samarbetet  med  Nyföretagarcentrum  och  andra  företagsstödjande  organisationer. 
 Samarbetet  med  plan  och  exploatering  fortsätter  gällande  detaljplaner  och  planering  av 
 iordningställande     av     ny     industrimark. 

 Företag  som  har  visat  ett  intresse  för  etablering  i  Flens  kommun  har  bokat  möte  genom 
 En  väg  in  där  tjänstepersoner  har  deltagit  utifrån  företagens  önskemål.  Berörda 
 tjänstepersoner  inom  kommunens  verksamheter  har  gemensamt  tagit  fram  material  för 
 att     presentera     lämplig     industrimark     och     kringliggande     information. 

 Under  hösten  medverkar  Flens  kommun  i  en  kampanj  i  tidningen  Näringsliv  för  att 
 marknadsföra     kommunen     med     fokus     på     bo,     verka     och     leva. 

 Ja 



 Antal  aktiva  företag  är  marginellt  färre  jämfört  med  förra  mätningen,  men  bedömningen 
 är  att  arbetet  går  åt  rätt  håll,  då  vi  har  ett  stort  och  ökande  nyföretagande  2022  jämfört 
 med     föregående     år.     Samtidigt     fortgår     planerade     insatser     enligt     plan. 

 Flens     kommun     har     fler     med     egen     försörjning 

 I  juni  har  Flens  kommun  och  Arbetsförmedlingen  undertecknat  en  lokal 
 överenskommelse  hur  arbetet  ska  bedrivas  gemensamt  för  att  ytterligare  sänka 
 arbetslösheten  i  kommunen.  Strategiska  och  operativa  möten  enligt  överenskommelsen 
 är     inplanerade     fram     till     och     med     sommaren     2023 

 Projektet  Kompetenscentrum  är  igång  och  drivs  i  samverkan  mellan  kommunstyrelsen, 
 barn-,     utbildnings-     och     kulturnämnden     samt     socialnämnden. 

 Flens  kommun  har  idag  totalt  sett  den  lägsta  arbetslösheten  på  över  10  år.  Sett  till 
 statistik  så  finns  endast  värde  för  2020  i  Kolada  gällande  beslutad  indikator  (SCB  rams) 
 och  för  att  få  en  aktuell  bild  så  används  därför  istället  Arbetsförmedlingens  statistik  som 
 underlag. 

 Vid  granskning  av  Arbetsförmedlingens  senaste  siffror  för  Flen  visas  att 
 ungdoms  arbetslösheten  i  september  (detta  mäts  som  18-24  år  i  AF-statistiken)  har 
 minskat  med  5,7  %  i  jämförelse  med  samma  månad  2021  och  ligger  nu  på  15,7  %  Sett  till 
 hur     det     såg     ut     under     pandemin     var     motsvarande     värde     25,9     %     i     september     2020. 

 Minskningen  av  den  totala  arbetslösheten  har  främst  utgjorts  t  av  en  snabbt  sjunkande 
 ungdomsarbetslöshet,  både  bland  inrikes  och  utrikes  födda,  men  även  minskad 
 arbetslöshet  för  övriga  åldersgrupper.  Trots  den  sjunkande  arbetslösheten  som  statistiken 
 visar  på  ligger  Flen  fortsatt  högt  i  arbetslöshetssiffrorna  i  jämförelse  med  hela  landet  och 
 man  kan  nu  se  en  viss  inbromsning  i  den  positiva  trenden.  En  fördjupad  analys  görs  till 
 årsbokslut. 

 Delvis 

 Flens     kommun     ökar     andelen     sysselsatta     ungdomar     16-24     år 

 Socialnämnden  har  fortsatt  att  utveckla  den  samverkan  som  initierats  med 

 gymnasieskolan  och  vuxenutbildningen  i  syfte  att  ungdomar  16-20  år  i  första  hand  ska 

 återuppta  gymnasiestudier  och  i  andra  hand  erbjudas  t.ex.  praktik.  Samverkan  sker  även 

 med     Arbetsförmedlingen. 

 Nej 

 Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  att  öka  antalet  färdigställda  detaljplaner  som  möjliggör 
 etablering     av     företag     i     Flens     kommun     under     2022     och     2023. 

 Områden  utpekade  för  utveckling  av  företagsmark  i  översiktsplan  (ÖP)  och  fördjupad 
 översiktsplan  (FÖP)  har  utvärderats.  Befintliga  områden  för  företagsmark  ses  över.  Som 
 en  del  av  uppdraget  tas  ny  detaljplan  för  del  av  Norra  Talja  fram  där  ökad  flexibilitet  i 
 planen  förväntas  matcha  efterfrågan  på  företagsmark  bättre.  Planuppdrag  har  erhållits 
 från     kommunstyrelsens     arbetsutskott     2022-02-28. 

 Delvis 

 Socialnämnden  och  kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  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. 

 I  samband  med  diskussions-arbetsutskott  och  gruppledarträff  den  19  april  har  uppdraget 
 förtydligats.  Resursfördelning  ska  ses  som  de  statliga  bidrag  som  erhållits  under  2021  för 
 äldreomsorgslyftet  och  vidareutbildning  sjuksköterskor.  Utvärderingen  ska  omfatta  de 
 insatser     som     gjorts     av     kommunen     kopplat     till     dessa     områden. 

 Ja 



 Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  att  i  sitt  uppdrag  som  arbetslöshetsnämnd  under  2022 
 utreda  förutsättningarna  att  i  samverkan  med  näringslivsråd  och  övrigt  näringsliv  och 
 andra     kommuner     öka     utbudet     av     yrkeshögskoleutbildningar     i     Flens     kommun. 

 Det  finns  redan  idag  ett  stort  utbud  av  yrkeshögskoleutbildningar  att  söka  genom 
 vuxenutbildningen.  Utbildningarna  finns  inte  i  Flen  eftersom  elevunderlaget  inte  är 
 tillräckligt. 

 Det  pågår  samverkan  inom  Katrineholm,  Flen,  Vingåker  (KFV)  för  att  kunna  erbjuda  större 
 utbud  av  utbildningar.  Just  nu  ansöker  vuxenutbildningen  i  Flen  om  statsbidrag  från 
 Skolverket  för  införande  av  valideringutbildningar  inom  yrken  som  bygg,  undersköterska 
 och  barnskötare.  Syftet  med  statsbidraget  är  att  stimulera  utvecklandet  av  kartläggning 
 och  validering  inom  ramen  för  yrkesutbildning  inom  kommunal  vuxenutbildning  för  att 
 öka     antalet     valideringar     som     genomförs. 

 En  återrapport  om  yrkeshögskola  och  vilka  förutsättningar  det  finns  för  att  ha  platser  i 
 Flen  kommer  att  presenteras  för  kommunstyrelsen  under  kvartal  fyra.  Uppdraget 
 planeras     att      genomföras     i     samverkan     med     projekt     kompetenscentra. 

 Ja 

 Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  att  i  dialog  med  näringslivskontoret  och 
 näringslivsrådet  utvärdera  arbetet  samt  effekterna  av  näringslivsrådet  och 
 näringslivsstrategin  för  att  identifiera  eventuella  utvecklingsområden  för  ett  ännu 
 bättre     näringslivsklimat,     uppdraget     skall     återrapporteras     under     2022. 

 Ett  arbete  har  initierats  internt  i  förvaltningsorganisationen  och  kommer  att  beredas  till 
 näringslivsrådet  den  15  september.  En  ny  utformning  av  näringslivsnytt  har  tagits  fram  för 
 att  ge  företagen  en  bättre  och  utökad  information  om  vad  som  händer  både  i  kommunen 
 och  regionalt  kring  näringslivsfrågor.  Vidare  så  är  Timrå  kommun  inbjuden  till  Flen  för  att 
 delge  sina  erfarenheter  av  ett  förbättrat  näringslivsklimat  till  december  En  bedömning  är 
 att     ett     utvecklat     arbetssätt     kommer     kunna     implementeras     från     jan     2023. 

 Ja 

 3     -     HÖJD     UTBILDNINGSNIVÅ     OCH     LIVSLÅNGT     LÄRANDE 

 BUKN     -     Alla     barn     i     Flens     kommun     erbjuds     förskoleverksamhet     av     god     kvalitet 

 Utvalda     fokusområden 
 ●  Barnhälsa 
 ●  Synligt     lärande 
 ●  Trygghet 
 ●  Samverkan     för     bästa     skola 

 Samverkan  för  bästa  skola  pågår  för  sista  året  2022.  Inom  denna  samverkan  arbetar 
 huvudmannen  med  att  skapa  en  väl  fungerande  organisation  och  styrkedja  för  att  få  en 
 högre     måluppfyllelse. 

 Arbetet  med  de  fyra  fokusområdena,  Barnhälsa  och  elevhälsa,  Synligt  lärande,  Trygghet 
 och  Samverkan  för  bästa  skola,  som  pågått  under  de  senaste  två  åren,  har  gjort  att  vi  har 
 god  kvalitet  i  den  pedagogiska  verksamheten  i  förskolan.  Detta  arbete  kommer  att  fortgå 
 under  det  kommande  året  för  att  säkerställa  att  kvaliteten  bibehålls,  och  utvärderas 
 kontinuerligt     i     rektorernas     rapporter     tre     gånger/år. 

 Ja 

 BUKN     -     Alla     elever     i     Flens     kommun     erbjuds     grundskoleverksamhet     av     god     kvalitet 

 Utvalda     fokusområden 
 ●  Elevhälsa 
 ●  Synligt     lärande 
 ●  Trygghet 
 ●  Samverkan     för     bästa     skola 

 Samverkan  för  bästa  skola  pågår  för  sista  året  2022.  Inom  denna  samverkan  arbetar 

 Ja 



 huvudmannen  med  att  skapa  en  väl  fungerande  organisation  och  styrkedja  för  att  få  en 
 högre     måluppfyllelse. 

 Arbetet  med  de  fyra  fokusområdena,  Barnhälsa  och  elevhälsa,  Synligt  lärande,  Trygghet 
 och  Samverkan  för  bästa  skola,  som  pågått  under  de  senaste  två  åren,  har  gjort  att  vi  är 
 på  väg  att  skapa  god  kvalitet  i  den  pedagogiska  verksamheten  i  grundskolan.  Detta  arbete 
 kommer  att  fortgå  under  det  kommande  året  för  att  säkerställa  att  kvaliteten  bibehålls, 
 och     utvärderas     kontinuerligt     i     rektorernas     rapporter     tre     gånger/år. 

 BUKN     +     SN     -     Flens     kommun     har     fler     elever     som     uppnår     gymnasieexamen 

 Utvalda     fokusområden 
 ●  Elevhälsa 
 ●  Synligt     lärande 
 ●  Trygghet 
 ●  Samverkan     för     bästa     skola 

 Har     under     våren     omarbetats     till: 

 1.  I     augusti     är     alla     elever     i     ett     program     där     de     känner     sig     hemma 

 2.  Elever     och     personal     är     tillsammans     engagerade     i     ett     kontinuerligt     och 
 utvecklande     lärande     som     grundar     sig     i     språkutvecklande     arbetssätt 

 3.  Vår     skola     motiverar     lärandet     med     upplevelser     och     sammanhang 

 Det     vikande     elevunderlaget     i     Flens     kommunala     gymnasium     ger     att     färre     elever     uppnår 
 gymnasieexamen     i     faktiska     tal.     Det     kvalitetsarbete     som     pågår     kommer     dock     att     leda     till     en 
 högre     andel     elever     som     når     examen,     men     ger     också     bättre     förutsättningar     för     att     elever 
 väljer     Prins     Wilhelmgymnasiet     istället     för     gymnasium     utanför     kommunen.     Fortsatt 
 samverkan     har     skett     mellan     KAA,     gymnasieskolan     och     vuxenutbildningen,     med     syfte     att 
 ungdomar     16-20     år     i     första     hand     ska     återuppta     gymnasiestudier.     Projekt     pågår     med 
 socialnämnden     och     barn-,     utbildnings-     och     kulturnämnden     för     barn     och     ungdomars 
 psykiska     hälsa     och      minskad     skolfrånvaro.     Ungdomsteamet     inom     enheten     Egen 
 försörjning     arbetar     uppsökande     och     motiverande     för     att     kunna     nå     fler     ungdomar. 

 Delvis 

 BUKN     +     SN     -     I     Flens     kommun     är     fler     elever     behöriga     till     högskola 

 Utvalda     fokusområden 
 ●  I     augusti     är     alla     elever     i     ett     program     där     de     känner     sig     hemma 
 ●  Elever  och  personal  är  tillsammans  engagerade  i  ett  kontinuerligt  och 

 utvecklande     lärande     som     grundar     sig     i     språkutvecklande     arbetssätt 
 ●  Vår     skola     motiverar     lärandet     med     upplevelser     och     sammanhang 

 Det  vikande  elevunderlaget  i  Flens  kommunala  gymnasium  gör  att  färre  elever  uppnår 
 högskolebehörighet,  mätt  i  faktiska  tal.  Det  kvalitetsarbete  som  pågår  kommer  dock  att 
 leda  till  en  högre  andel  elever  som  når  behörighet,  men  ger  också  bättre  förutsättningar 
 för     att     elever     väljer     Prins     Wilhelmgymnasiet     istället     för     gymnasium     utanför     kommunen. 

 Delvis 



 SN  -  Flens  kommun  ger  förutsättningar  för  att  bredda  och  höja  utbildningsnivån  för 
 vuxna 

 Socialnämnden  och  barn-  utbildnings-  och  kulturnämnden  samverkar  med  målet  att  få 
 fler  unga  vuxna  till  vuxenutbildningen.  Samverkan  behöver  stärkas  med  fokus  på  tidiga 
 insatser  för  att  förhindra  utanförskap  och  arbetslöshet  bland  unga  vuxna.  Det  behöver 
 också     ses     över     hur     gemensamma     resurser     bättre     kan     nyttjas     på     lång     sikt. 

 Vuxenutbildningen  ska  förmedla  kunskaper  och  syftar  till  att  möjliggöra  fortsatta  studier. 
 Inom  vuxenutbildningen  erbjuds  SFI,  grundvux,  gymnasiestudier,  särskild  utbildning  och 
 olika  yrkesutbildningar  samt  möjlighet  att  på  vuxenutbildningen  studera  på  högskola  på 
 distans.  Det  finns  även  ett  lärcentrum  vid  behov  av  extra  studiestöd.  För  målgruppen 
 med  låg  utbildningsbakgrund  är  det  långa  utbildningsprocesser  som  krävs,  där  arbetas 
 med  att  ge  tid  och  anpassad  pedagogik  för  att  kunna  se  en  progression  i  lärandet, 
 tillsammans  med  mycket  stöd  av  läraren.  Samverkan  mellan  vuxenutbildningen  och  Egen 
 försörjning     är     en     viktig     del     i     målet     att     bidra     till     att     individen     blir     självförsörjande. 

 Nej 

 BUKN     -     Flens     kommun     har     ett     bra     samarbete     mellan     skola     och     näringsliv 

 Den     övergripande     studie-     och     yrkesvägledaren     har     under     första     halvan     av     2022     gjort     en 
 nulägesanalys     gällande     prao.     Denna     analys     ska     nu     användas     för     att     utveckla 
 praoverksamheten. 

 Såväl     grund-     som     gymnasieskola     behöver     utveckla     samarbetet     med     näringslivet, 
 exempelvis     genom     samverkan     mellan     studie-     och     yrkesvägledare     och     Forum     Flen, 
 Näringslivsrådet     samt     kommunens     näringslivschef. 

 Från     och     med     augusti     2022     erbjuder     Prins     Wilhelmgymnasiet     elever     en     yrkesutbildning 
 inom     ramen     för     det     individuella     programmet,     där     inriktningen     är     att     elever     som     har     svårt 
 att     nå     behörighet     kan     utbildas     till     ett     yrke     som     är     eftertraktat     på     arbetsmarknaden. 
 Denna     satsning     görs     i     nära     samverkan     med     vuxenutbildningen     samt     lokala     företag. 

 Samarbete     finns,     men     behöver     utvecklas. 

 Delvis 

 Uppdrag     strategiskt     område     3 

 BUKN  -  Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  i  samråd  med  kommunstyrelsen  ges  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 

 Genomförs     enligt     plan. 
 Mälardalens  universitet  håller  på  att  starta  upp  Mälardalens  kompetenscentrum  för 
 lärande  som  ska  vara  en  plattform  för  samverkan  kring  lärarutbildning,  forskning  och 
 skolutveckling.  Representanter  från  BUK:s  förvaltningskontor  har  i  ett  dialogmöte  under 
 våren  visat  intresse  för  att  ingå  i  detta  samarbete.  I  samband  med  detta  möte  fördes  även 
 en  dialog  om  de  specifika  utvecklingsområden  som  Flens  kommun  vill  samverka  k  ring. 
 Dessa  områden  är  Systematiskt  kvalitetsarbete,  oroande  frånvaro,  försteläraruppdrag, 
 barn-  och  elevhälsoprocesser  och  bedömningskompetens.  2  november  2022  deltar  BUK  i 
 regionala     samverkansrådet     för     Mälardalens     kompetenscentrum     för     lärande 
 (MKL)  som  finns  på  Mälardalens  universitet.  Temat  för  konferensen  blir  Samverkan  och 
 samverkansaktiviteter. 

 Nästa  åtgärd  är  att  diskutera  hur  samrådan  med  kommunstyrelsen  ska  gå  till.  Denna  fråga 
 tas     upp     med     BUK:s     presidie     samt     eventuellt     i     nämnden     i     september     2022. 

 Ja 



 KS  -  Kommunstyrelsen  ges  i  uppdrag  att  i  sitt  uppdrag  som  arbetslöshetsnämnd  under 
 2022  utreda  förutsättningarna  att  i  samverkan  med  näringslivsråd  och  övrigt  näringsliv 
 och     andra     kommuner     öka     utbudet     av     yrkeshögskoleutbildningar     i     Flens     kommun 

 Uppdraget  beräknas  slutföras  utifrån  målsättningen  att  utreda.  Plan  framåt  är  att  arbeta 
 tillsammans  med  samarbetspartners  i  KFV  (Katrineholm,  Flen,  Vingåker)  för  fler 
 utbildningsmöjligheter.     Projekt     kompetenscentra     är     en     del     av     arbetet. 

 Ja 

 SN  -  Socialnämnden  ges  i  uppdrag  att  göra  en  total  översyn  av  SFI  i  syfte  att  skapa 
 bättre  förutsättningar  för  individer  att  nå  godkända  resultat.  Uppdraget  skall 
 återredovisas     under     2022 

 Översyn     av     SFI,     utifrån     elevunderlag     och     genomströmning     samt     undervisningen,     inleddes 
 i     samband     med     PwCs     genomgång     tidigare     i     år     och     redovisades     till     nämnden     i     oktober. 
 Ärendet     återremitterades     med     uppdraget     att     genomlysningen     ska     göras     utifrån     flera 
 perspektiv.     Detta     kommer     troligen     inte     att     hinna     bli     klart     under     året. 

 Nej 

 BUKN  +  SN  -  Barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden  och  socialnämnden  fick  i  uppdrag  i 
 strategisk  plan  2020-2023  att  gemensamt  till  kommunstyrelsen  inkomma  med 
 projektförslag  för  insatser  avseende  ungdomars  psykiska  hälsa  i  enlighet  med  alliansens 
 bakgrundsanalys  i  sitt  tillägg  till  strategisk  plan,  samt  att  kommunstyrelsen  fick  i 
 uppdrag  att  avsätta  2,3  miljoner  kronor  årligen  för  insatser  enligt  ovan  för  åren  2020 
 och     2021     samt     2,9     miljoner     kronor     årligen     för     åren     2022     och     2023 

 Projektplan     redovisad     2021.     Projektet     pågår     enligt     plan 

 Ja 

 BUKN  +  SN  -  Barn,-  utbildnings-  och  kulturnämnden  och  socialnämnden  får  i  uppdrag 
 att  gemensamt  utreda  förutsättningarna  för  ett  kompetenscentra  där  gymnasiet, 
 kommunalt  aktivitetsansvar  samt  vuxenutbildning  (komvux  och  SFI),  yrkesutbildning 
 och  universitet/högskola  ett  så  kallat  lärcentrum  tillsammans  ska  verka  för  en  höjd 
 utbildningsnivå  och  ett  livslångt  lärande.  Utredningen  ska  ta  hänsyn  till  den  redan 
 utförda  utredning  som  genomfördes  under  perioden  augusti  och  september  2020  på 
 uppdrag  av  barn-,  utbildnings-  och  kulturnämnden.  Uppdraget  var  att  utreda  angående 
 hur  en  kvalitativ  och  ekonomiskt  hållbar  verksamhet  på  Prins  Wilhelmgymnasiet,  i 
 samverkan  med  vuxenutbildningen  och  kommunalt  aktivitetsansvar  kan  utformas. 
 Utredningen     ska     presenteras     för     kommunstyrelsen     senast     kvartal     fyra     2021 

 Projektdirektiv     finns     och     projektplan     ska     beslutas. 

 Ja 

 4     -     ATTRAKTIV     OCH     TRYGG     KOMMUN 

 I     Flens     kommun     finns     nya     och     attraktiva     bostäder     för     olika     livssituationer 

 Det  är  ett  ständigt  pågående  arbete  som  hålls  ihop  i  mark-,  etablerings-  och 
 lokalstrategiska  styrgruppen.  I  styrgruppen  finns  samtliga  nämnder  samt  Flens  Bostads  AB 
 och     Flens     Kommunfastigheter     AB     representerade. 

 Delvis 



 Flens     kommun     är     en     trygg     kommun     att     bo,     leva     och     verka     i 

 Det  trygghetsskapande  arbetet  fortskrider  i  enlighet  med  årets  medborgarlöfte,  framtaget 
 av  Flens  kommun  och  Polismyndigheten.  Till  grund  för  löftet  står  en  gemensam  lägesbild 
 bland  annat  baserad  på  EST-metoden  (effektiv  samordning  för  trygghet), 
 medborgardialog,  trygghetsvandringar,  Polisens  medarbetardialog,  trygghetsmätningar, 
 Polisens  brottsstatistik  och  statistik  och  underlag  från  de  kommunala  verksamheterna.  I 
 detta     arbete     deltar     alla     förvaltningar     och     bolag. 

 För  att  stärka  näringslivets  delaktighet  i  trygghetsfrågorna  fortsätter  vi  att  utveckla 
 platssamverkan  i  centrala  Flen.  Målen  på  lång  sikt  är  att  skapa  en  trygg  och  inkluderande 
 plats,  hålla  området  rent  och  snyggt,  investera  i  den  fysiska  miljön  samt  att  marknadsföra 
 och  positionera  området.  Under  sommaren  har  ett  bemannat  Sommartorg  hållits  med 
 aktiviteter     riktade     till     alla     åldrar     och     familjeunderhållning     har     erbjudits. 

 En  trygghetsundersökning  riktad  till  näringslivet  har  genomförts.  Resultatet  kommer  att 
 sammanställas  och  analyseras  innan  det  redovisas  och  eventuella  åtgärder  planeras  i 
 samverkan  med  näringslivet.  Representanter  från  näringslivet  deltar  även  i  kommunens 
 EST-arbete.  Kommunen  erbjuder  årligen  alla  gymanläggningar  i  kommunen  att 
 kostnadsfritt  delta  i  en  antidopningsutbildning  samt  att  ingå  i  ett  nätverk  för  att  få  stöd  i 
 dessa     frågor. 

 En  kartläggning  av  tryggheten  i  en  av  kommunens  skolor  har  genomförts.  Ambitionen  är 
 att  kartläggningen  kommer  att  ligga  till  grund  för  planering  av  framtida  insatser.  En 
 satsning  har  genomförts  för  att  höja  kunskaperna  inom  ANDTS  (alkohol,  narkotika, 
 dopning,  tobak  och  spel)  genom  att  erbjuda  en  ANDTS-coach  utbildning  och  ett  nätverk  till 
 personal  som  i  sitt  arbete  möter  barn  och  unga.  Insatserna  bidrar  till  en  större  delaktighet 
 och  förståelse  för  frågorna  och  skapar  bättre  samsyn  och  förutsättningar  att  driva  igenom 
 förändringar. 

 Ja 

 Flens  kommun  verkar  för  en  stimulerande  miljö  med  goda  möjligheter  till  kultur-,  fritids- 

 och     besöksupplevelser 

 Den  sammanvägda  bedömningen  för  2022  är  att  måluppfyllelse  nås  för  året.  Insatser  som 
 genomförs  når  ut  till  fler  och  ett  ökat  intresse  visas  i  både  bibliotekets,  kulturskolans  och 
 kulturenhetens     aktiviteter. 

 Ja 

 Flens     kommun     är     en     attraktiv     arbetsgivare 

 Utifrån  de  tre  fokusområdena  gott  ledarskap  ,  god  arbetsmiljö  och  strategisk 
 kompetensförsörjning  så  är  organisationen  ytterligare  en  bra  bit  på  vägen  mot  att  vara  en 
 attraktiv  arbetsgivare.  Alla  chefer  har  gått  Utvecklande  Ledarskap  (UL)  och  det  finns  en 
 plan  framåt  för  nya  chefer  samt  påfyllning  under  kommande  år.  Flera  chefer  kommer 
 också  få  chansen  att  gå  Indirekt  Ledarskap  (IL).  Gällande  arbetsmiljön  så  samarbetar  Flens 
 kommun  med  Suntarbetsliv  och  implementerar  ett  systematiskt  arbete  med  friskfaktorer 
 under  2022.  Chefer,  huvudskyddsombud  och  stödfunktioner  fortsätter  under  hösten  med 
 workshops  för  detta  arbete.  En  ny  specialist  inom  i  arbetsmiljö  och  rehabilitering  börjar  1 
 september  2022.  Angående  strategisk  kompetensförsörjning  har  en  inledande  utbildning 
 för  cheferna  hållits  och  det  råder  samsyn  i  kommunledningsgruppen  om  vilket  synsätt 
 kommunen  som  arbetsgivare  ska  ha  i  denna  fråga.  Plan  framåt  är  att  revidera  riktlinjen  för 
 strategisk  kompetensförsörjning  och  skapa  en  guide/lathund  för  hur  man  i  verksamhet 
 praktiskt  ska  arbeta  för  att  möta  utmaningarna  med  att  täcka  sina  kompetensbehov 
 framåt.  Bedömningen  grundar  sig  på  att  vi  har  en  metod  och  att  vi  når  årets  delmål.  Det  är 
 ett     mer     långsiktigt     arbete     som     krävs     för     att     vara     en     attraktiv     arbetsgivare 

 Ja 



 Flens     kommun     skapar     bra     möjligheter     för     invånare     att     bidra     till     kommunens     utveckling 

 Kommunstyrelsens  förvaltning  har  flera  områden  där  medborgarna  bjuds  in  till 
 engagemang.  Ofta  sker  detta  i  enskilda  frågor  och  denna  typ  av  involvering  skulle  kunna 
 systematiseras     mer      under     ett     paraply     av     medborgardialog. 

 Inom  området  plan  och  exploatering  har  det  under  året  genomförts  en  förstudie  om 
 framtida  användning  av  Blocket  4.  I  övrigt  har  organisationen  arbetat  tillsammans  med 
 medborgare     i     trygghetsfrågor,     infrastrukturfrågor     och     vision. 

 Flen  deltar  i  en  studie,  med  migranternas  röst,  en  studie  om  migranters  värderingar  i 
 Sörmland  i  syfte  att  bättre  lära  känna  våra  invånare  med  erfarenheter  av  migration  och  se 
 vad     vi     kan     förändra     för     att     bidra     till     ökad     inkludering     och     integration. 

 Ja 

 Uppdrag     strategiskt     område     4 

 Kommunledningsförvaltningen  får  i  uppdrag  att  till  kommunstyrelsen  4  gånger  per  år 
 återrapportera  arbetet  med  att  ta  en  aktiv  plats  i  regionen  och  öka  inflyttningen  till 
 Flens     kommun. 

 Kommunledningsförvaltningen  har  inte  påbörjat  ett  arbete  på  det  sättet  som  uppdraget  är 
 beskrivet.  En  viktig  del  i  att  få  fler  att  flytta  till  Flen  handlar  om  att  kunna  erbjuda  attraktivt 
 boende.  Arbeten  som  är  rapporterade  till  kommunstyrelsen  är  Gårdsjöstrand, 
 Malmakvarn  och  förstudie  för  Blockat  4.  Ett  arbetet  pågår  för  att  skapa  en  systematik  i 
 återrapporteringen.  Arbetet  finns  med  i  de  ordinarie  rapporterna  men  behöver  förtydligas 
 som     egen     punkt. 

 En  av  de  insatser  som  pågår  kvartal  3  är  information  runt  Gårdsjöstrand,  planering  för 
 kommunikation  av  Malmakvarn  samt  1  ledare,  3  artiklar  och  en  annons  i  tidningen 
 Näringsliv. 

 Delvis 

 Kommunstyrelsen  ges  i  uppdrag  att  under  planperioden  ta  fram  minst  200  byggklara 
 småhustomter  i  attraktiva  lägen  i  hela  kommunen,  exempelvis  i  Flens  tätort, 
 Malmakvarn,  Hyltinge  strand  och  Hasselbacken.  Uppdraget  ska  kontinuerligt 
 återrapporteras     till     kommunstyrelsen. 

 En  inventering  och  nulägesanalys  genomfördes  under  2021.  En  åtgärdsplan  har  tagits  fram 
 som  svar  på  uppdraget.  Att  ta  fram  minst  200  byggklara  småhustomter  inom  planperioden 
 för  nuvarande  strategisk  plan  bedöms  vara  orimligt.  Bedömningen  är  att  uppdraget  delvis 
 kommer  genomföras  under  planperioden,  då  nivån  av  byggklara  småhustomter  inte 
 bedöms  uppnås  fullt  ut.  Åtgärdsplanen  är  tänkt  att  fungera  som  ett  verktyg  för  att 
 genomföra     uppdraget. 

 Delvis 

 Alla  nämnder  och  bolag  får  i  uppdrag  att  under  2021  effektivisera  sina  verksamheter 
 genom     översyn     av     lokalkostnader     och     möjligheterna     till     intern     och     extern     samverkan. 

 Det  är  ett  ständigt  pågående  arbete  och  avseende  lokaler  så  hålls  arbetet  ihop  i 
 lokalprocessen  där  samtliga  nämnder  och  Flens  Bostads  AB  samt  Flens 
 Kommunfastigheters  AB  är  representerade.  Barn-,  utbildnings-  och  kulturförvaltningen  har 
 förtätat  delar  av  sin  verksamhet  och  lämnat  lokaler  till  lokalbanken. 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen     har     lämnat     delar     av     sitt     bestånd     till     försäljning. 

 Delvis 



 Kommunstyrelsen  ges  i  uppdrag  att  snabba  på  planprocesserna  för  Hyltinge  strand  och 
 Malmakvarn     genom     öppet     markanvisningsförfarande. 

 Detaljplanerna  för  Malmakvarn  prioriteras  och  en  handlingsplan  håller  på  att  utarbetas  för 
 vidare     diskussion     på     kommande     diskussionsarbetsutskott     i     september     2022. 

 När  det  gäller  Hyltinge  strand  har  kommunstyrelsen  beslutat  godkänna  att  plan-  och 
 exploateringsavdelningen  prioriterar  arbetet  med  Ekbacken/Bogårds  gärde.  Dock  kan 
 detta  påverkas  av  tillgången  till  planarkitekter.  Rekrytering  av  ytterligare  en  till  två 
 planarkitekter     pågår. 

 Delvis 

 Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  att  sälja  kommunens  egenägda  bostadsrätter  på 
 Gökstigen     samt     Orrögatan. 

 Uppdraget  fortsätter  och  en  lägenhet  på  Orrögatan  8  A  såldes  i  augusti  och  ytterligare  en 
 finns  ute  till  salu  hos  mäklare.  Resterande  två  lägenheter  kommer  att  komma  ut  till 
 försäljning  under  hösten.  De  två  lägenheter  som  finns  kvar  på  Gökstigen  är  fortfarande 
 upptagna     av     socialtjänsten     och     kan     inte     säljas     förrän     de     hittat     annan     plats     att     vara     på. 

 Delvis 

 Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  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     kommunfullmäktige. 

 Arbetet  pågår  och  en  delredovisning  har  genomförts  under  året  för  utökat 
 diskussionsarbetsutskott.  Ärendet  beräknas  komma  upp  för  politisk  beredning  under 
 september/oktober. 

 Ja 

 Kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  att  ta  fram  en  definition  av  “Attraktiv  arbetsgivare”, 
 uppdraget     skall     återrapporteras     senast     kvartal     3     2022. 

 En  definition  av  vad  det  innebär  för  Flens  kommun  att  vara  en  attraktiv  arbetsgivare  är  en 
 förutsättning  för  uppdraget  att  ta  fram  en  metodik  för  att  avgöra  om  Flens  kommun  är  en 
 attraktiv  arbetsgivare.  Ett  förslag  på  definition  arbetades  fram  under  hösten  2021,  vilket 
 efter     vidare     bearbetning     fastställdes     i     kommunfullmäktige  i     mars     2022     till: 

 Flens  kommun  är  en  arbetsgivare  där  det  råder  sund  arbetsmiljö,  där  det  erbjuds  goda 
 arbetsvillkor,  och  ett  gott  ledarskap.  En  trygg  arbetsplats  med  in-kluderande  och  lika 
 möjligheter  till  utveckling  för  alla.  Flens  kommun  är  en  arbetsgivare  som  attraherar, 
 utvecklar     och     behåller     sina     medarbetare     via     kompetens-     och     verksamhetsutveckling. 

 Ja     (Klart) 

 Utmaningar     och     utvecklingsinsatser 
 Rysslands  invasion  av  Ukraina  har  påverkat  organisationen  i  relativt  hög  grad  med  bland  annat 
 mottagande  av  flyktingar  enligt  massflyktsdirektivet  samt  förstärkt  beredskap  inom  bland  annat 
 cybersäkerhet.  Detta  kommer  i  en  tid  efter  två  år  av  pandemi,  där  utvecklingsinsatser  inom  delar  av 
 organisationen  har  tappat  fart  till  föremål  för  upprätthållande  av  verksamhet.  Demografiska 
 utmaningar  gör  sig  påminda  och  stigande  kostnader  gör  att  ekonomin  påverkas  än  mer,  med  minskad 
 kommunal  köpkraft.  Valåret  tar  resurser  i  anspråk  och  gör  att  ordinarie  uppgifter  delvis  behöver 
 läggas  åt  sidan.  Efter  valet  kommer  ombyggnation  av  kontaktcenter  påbörjas  och  växelbyte  kommer 
 ske     i     månadsskiftet     september/oktober. 

 Utvecklingsinsatser  som  syftar  till  att  skapa  en  attraktiv  och  effektiv  organisation  fortsätter.  Att  vara 
 en  attraktiv  arbetsgivare  är  en  viktig  del  för  att  vara  en  attraktiv  organisation.  Det  finns  många  och 



 stora  utvecklingsinsatser  som  genomförs  för  att  bidra  till  att  kommunen  ska  vara  en  attraktiv 
 arbetsgivare.  Här  finns  en  utmaning  att  hålla  ihop  helhetsperspektivet,  samtidigt  som  utveckling 
 behöver  fortgå  på  flera  håll  samtidigt.  Inom  arbetet  med  Suntarbetsliv  har  fokusområden  för  höstens 
 fortsatta  arbete  valts  ut  och  det  gäller  transparent  och  rättvis  organisation  samt  delaktighet  och 
 inflytande.  Arbetet  som  genomförs  och  behöver  fortsätta  är  omfattande  och  behöver  få  genomslag  i 
 verksamheterna  för  att  ge  effekt.  Inom  HR-området  ska  implementering  av  verktyg  för  att  mäta 
 organisationens  mående  och  prestationer  genom  veckovisa  pulsmätningar  genomföras  och 
 utbildningar  ska  hållas  för  chefer.  Det  är  inget  nytt  sätt  att  arbeta,  utan  snarare  byte  av  leverantör  av 
 dessa  medarbetarenkäter,  vilket  ger  möjlighet  till  högre  fokus  på  det  aktiva  medarbetarskapet. 
 Processer  och  riktlinjer  ses  över  med  syfte  att  förbättra  och  effektivisera  arbetssätt  och  skapa 
 tydlighet,  bland  annat  gällande  strategisk  kompetensförsörjning  och  inom  arbetsmiljö  och 
 rehabilitering.  UL  (utvecklande  ledarskap)  och  IL  (indirekt  ledarskap)  för  nya  chefer  ska  upphandlas. 
 Ett  Learning  Management  System  (introduktionsprogram  för  chefer)  är  föremål  för  upphandling 
 under     hösten/våren     2022/2023. 

 Fortsatt  utveckling  sker  också  på  temat  effektiv  organisation  och  arbetet  med  processer  samt  flöden  i 
 organisationen  är  en  viktig  del,  som  även  kommer  fortsätta  framåt.  Digitaliseringsarbete  är  under 
 fortsatt  utveckling  och  syftar  till  stor  del  till  att  skapa  effektivare  arbetssätt.  Den  digitala 
 infrastrukturen  i  kommunen  fortsätter  byggas  ut  och  inom  kommunorganisationen  har  en  ny  IT-policy 
 med  riktlinjer  utarbetats  och  ska  tas  upp  för  politiskt  beslut.  Ett  exempel  på  en  digitaliseringsinsats 
 som  kommer  effektivisera  arbetssätt  är  implementering  och  införande  av  e-handelssystem.  Detta 
 kommer  ske  i  etapper  och  påbörjas  under  hösten.  Systemet  kommer  att  leda  till  en  digitaliserad 
 inköpsprocess  från  behov  till  betalning,  ett  ändrat  inköpsbeteende  samt  ökad  avtalstrohet  och 
 därmed  lägre  kostnader.  Flytt  av  serverrum  kommer  att  genomföras  under  hösten  2022  samt  under 
 2023. 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 28 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Flens kommun 
Parti: Moderaterna 
Avgången ersättare: Ludvig Broström 
Ny ersättare: Sonja Margareta Louise Nordin 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Flens kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Ludvig Broström har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av valsamordnare Rebecka Kleréus med Christofer 
Pourfard Cromnow som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-11-28  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-8526-2022 
  
 



Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Protokoll 
 

2022-11-28 
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Kopia till 
Moderaterna 
Sonja Margareta Louise Nordin 
Ludvig Broström  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

  



Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Södermanlands län antingen via e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, 
eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 Nyköping. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 
010-223 40 00. Ange diarienummer 8526-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-07  
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  Utdragsbestyrkande 
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§ 3  KS/2022:4 102 
 
Kriterier för externa styrelseledamöter i kommunala bolag 
 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar  
 
att ge gruppledarna i uppdrag att ta fram kriterier för externa 

styrelseledamöter i kommunala bolag senast 28 februari 2023, samt 
 
att utse Ann-Charlotte Munter (S) som sammankallande. 
______________________  
 
Ordföranden i valberedningen redogör för förslaget om att ge gruppledarna i 
uppdrag att ta fram kriterier för styrelseledamöter i kommunala bolag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
 
 




