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ÄRENDEN 
 
 
Justering 
 
 
 

 
 1.  BUK/2022:342  Uppföljningsärenden  

- Kränkande behandling 
- Månadsrapport – Fritidsgårdar, Kulturskolan, Bibliotek, 

allmänkultur och Måltidsservice 
- Samverkan för bästa skola 

 
 2.  BUK/2022:498  Nämndrapport 4 2022, Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 

  
 3.  BUK/2022:500  Nämndplan 2020-2023 med internkontroll och budget 2023  

 
 4.  BUK/2022:503  Flens kommuns resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 

2023  
 

 5.  BUK/2022:504  Kommunalt bidrag 2023 - Europaskolan Malma  
 

 6.  BUK/2022:505  Kommunalt bidrag 2023 - Dunkers skola, fritidshem/fritidsklubb 
  

 7.  BUK/2022:506  Kommunalt bidrag 2023 - Dunkers förskola  
 

 8.  BUK/2022:507  Kommunalt bidrag 2023 - Ålidenskolan, fritidshem/fritidsklubb  
 

 9.  BUK/2022:508  Kommunalt bidrag 2023 - Ålidens förskola  
 

 10.  BUK/2022:509  Kommunalt bidrag 2023 - Sparreholms Utbildnings AB:s skola 
och fritidshem  
 

 11.  BUK/2022:510  Kommunalt bidrag 2023 - Sparreholms förskola  
 

 12.  BUK/2022:511  Kommunalt bidrag 2023 - Förskolan Trollemo  
 

 13.  BUK/2022:512  Kommunalt bidrag 2023 - Hooyo pedagogisk omsorg  
 

 14.  BUK/2022:513  Kommunalt bidrag 2023 - I Ur och Skur, förskolan Blåvingen  
 

 15.  BUK/2022:514  Kommunalt bidrag 2023 - Montessoriförskolan Pinocchio  
 

 16.  BUK/2022:515  Strukturbidrag 2023  
 

 17.  BUK/2022:501  Plan för fler till skolverksamheter inom kommunen  
 

 18.  BUK/2022:502  Pilotprojekt för samverkan förskola och äldreboende  
 

 19.  BUK/2022:361  Allmänt föreningsstöd - idrottsföreningar 2023  
 

 20.  BUK/2022:373  Allmänt föreningsstöd - Kulturföreningar 2023  
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 21.  BUK/2022:394  Allmänt föreningsstöd 2023 - Föreningar med särskild social 
inriktning  
 

 22.  BUK/2022:363  Allmänt föreningsstöd - Hembygdsföreningar och 
samlingslokaler 2023  
 

 23.  BUK/2022:406  Allmänt föreningsstöd 2023 - Övrigt  
 

 24.  BUK/2022:330  Stöd till pensionärsorganisationer 2023  
 

 25.  BUK/2022:315  Ekonomiskt stöd till studieförbund 2023  
 

 26.  BUK/2022:100  Effekterna av sammanslagningen av förskoleverksamheterna i 
orterna Hälleforsnäs samt Malmköping  
 

 27.  BUK/2022:522  Godkännande av pedagogisk omsorg - Hooyo  
 

 28.  BUK/2022:99  Revidering av huvudmannens riktlinjer för det Systematiska 
 kvalitetsarbetet Barn-, utbildnings- och kulturnämnden - 
 vägledning och struktur  
 

 29.  BUK/2022:426  Medborgarförslag om utökat antal resor på busskorten  
 

 30.  BUK/2022:379  Barn-, utbildnings- och kulturnämndens sammanträdestider år 
2023 (ändring)  
 

 31.  BUK/2022:327  Anmälningsärenden   
 

 32.  BUK/2022:333  Delegationsbeslut  
 

 33.  BUK/2022:425  Inkomna klagomål  
 

 34.  BUK/2022:343  Inkomna synpunkter  
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Sabina Dernelid  
   
DIARIENR BUK/2022:342   
ÄRENDE Uppföljningsärenden 2022 - STÅENDE AKT  
 
 

  
 
 

Uppföljningsärenden 221208  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisade uppföljningsärenden till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Lena Furén, verksamhetschef Henrik Ljungqvist, och process- 
och kvalitetschef Åsa Andersson informerar nämnden. En uppföljning av 
ärenden för kränkande behandling, månadsrapport och Samverkan för bästa 
skola.  

 
 
Ärendet 
 
Kränkande behandling 
Skolchef redovisar antalet anmälda ärenden av kränkande behandling, 
jämförelser med tidigare perioder och en kort analys av anmälningarna.  
 
Månadsrapport – Fritidsgårdar, Kulturskolan, Bibliotek, Allmänkultur och 
Måltidsservice  
Ekonomichef, Skolchef och förvaltningschef informerar om ekonomi, utveckling 
och resultat samt avvikelser för fritidsgårdar, kulturskolan, bibliotek, 
allmänkultur och måltidsservice.  
 
Samverkan för bästa skola 
Process- och kvalitetschef informerar om projektet Samverkan för bästa skola 
som avslutas i och med årsskiftet. Skolverket har i november varit i Flen och haft 
avslutningsseminarium med de medverkande enheterna samt huvudmannen. 
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Sista mötet med Mittuniversitetet sker i december. I februari 2023 ska 
slutrapporten för alla tre år som samverkan har pågått lämnas till Skolverket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Furén Åsa Andersson 
Förvaltningschef Process- och kvalitetschef 
 
 
Skickas till: 
Akt
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 DATUM 2022-11-22  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Åsa Andersson  
   
DIARIENR BUK/2022:498   
ÄRENDE Nämndrapport 4 2022  
 
 

  
 
 

Nämndrapport 4, 2022  

  
Förslag till beslut 
Barn, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna nämndrapport 4 för perioden 2022-01-01 till 2022-10-31. 
 
 
Sammanfattning 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska rapportera nämndrapport 4 
till Kommunstyrelsen enligt riktlinjer för styrning och ledning i Flens 
kommun. Nämndrapport 4 visar sammantaget för perioden 2022-01-01 till 
2022-10-31 på en positiv avvikelse på 4,169 mkr för Barn-,utbildnings och 
kulturnämnden. De huvudsakliga skälen till denna avvikelse är ökade statsbidrag 
från förra året, omställningsarbetet som bidragit med ca 3 mkr i effektivisering, 
ökade barn och elevunderlag som gett ett budgetillskott och 2,7 mkr och att det 
finns budgetreserver. 
 
Helårsprognosen visar på en positiv avvikelse mot budget på 1,7 mkr.  
 
Gällande mål visar nämndrapport 4 att dessa beräknas uppnås under 2022. Alla 
uppdrag genomförs enligt plan. 
 
 
 
Lena Furén Åsa Andersson 
Förvaltningschef Process- och kvalitetschef 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt



Nämndrapport 4
för perioden 1/1-31/10 2022

Uppföljning: Nämndplan 2020-2023 med budget 2022
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Kungsfågelns förskola Fotograf: Maria Karlsson



BUK - Utfall, avvikelser och prognos jan-okt 2022

Verksamhet
övergripande nivå tkr

jan- okt

Resultat

jan- okt

Budget

Jan-okt

avvikelse

Helår

Avvikelse

Nämnd- och
styrelseverksamhet

920 1 297 377 300

Allmän kulturverksamhet,
övrigt

2 510 2 539 29 0

Bibliotek 7 256 7 685 430 0

Musikskola / kulturskola 6 108 5 968 −140 −70

Fritidsgårdar 3 488 3 591 103 0

Öppen förskola 1 153 863 −290 0

Förskola 71 670 73 787 2 117 1 054

Pedagogisk omsorg 1 877 1 885 8 0

Fritidshem 16 073 15 928 −145 190

Förskoleklass 10 830 10 239 −591 −1 262

Grundskola 142 863 141 985 −878 −43

Grundsärskola 9 875 11 498 1 623 1 537

Gymnasieskola 61 597 62 878 1 280 2 250

Gymnasiesärskola 7 179 7 166 −13 0

Gymnasial vuxen- och
påbyggnadsutbildning

−125 3 128 0

BUK-förvaltning 8 572 9 049 478 −619

Ungdomsmottagning 266 453 187 0

kompassen 288 13 −275 0

Måltidsservice 4 482 4 032 −450 −1 500

Föreningsbidrag 3 176 3 408 232 0

färdtjänst 40 0 −40 −50

Summa totalt 360 098 364 267 4 169 1 787
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Kommentarer budgetavvikelse

Volymjustering 2022
Den årliga volymjustering som sker mellan kommunledningsförvaltningen och BUK, genererade ett
budgettillskott på 2,7 miljoner kronor för BUK. Avstämning sker mot SCB:s prognos 2021 mot SCB:s
befolkningsstatistik per den 31 mars 2022.  Här visade sig att grundskolan ökat med 21 barn i åldern
6-15 år och gymnasiet har ökat med 26 barn i åldern 16-19 år. Åldersgruppen 1-5 år var dock ett lägre
antal.

Förskola
Förskola har en positiv avvikelse för perioden på 2,1 mkr

Flens kommunala förskoleverksamhet för perioden ligger  minus 1,2 mkr. Främsta orsakerna är ett
minskat barnantal (38 barn färre än budget) i kombination med högre personalkostnader.

Centralt ligger förvaltningen 2,8 mkr plus på förskolan. Huvudförklaringarna är följande: Buk har en
positiv avvikelse mot budget på 0,5 mkr för barnomsorgsavgifter. På statsbidrag från Migrationsverket
ligger vi också på ett överskott på  1,1 mkr för perioden pga ökat antal asylbarn.En budgetreserv  på
1,6 mkr påverkar också resultatet positivt för perioden

Prognos på helåret  för förskolan är en positiv avvikelse om 1 mkr. Men Flens kommunala
verksamheter har en prognos på motsvarande minus 1,6 mkr.

Förskoleklass

Förskoleklass har en negativ avvikelse för perioden på 591 tkr

Flens verksamheter gör en negativ avvikelse på motsvarande 1,2 mkr, vilket förklaras med att de har
höga personalkostnader och pga minskat antal elever.

Centralt finns ett plus på 500 tkr vilket består av ökat migrationsstöd och en kvarvarande
budgetreserv.

Prognos på helåret är negativ avvikelse på totalt på 1,2 mkr. Flens kommunala verksamhet har en
prognos  på minus 1,6 mkr.

Grundsärskolan

Grundsärskolan gör en positiv avvikelse mot budget på  1,6 mkr.

Flens egna särskola är i balans. Köpta platser gör en positiv avvikelsen på 1,1 mkr.  Vi har budgeterat

för 11 platser men har köpt 9 platser för perioden. 500 tkr utgör budgetreserv.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan gör en positiv avvikelse 1,3 mkr för perioden.

Flens egna gymnasieskola gör en negativ avvikelse mot budget på 1,85 msek. Huvudförklaringen är
att Flens egna gymnasieskola startade året med ett effektiviseringskrav på 3,9 mkr. Verksamheten har
lyckats ställa om med minskade personalkostnader.  Budget var 207 skolplatser och utfall på antal
skolplatser nu är 195. De har alltså tappat 22 skolplatser.

Det finns en positiv avvikelse för köpta gymnasieplatser för perioden på 1,8 mkr, vilket förklaras av 33
färre köpte platser vilket motsvarar +3,3 msek.   Samtidigt finns en något högre snittkostnad per plats
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vilket på naturbruksgymnasieplatser som kostar 20 tkr / plats vilket är 11 tkr högre än snittpriset.
Detta utgör ett minus om -1,5 msek

Grundskolan
Grundskolan totalt ligger i balans med budget.

Flens egna verksamheter gör dock en negativ avvikelse för perioden på motsvarande minus 0,9 mkr,
vilket förklaras med att några av verksamheterna fortfarande har kvar effektiviseringskrav att åtgärda.

Köpta platser gör en negativ avvikelse på 200 tkr för perioden.

Sålda platser har en positiv avvikelse på 400 tkr även statsbidrag på 500 tkr.
Budgetreserven på 560 tkr påverkar ett positivt utfall.

Prognos för grundskolan på helåret är en budget i balans. De egna verksamheterna gör en negativ
avvikelse på helåret på motsvarande 700 tkr och centralt för köpta platser finns en positiv avvikelse.

Måltidsservice

Måltidsservice har en negativ avvikelse på 455 tkr för perioden.

Prognos på helåret är -1 500 tkr.

Den negativa prognosen beror i huvudsak på dramatiskt stigande livsmedelspriser till följd av kriget i
Ukraina (-1050 tkr) men även på ökade transportkostnader (-200 tkr).

Allmänkultur, bibliotek, fritidsgård och kulturskola

Kulturverksamheterna gör för  perioden en positiv avvikelse på 299 tkr, vilket främst beror på att
biblioteket ännu inte förbrukat alla medel enligt plan.

Vid årets slut beräknas dock alla medel ha förbrukats, vilket innebär att kulturverksamheterna
prognostiserar därför inte någon budgetavvikelse på helåret.

Om prognos visar på underskott, vilka är de vidtagna och planerade åtgärderna för
att nå en ekonomi i balans 2022
Åtgärdsplaner inleddes hösten 2021 med ett omfattande omställningsarbete och omorganisation pga
av en budget i obalans. Omställningsarbetet har  medfört en minskning av 30  tjänster som skapar
effekter om 1 mkr 2022 och 12 mkr 2023.  Utöver detta har PW gymnasiet använt pensionsavgångar
och avslutat visstidsanställningar som påverkat med 2 mkr under 2022. Alla skolverksamheter har
under året minskat sina effektiviseringskrav som i inledningen av året var hela 12.9 mkr. Avslutningen
blir en minus på året på våra egna verksamheter på ca 1 mkr och en total budget för BUK i balans då
reserver och överskott av statsbidrag påverkar positivt.

Att BUK genom omställningsarbetet skapar effekter om ca 12 mkr 2023 -trots utmaningar om
lokalhyreshöjning om 10,9 % och ökade PO kostnader om 4,53 % -gör att BUK har stora möjligheter få

budgeten i balans även 2023.
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Personal
Nedan redogörs kortfattat för sjukfrånvaron under perioden samt andra aspekter som är kopplat till
personal som vi behöver lyfta.

Sjukfrånvaro (tal i procent) Värde avs. rapportperiod - 1 mån Värde samma period föreg. år

Totalt 5,89 6,62

Kvinnor 6,47 7,29

Män 3,93 4,29

Långtidsfrånvaro totalt ≥ 15
dagar

1,68 2,78

Kommentarer:
Ovan resultat är svårt att analysera pga att jämförelsetalen år 2021 var aktuella under rådande
pandemi.
Men det vi kan se i vårt verksamhetssystem Adato (period 1/1 - 31/10) är bland annat att vi har fler
medarbetare åter i arbete år 2022 än 2021 och 2020. BUK har en ökning av rehabiliteringsärenden
2022 jämfört med 2021 och 2020. Antal avslutade rehabiliteringsärenden är fler 2022 än föregående
två år. Långtidsfrånvaron har sjunkit innevarande år, men tyvärr har kortidsfrånvaron ökat. Den största
orsaken är infektioner och förkylningar. Frånvaro av duktiga medarbetare påverkar våra
förutsättningar för en god kvalitet för barn, elever, ungdomar och besökare på våra bibliotek och
kulturenheten. För att stärka vårt arbetsmiljöarbete inom detta viktiga område tar vi stöd av
kommunens Definitionen av attraktiv arbetsgivare, se nedan, samt att det är ett extra prioriterat
område i vår nämndplan 2023.

-Flens kommun är en arbetsgivare där det råder sund arbetsmiljö, där det erbjuds goda arbetsvillkor,

och ett gott ledarskap. En trygg arbetsplats med inkluderande och lika möjligheter till utveckling för

alla. Flens kommun är en arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare via

kompetens- och verksamhetsutveckling. Detta prioriterar Flens kommun med hjälp SuntArbetslivs

verktygslåda och kompetens .
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Måluppfyllelse

Mål och måltext till delårsrapport Prognos -
kommer
måluppfyll
else nås
för 2022?
(Ja / Delvis
/ Nej)

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.

Övergripande insatser som gjorts under året samt effekter och förväntade
effekter av dessa insatser

● Verksamhetscheferna inom utbildning och central Barn- och elevhälsan
strategiska arbete och samarbete - Synliga effekter hittills under året är att
verksamhetscheferna har identifierat uppdrag, roller och ansvar och därmed
skapat förutsättningar för att kunna samverka och leda i team och säkra
strategisk ledning och utveckling av kommunens egen
utbildningverksamhet.

Förväntad effekt på längre sikt är en större likvärdighet och högre kvalitet
inom kommunens kommunala förskole- och skolverksamheter genom direkt
och nära arbete tillsammans med rektorerna både som grupp och
individuellt.

● Förvaltningschef - I och med anställning av en verksamhetschef för för-,
grund-, och gymnasieskola har förvaltningschefens uppdrag minskat i antal,
och därmed givit bättre förutsättningar för förvaltningschefen att strategiskt
leda och styra förvaltningen. Tydliggörandet av roller, uppdrag och ansvar
effektiviserar ledningen av de olika verksamheterna, och underlättar
förvaltningschefens uppföljning och kvalitetssäkring. Det har också
möjliggjort en förändring i delegationsordningen, där mer ansvar har lagts

ja
(gällande
den
kommunala
förskolan)
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över på verksamhetscheferna till förmån för förvaltningschefens strategiska
styrning.

Förväntad effekt på längre sikt är att de underställda cheferna får utökat
stöd för utveckling och ledning av sina respektive verksamheter.

● Förvaltningsledningens strategiska arbete - Förvaltningsledningen som
består av förvaltningschef/skolchef, verksamhetschefer, ekonomichef och
process- och kvalitetschef har under året arbetat med att utveckla
ändamålsenliga mötesformer. Förvaltningsledningen har även arbetat med
att identifiera förvaltningens nuläge och planera för det strategiska arbetet
framåt. Effekt av detta arbete är att förvaltningsledningen nu har samsyn
och ett effektivare arbetssätt än tidigare. Förvaltningsledningen har också
tagit fram strukturer för att vidareutveckla arbetet. Detta är också ett arbete
som kommer att fortgå i en anda av ständiga förbättringar i syfte att
ytterligare utveckla det strategiska arbetet inom BUK.

Förvaltningsledningen har även lett arbetet med kvalitetsdagarna (se
nedan).

● Kvalitetsdagar - genomfördes under våren och hösten med alla chefer inom
BUK. Under ledning av förvaltningsledningsgruppen. Syftet med dessa dagar
var att

● skapa gemensamma bild av vårt uppdrag, våra mål och utveckla
värden som leder till ökade resultat för/med våra kunder.

● skapa inspiration till utveckling av våra verksamheter mot/för en
gemensam helhet

Grunden för arbetet under dessa dagar var nämndplanen, styrmodellen och
SIQs Managementmodell. En effekt av detta arbete är att chefer har blivit
mer medvetna om vikten av att lyfta varumärket Flen och de goda saker som
händer inom verksamheterna. Detta märks bland annat genom ökad
aktivitet på sociala medier.
Arbetet fortsätter med två kvalitetsdagar per termin framöver.

● Stöd-och utvecklingsenhetens strategiska arbete inom fokusområdena
barnhälsoprocesser och elevhälsoprocesser har flertalet effekter uppnåtts
under året. Barn- och elevhälsans professioner har internt fått en tydlighet i
sina uppdrag och roller. Detta har gjorts genom arbetet med framtagande av
flertalet dokument, exempelvis “Den centralt samlade Barn- och elevhälsans
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag För ökad likvärdighet i Flens
kommunala förskolor och skolor”.
Vi ser även effekter på höjd skolnärvaro för elever i problematisk
skolfrånvaro genom centralt anpassade insatser, CAI, men även genom det
samverkansprojekt för ökad skolnärvaro som pågår mellan BUK/SOC. Synliga
och märkbara effekter är även den stärkta samverkan som etablerats mellan
barnhälsoteamet/elevhälsoteam och socialtjänsten i Flen och även med
Familjecentralen i Flen.
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Förväntad effekt på längre sikt är en större likvärdighet och högre kvalitet
inom kommunens kommunala förskole- och skolverksamheter.

Planerade insatser under hösten 2022
● Skolplanen - En skolplan kommer att tas fram under våren 2023. Syftet med

den planen är att bryta ner och klargöra de mål som nämnden fastställer i
nämndplanen. Planen visar även hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
bedrivas. Idag saknas den delen i vårt systematiska kvalitetsarbete, vilket
innebär att rektorerna enbart har nämndplanen som grund för sitt arbete
med kvalitet och analys. Genom att bryta ner nämndplanen i en skolplan,
och stötta rektorerna med stödfrågor för analys, kan vi få syn på
utvecklingsområden och strukturera upp och kvalitetssäkra arbetet. På så
sätt får vi också ett bra underlag för såväl nämnd som förvaltning att styra
arbetet på skolor och förskolor.

● Chefsmötenas upplägg- Verksamhetscheferna inom BUK har skapat
förutsättningar för kontinuerlig och gemensam strategisk planering. Dessa
möten har samma syfte och mål som kvalitetsdagarna.

Förvaltningens övergripande uppfattning är att barnen i Flens kommunala
verksamheter möter förskoleverksamhet av god kvalitet. Resultatet ligger inte i
paritet med 2021, vilket var ett bra år statistikmässigt, men i linje med tidigare år. Vi
behöver dock arbeta för att 2021 års resultat ska vara norm. Som en kommentar till
statistiken kan sägas att då vi slår samman svaren “Stämmer helt och hållet” och “
Stämmer ganska bra” blir resultatet närmare 100% på samtliga frågor.

BUKN - Alla elever i Flens kommun erbjuds grundskoleverksamhet av god kvalitet

Utvalda fokusområden:
● Elevhälsa
● Synligt lärande

ja
(gällande
den
kommunala
grundskolan
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● 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 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.

Övergripande insatser som gjorts under året samt effekter och förväntade
effekter av dessa insatser

● Verksamhetscheferna inom utbildning och central Barn- och elevhälsan
strategiska arbete och samarbete - Synliga effekter hittills under året är att
verksamhetscheferna har identifierat uppdrag, roller och ansvar och därmed
skapat förutsättningar för att kunna samverka och leda i team och säkra
strategisk ledning och utveckling av kommunens egen
utbildningverksamhet.

Förväntad effekt på längre sikt är en större likvärdighet och högre kvalitet
inom kommunens kommunala förskole- och skolverksamheter genom direkt
och nära arbete tillsammans med rektorerna både som grupp och
individuellt.

● Förvaltningschef - I och med anställning av en verksamhetschef för för-,
grund-, och gymnasieskola har förvaltningschefens uppdrag minskat i antal,
och därmed givit bättre förutsättningar för förvaltningschefen att strategiskt
leda och styra förvaltningen. Tydliggörandet av roller, uppdrag och ansvar
effektiviserar ledningen av de olika verksamheterna, och underlättar
förvaltningschefens uppföljning och kvalitetssäkring. Det har också
möjliggjort en förändring i delegationsordningen, där mer ansvar har lagts
över på verksamhetscheferna till förmån för förvaltningschefens strategiska
styrning.

Förväntad effekt på längre sikt är att de underställda cheferna får utökat
stöd för utveckling och ledning av sina respektive verksamheter.

● Förvaltningsledningens strategiska arbete - Förvaltningsledningen som
består av förvaltningschef/skolchef, verksamhetschefer, ekonomichef och
process- och kvalitetschef har under året arbetat med att utveckla
ändamålsenliga mötesformer. Förvaltningsledningen har även arbetat med
att identifiera förvaltningens nuläge och planera för det strategiska arbetet
framåt. Effekt av detta arbete är att förvaltningsledningen nu har samsyn
och ett effektivare arbetssätt än tidigare. Förvaltningsledningen har också
tagit fram strukturer för att vidareutveckla arbetet. Detta är också ett arbete

)
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som kommer att fortgå i en anda av ständiga förbättringar i syfte att
ytterligare utveckla det strategiska arbetet inom BUK.

Förvaltningsledningen har även lett arbetet med kvalitetsdagarna (se
nedan).

● Kvalitetsdagar - genomfördes under våren och hösten med alla chefer inom
BUK. Under ledning av förvaltningsledningsgruppen. Syftet med dessa dagar
dagar var att

● skapa gemensamma bild av vårt uppdrag, våra mål och utveckla
värden som leder till ökade resultat för/med våra kunder.

● skapa inspiration till utveckling av våra verksamheter mot/för en
gemensam helhet

Grunden för arbetet under dessa dagar var nämndplanen, styrmodellen och
SIQs Managementmodell. En effekt av detta arbete är att chefer har blivit
mer medvetna om vikten av att lyfta varumärket Flen och de goda saker som
händer inom verksamheterna. Detta märks bland annat genom ökad
aktivitet på sociala medier.
Arbetet fortsätter med två kvalitetsdagar per termin framöver.

● Stöd-och utvecklingsenhetens strategiska arbete inom fokusområdena
barnhälsoprocesser och elevhälsoprocesser har flertalet effekter uppnåtts
under året. Barn- och elevhälsans professioner har internt fått en tydlighet i
sina uppdrag och roller. Detta har gjorts genom arbetet med framtagande av
flertalet dokument, exempelvis “Den centralt samlade Barn- och elevhälsans
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag För ökad likvärdighet i Flens
kommunala förskolor och skolor”.
Vi ser även effekter på höjd skolnärvaro för elever i problematisk
skolfrånvaro genom centralt anpassade insatser, CAI, men även genom det
samverkansprojekt för ökad skolnärvaro som pågår mellan BUK/SOC. Synliga
och märkbara effekter är även den stärkta samverkan som etablerats mellan
barnhälsoteamet/elevhälsoteam och socialtjänsten i Flen och även med
Familjecentralen i Flen.

Förväntad effekt på längre sikt är en större likvärdighet och högre kvalitet
inom kommunens kommunala förskole- och skolverksamheter.

Planerade insatser under hösten 2022
● Skolplanen - En skolplan kommer att tas fram under våren 2023. Syftet med

den planen är att bryta ner och klargöra de mål som nämnden fastställer i
nämndplanen. Planen visar även hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
bedrivas. Idag saknas den delen i vårt systematiska kvalitetsarbete, vilket
innebär att rektorerna enbart har nämndplanen som grund för sitt arbete
med kvalitet och analys. Genom att bryta ner nämndplanen i en skolplan,
och stötta rektorerna med stödfrågor för analys, kan vi få syn på
utvecklingsområden och strukturera upp och kvalitetssäkra arbetet. På så
sätt får vi också ett bra underlag för såväl nämnd som förvaltning att styra
arbetet på skolor och förskolor.
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● Det nuvarande systematiska kvalitetsarbetet är svårt att aggregera. Därför
ska vi utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom dialog med varje
rektor.

● Omorganisation i grundskolan - 2018 skapades den nya organisationen
Bildningscentrum Stenhammar med en rektor på vardera F-3, 4-6 och 7-9.
Förutsättningarna för valet av den organisationen var att man skulle se
synergieffekter i form av delade tjänster, samordning av elevhälsa,
administration mm. Detta skrevs in i en handlingsplan utifrån det syfte och
mål som formulerades i samband med beslutet att bygga Bildningscentrum,
och efter en utvärdering av de mål som då sattes upp. Denna handlingsplan,
”Från särbo till sambo”, inrymmer en rad aktiviteter som skulle genomföras
för att eleverna skulle få bättre förutsättningar för att klara sin skolgång.

Det finns såväl för- som nackdelar med att ha tre skickliga och starka
rektorer på en och samma enhet. Fördelarna är bland annat en
direktstyrning i det pedagogiska ledarskapet som ligger nära verksamheten,
liksom möjligheten för rektor att ha god kännedom om all sin personal.
Nackdelarna, vilket hänger ihop med skollagens starka skrivning om rektors
autonomitet, är att eleverna möter tre olika verksamheter under sin skoltid,
och det saknas en gemensam kultur, struktur och styrning av verksamheten.
Det blir också enklare för elever som kommer till Bildningscentrum från de
andra skolorna i åk 7 att finna sig tillrätta om det redan finns en tydlig
struktur som de övriga eleverna är vana vid. Samordningsvinsterna när det
gäller fördelning av personal är också större i en F-9-skola, då personalen
finns i samma organisation. Det finns såväl forskning som beprövad
erfarenhet som stödjer båda inriktningarna.

Vid en utvärdering av handlingsplanen ”Från särbo till sambo” har det visat
sig att de förväntade effekterna har uteblivit inom i princip samtliga
områden, inte minst av ovanstående skäl. Rektor leder och fördelar arbetet
på skolan, och förfogar fritt över skolans resurser – inom lagens,
förordningarnas och läroplanens råmärken.

En skola ska vara likvärdig, vilket innebär att samtliga elever har rätt att
lyckas utifrån sina förutsättningar. Det innebär dels att eleverna ska möta så
få förändringar som möjligt i strukturer och pedagogisk inriktning. Det
innebär också att elever som har särskilda behov måste få förutsättningar
att klara sin skolgång. Detta handlar om elever som av olika skäl har svårt att
befinna sig i en ordinarie verksamhet. Vissa elever uttrycker detta genom att
bli utagerande, andra genom att sluta sig och på sikt, i värsta fall, bli
hemmasittare. En organisation som ovan beskrivits, liksom styrningen av
särskolan, kräver en rektor som är insatt, kunnig och brinner för dessa
frågor, men också personal som har adekvat utbildning och kompetens.

Med tanke på de behov som finns och utvärderingen av handlingsplanen
kommer vi att skapa en organisation som på bästa sätt säkerställer att alla
våra elever får det de har rätt till. Det innebär följande förändringar:
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1.      En ny rektorstjänst tillsätts, vilken ansvarar för Flens särskola liksom för
särskilda undervisningsgrupper. Där kommer att beredas plats för elever
som av olika skäl kräver mindre grupper för att kunna fungera. Exakt vilket
uppdrag som kommer att ligga på denna rektor, och vilka kriterier som
kommer att gälla för att bli aktuell för dessa grupper kommer att beslutas
under hösten -22.

2.      En rektor för Bildningscentrum Stenhammar, som sedan formar sin
egen organisation med biträdande rektorer och en hållbar administration
som kan stödja såväl skolledning som lärare och annan personal i det dagliga
och det strategiska arbetet.

● Chefsmötenas upplägg- Verksamhetscheferna inom BUK har skapat
förutsättningar för kontinuerlig och gemensam strategisk planering. Dessa
möten har samma syfte och mål som kvalitetsdagarna.

● Förändring av förstelärarorganisationen - Kommunens förstelärare ska
kontinuerligt mötas och det ska finnas en tydlig utvecklingsagenda för hur
förstelärarna ska kunna stötta den pedagogiska utvecklingen i Flens
kommunala skolor. Förstelärarna ska utbilda och handleda lärarkollegor.
Förstelärarna utgör även ett stöd för rektorerna i det pedagogiska
ledarskapet.

Givet att det finns utvecklingsområden inom områden som dokumentation, särskilt
stöd och elevernas närvaro, är ändå förvaltningens övergripande uppfattning att
eleverna i Flens kommunala verksamheter möter grundskoleverksamhet av god
kvalitet. Nämndens egen indikator visar ökat resultat i årskurs 9 gällande
meritvärdet, medan den upplevda tryggheten har minskat. Uppmätta tryggheten i
årskurs 9 är särskilt  låg, men i mätningar i årskurs 8 visar motsvarande siffra 40%.
Det vi kan konstatera är att 70% av eleverna känner sig helt eller i stort sett trygga i
skolan, men det innebär att 30% inte gör det, vilket är en hög siffra i relation till var
vi borde ligga. Här behöver vi arbeta med elevhälsan och skolan för att analysera
vad det beror på samt åtgärda. Under hösten 2022 genomför säkerhetsstrategen en
trygghetskartläggning i Stenhammarskolan 7-9. Denna kartläggning kommer att
leda fram till en rapport med förslag på insatser för att öka tryggheten.

Gällande indikatorn högre skolnärvaro jämfört med tidigare år går det inte att göra
dessa jämförelser eftersom det varit pandemi med speciella restriktioner.
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BUKN + SN - Flens kommun har fler elever som uppnår gymnasieexamen
De i början av året 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.

Övergripande insatser som gjorts under året samt effekter och förväntade
effekter av dessa insatser

● Verksamhetscheferna inom utbildning och central Barn- och elevhälsan
strategiska arbete och samarbete - Synliga effekter hittills under året är att
verksamhetscheferna har identifierat uppdrag, roller och ansvar och därmed
skapat förutsättningar för att kunna samverka och leda i team och säkra

Nej (se
förklaring i
texten till
vänster)
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strategisk ledning och utveckling av kommunens egen
utbildningverksamhet.

Förväntad effekt på längre sikt är en större likvärdighet och högre kvalitet
inom kommunens kommunala förskole- och skolverksamheter genom direkt
och nära arbete tillsammans med rektorerna både som grupp och
individuellt.

● Förvaltningschef - I och med anställning av en verksamhetschef för för-,
grund-, och gymnasieskola har förvaltningschefens uppdrag minskat i antal,
och därmed givit bättre förutsättningar för förvaltningschefen att strategiskt
leda och styra förvaltningen. Tydliggörandet av roller, uppdrag och ansvar
effektiviserar ledningen av de olika verksamheterna, och underlättar
förvaltningschefens uppföljning och kvalitetssäkring. Det har också
möjliggjort en förändring i delegationsordningen, där mer ansvar har lagts
över på verksamhetscheferna till förmån för förvaltningschefens strategiska
styrning.

Förväntad effekt på längre sikt är att de underställda cheferna får utökat
stöd för utveckling och ledning av sina respektive verksamheter.

● Förvaltningsledningens strategiska arbete - Förvaltningsledningen som
består av förvaltningschef/skolchef, verksamhetschefer, ekonomichef och
process- och kvalitetschef har under året arbetat med att utveckla
ändamålsenliga mötesformer. Förvaltningsledningen har även arbetat med
att identifiera förvaltningens nuläge och planera för det strategiska arbetet
framåt. Effekt av detta arbete är att förvaltningsledningen nu har samsyn
och ett effektivare arbetssätt än tidigare. Förvaltningsledningen har också
tagit fram strukturer för att vidareutveckla arbetet. Detta är också ett arbete
som kommer att fortgå i en anda av ständiga förbättringar i syfte att
ytterligare utveckla det strategiska arbetet inom BUK.

Förvaltningsledningen har även lett arbetet med kvalitetsdagarna (se
nedan).

● Kvalitetsdagar - genomfördes under våren med alla chefer inom BUK. Under
ledning av förvaltningsledningsgruppen. Syftet med dessa två dagar var att

● skapa gemensamma bild av vårt uppdrag, våra mål och utveckla
värden som leder till ökade resultat för/med våra kunder.

● skapa inspiration till utveckling av våra verksamheter mot/för en
gemensam helhet

med målsättningen

● att skapa en gemensam bild av vår ledningsstruktur i hela styrkedjan
● att förtydliga mål, uppdrag och roller som bidrar till en bättre

utveckling!
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● att förbättra kommunikationen och lyfta våra styrkor och vår potential
både inåt och utåt för att skapa mervärden, stolthet, kraft och fler
barn/elever i våra verksamheter.

Grunden för arbetet under dessa två dagar var nämndplanen, styrmodellen
och SIQs Managementmodell. En effekt av detta arbete är att chefer har
blivit mer medvetna om vikten av att lyfta varumärket Flen och de goda
saker som händer inom verksamheterna. Detta märks bland annat genom
ökad aktivitet på sociala medier.
Arbetet fortsätter med två kvalitetsdagar per termin framöver.

Planerade insatser under hösten 2022
● Skolplanen - En skolplan kommer att tas fram under hösten 2022. Syftet

med den planen är att bryta ner och klargöra de mål som nämnden
fastställer i nämndplanen. Planen visar även hur det systematiska
kvalitetsarbetet ska bedrivas. Idag saknas den delen i vårt systematiska
kvalitetsarbete, vilket innebär att rektorerna enbart har nämndplanen som
grund för sitt arbete med kvalitet och analys. Genom att bryta ner
nämndplanen i en skolplan, och stötta rektorerna med stödfrågor för analys,
kan vi få syn på utvecklingsområden och strukturera upp och kvalitetssäkra
arbetet. På så sätt får vi också ett bra underlag för såväl nämnd som
förvaltning att styra arbetet på skolor och förskolor. .

● Chefsmötenas upplägg- Verksamhetscheferna inom BUK har skapat
förutsättningar för kontinuerlig och gemensam strategisk planering. Dessa
möten har samma syfte och mål som kvalitetsdagarna.

Förändring av förstelärarorganisationen - Kommunens förstelärare ska kontinuerligt
mötas och det ska finnas en tydlig utvecklingsagenda för hur förstelärarna ska
kunna stötta den pedagogiska utvecklingen i Flens kommunala skolor. Förstelärarna
ska utbilda och handleda lärarkollegor. Förstelärarna utgör även ett stöd för
rektorerna i det pedagogiska ledarskapet.

Målet uppnås inte när det gäller vårterminen 2022. Med de åtgärder som arbetats
fram och som innebär en professionalisering och effektivare organisering  av det
kommunala gymnasiet i Flen under våren och  som verkställs med start under
hösten 2022, kommer att ge ökat resultat för eleverna.

BUKN + SN - I Flens kommun är fler elever behöriga till högskola
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

Nej (se
förklaring i
texten till
vänster)
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3. Vår skola motiverar lärandet med upplevelser och sammanhang

Det vikande elevunderlaget i Flens kommunala gymnasium ger att färre elever
uppnår högskolebehörighet 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.

Övergripande insatser som gjorts under året samt effekter och förväntade
effekter av dessa insatser

● Verksamhetscheferna inom utbildning och central Barn- och elevhälsan
strategiska arbete och samarbete - Synliga effekter hittills under året är att
verksamhetscheferna har identifierat uppdrag, roller och ansvar och därmed
skapat förutsättningar för att kunna samverka och leda i team och säkra
strategisk ledning och utveckling av kommunens egen
utbildningverksamhet.

Förväntad effekt på längre sikt är en större likvärdighet och högre kvalitet
inom kommunens kommunala förskole- och skolverksamheter genom direkt
och nära arbete tillsammans med rektorerna både som grupp och
individuellt.

● Förvaltningschef - I och med anställning av en verksamhetschef för för-,
grund-, och gymnasieskola har förvaltningschefens uppdrag minskat i antal,
och därmed givit bättre förutsättningar för förvaltningschefen att strategiskt
leda och styra förvaltningen. Tydliggörandet av roller, uppdrag och ansvar
effektiviserar ledningen av de olika verksamheterna, och underlättar
förvaltningschefens uppföljning och kvalitetssäkring. Det har också
möjliggjort en förändring i delegationsordningen, där mer ansvar har lagts
över på verksamhetscheferna till förmån för förvaltningschefens strategiska
styrning.

Förväntad effekt på längre sikt är att de underställda cheferna får utökat
stöd för utveckling och ledning av sina respektive verksamheter.

● Förvaltningsledningens strategiska arbete - Förvaltningsledningen som
består av förvaltningschef/skolchef, verksamhetschefer, ekonomichef och
process- och kvalitetschef har under året arbetat med att utveckla
ändamålsenliga mötesformer. Förvaltningsledningen har även arbetat med
att identifiera förvaltningens nuläge och planera för det strategiska arbetet
framåt. Effekt av detta arbete är att förvaltningsledningen nu har samsyn
och ett effektivare arbetssätt än tidigare. Förvaltningsledningen har också
tagit fram strukturer för att vidareutveckla arbetet. Detta är också ett arbete
som kommer att fortgå i en anda av ständiga förbättringar i syfte att
ytterligare utveckla det strategiska arbetet inom BUK.

Förvaltningsledningen har även lett arbetet med kvalitetsdagarna (se
nedan).
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● Kvalitetsdagar - genomfördes under vårenoch hösten med alla chefer inom
BUK. Under ledning av förvaltningsledningsgruppen. Syftet med dessa dagar
var att

● skapa gemensamma bild av vårt uppdrag, våra mål och utveckla
värden som leder till ökade resultat för/med våra kunder.

● skapa inspiration till utveckling av våra verksamheter mot/för en
gemensam helhet

Grunden för arbetet under dessa dagar var nämndplanen, styrmodellen och
SIQs Managementmodell. En effekt av detta arbete är att chefer har blivit
mer medvetna om vikten av att lyfta varumärket Flen och de goda saker som
händer inom verksamheterna. Detta märks bland annat genom ökad
aktivitet på sociala medier.
Arbetet fortsätter med två kvalitetsdagar per termin framöver.

Planerade insatser under hösten 2022
● Skolplanen - En skolplan kommer att tas fram under hösten 2022. Syftet

med den planen är att bryta ner och klargöra de mål som nämnden
fastställer i nämndplanen. Planen visar även hur det systematiska
kvalitetsarbetet ska bedrivas. Idag saknas den delen i vårt systematiska
kvalitetsarbete, vilket innebär att rektorerna enbart har nämndplanen som
grund för sitt arbete med kvalitet och analys. Genom att bryta ner
nämndplanen i en skolplan, och stötta rektorerna med stödfrågor för analys,
kan vi få syn på utvecklingsområden och strukturera upp och kvalitetssäkra
arbetet. På så sätt får vi också ett bra underlag för såväl nämnd som
förvaltning att styra arbetet på skolor och förskolor.

● Chefsmötenas upplägg- Verksamhetscheferna inom BUK har skapat
förutsättningar för kontinuerlig och gemensam strategisk planering. Dessa
möten har samma syfte och mål som kvalitetsdagarna.

Förändring av förstelärarorganisationen - Kommunens förstelärare ska kontinuerligt
mötas och det ska finnas en tydlig utvecklingsagenda för hur förstelärarna ska
kunna stötta den pedagogiska utvecklingen i Flens kommunala skolor. Förstelärarna
ska utbilda och handleda lärarkollegor. Förstelärarna utgör även ett stöd för
rektorerna i det pedagogiska ledarskapet.

Mållet uppnås inte när det gäller vårterminen 2022. Med de åtgärder som arbetats
fram och som innebär en professionalisering och effektivare organisering  av det
kommunala gymnaiet i Flen under våren och  som verkställs med start under hösten
2022, kommer att ge ökat resultat för eleverna.

BUKN - Flens kommun har ett bra samarbete mellan skola och näringsliv
Under läsåret 2021/2022 har 9 elever deltagit i ung företagsamhet inom
gymnasieskolan.

delvis
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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.

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 kring. Dessa områden är Systematiskt kvalitetsarbete,
oroande frånvaro, försteläraruppdrag, barn- och elevhälsoprocesser och
bedömningskompetens. 2 november 2022 deltog BUK i regionala samverkansrådet
för Mälardalens kompetenscentrum för lärande
(MKL) som finns på Mälardalens universitet. Temat för konferensen var Samverkan
och samverkansaktiviteter. Här diskuterades bland annat hur vi kan använda
forskning/universitet och praktik för att samproducera kunskap och erfarenheter,
och hur FoU-projekt (Forskning och Utveckling) kan stötta i detta.

Kommunledningsförvaltningen och BUK- förvaltningen har beslutat att göra en
kartläggning av de olika samverkansformerna som finns idag och dess syfte för att
se dess förväntade effekter. Detta sker vårterminen 2023

Genomförs
enligt plan

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 mkr årligen för insatser enligt ovan
för åren 2020 och 2021 samt 2,9 mkr årligen för åren 2022 och 2023

Genomförs enligt plan.

Genomförs
enligt plan
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Projektet kring ungas psykiska hälsa har inletts i samverkan mellan SOC och BUK
efter att två tjänster tillsatts; en hos vardera nämnd utifrån beskrivna insatser i
projektförslaget. Efter uppstart har dessa medarbetare avslutat sina anställningar
och nyrekrytering skett, vilket påverkat arbetstempot i projektet.

Samarbetsformerna är under utarbetande, och ett förtydligat projektdirektiv har
sammanställts. Projektplan utifrån Flens kommuns projektmodell skapas, och under
projektets gång har flertalet aktiviteter skett både på individ- som gruppnivå. Som
exempel kan nämnas informationsinhämtande om nuvarande och framtida önskad
samverkan mellan förvaltningarna, information till vårdnadshavare om insatser
socialtjänsten kan erbjuda, utbildning av skolpersonal gällande anmälningsplikt
samt samverkanstillfällen för större kunskap kring socialtjänstens insatser, sekretess
och anmälningsplikt.

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.

Genomförs enligt reviderad plan.
Projektledare är anställd och driver arbetet i samverkan med projektgruppen.
Projektet ska utmynna i ett förslag på organisation under 2023. Under våren har
projektledaren samlat information och knutit kontakter för att få ett samlat grepp
över uppdraget.

Genomförs
enligt plan

BUKN - Flens kommun verkar för en stimulerande miljö med goda möjligheter till
kultur-, fritids- och besöksupplevelser

Under innevarande år och med stöd av Flens kommuns biblioteksplan,
kulturplan,fritidsgårdsplan och kulturskoleplan  är fokusområdena:

- Fånga upp synpunkter, omvärldsbevaka och anpassa utbudet för ungdomar
- Synliggöra aktiviteter för ungdomar

Biblioteket:
Vilka insatser för att nå målet har gjorts/genomförs innevarande rapportperiod
samt vilka effekter kan vi se?
I samband med utbud och aktiviteter för barn och unga har dom svarat på en digital
“snabbenkät”. Syftet är att få omedelbar respons på vad som uppfattas som roligt
och meningsfullt. Personalen har även haft som uppdrag att ställa kvalitativa och
nyfikna frågor om vad som uppfattas  är meningsfulla aktiviteter för barn och unga.
Insamlande av statistik för att se över tid om utbuden är attraktiva. Följt forskning
och nationella resultat kopplat till ungdomar och bibliotekets uppdrag.

ja
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De kanaler som har använts för att synliggöra olika aktiviteter är Facebook,
Instagram, Youtube, Glimten, Kulturens nyhetsbrev, hemsida, tryckt material och
Podcast.
2 100 barn och ungdomar deltog i bibliotekets aktiviteter under sommaren ( en
ökning med 40% jämfört med sommaren 2021). Populäraste aktiviteterna var
biblioTEK rummet, högläsning och scoutbook ( biblioteket åker el sparkcyklar med
6-7 ungdomar till en valfri plats och högläser  för varandra). Cirka 100 barn har
under terminen deltagit i bibliotekets läxhjälp. Utlån av media för barn 0-12 har
ökat med 25% om vi jämför juli 2021 och juli 2022.
Många bibliotek i hela landet har hört av sig angående biblioTEK rummet och vill
göra studiebesök.
Vilka åtgärder / vidare insatser planeras framåt?
I samverkan med Vingåkers bibliotek utveckla en  Digibok Bil (statsbidrag på 1,6
mkr). Syftet är att fortsätta utveckla bibliotekets satsning för uppsökande
verksamhet och likvärdig tillgänglighet av bibliotekstjänster inom hela Flens
kommun.
Läxhjälpen som anordnas med hjälp av frivilliga kommer att fortsätta även under
höstterminen. Utöka bemanningen med en tredje ungdomsbibliotekarie  för att
ytterligare förstärka vår satsning på ungdomar. Inleda samarbete med Kommunalt
aktivitetsansvar (KAA)  för att tillsammans främja ungdomarnas väg mot studier och
arbete genom att erbjuda körkortsteorin med hjälp av spel, genomföra
anställningsintervjuer i rollspel och andra samarbetsövningar. En av ungdomar har
fått möjlighet att arbetsträna på biblioteket (hela HT tom 31/12) och det är så roligt
och lärorikt för alla. Kompetensutvecklingsdagar för bibliotekets medarbetare för
att säkerställa måluppfyllelse på MIK-området (Medie och informationskunnighet).
Motivering till målbedömning
Uppnått
Vi kan se att utlån av både fysiska och e-böcker samt ljudböcker har ökat, de
sistnämnda flera hundra procent. Fler besökare tyder på att vi lyckas väcka intresse
hos alla målgrupper även om vi prioriterar barn och unga.

Kulturskolan
Vilka insatser för att nå målet har gjorts/genomförs innevarande rapportperiod och
vilka effekter kan vi se:
Kulturskolan har erbjudit olika aktiviteter varje måndag vid lunchrasten i kreativa
stråket på Bildningscentrum Stenhammar åk 7-9  såsom: schack, måleri, prova
instrument, karaoke och rörelse. Aktiviteterna riktar sig till högstadiet och syftet är
att öka andelen högstadie- och gymnasieelever till kulturskolan.
Kulturskolans personal har skapat fler kontakter med ungdomarna och fått till en
bra dialog med elever som inte går på kulturskolan idag.

Det kommunövergripande projekt Yalla Create inom KFV-regionen har genomfört
uppsökande verksamhet i grundskolan som mynnat ut i öppen verksamhet för
högstadie- och gymnasieelever efter skoldagens slut. Målet har varit att nå nya
målgrupper och framförallt att komma i kontakt med elevernas vårdnadshavare då
dessa ofta är nyckeln till att tillåta barnen att delta i kulturskolans olika aktiviteter.
Detta projekt är finansierat via statsbidrag. Det är en öppen verksamhet dvs vi
kontrollerar inte vem som besöker oss, vilket öppnar upp för de elever som inte är
folkbokförda i Flens Kommun.

19



Under juni månad genomfördes en sommarlovskola med elever från de tre
kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker på Vingåkers kulturskola. Från Flen
deltog 13 elever.
Eleverna fick uppleva bland annat lajv, musik, sång, dans och linoleumtryck. Målet
var att förbättra elevernas språkutveckling och deras integrering i det svensk
samhället genom kulturella aktiviteter. Urvalet av deltagare var elever med kort tid i
Sverige. Fem feriearbetare har arbetat i denna sommarskola och fått en första
inblick i hur det är att arbeta med kultur och pedagogik.

Kulturskolan satt upp musikalen “we will rock you”under juni månad. För första
gången genomfördes en musikal med elever som utgjorde musiker. Detta har varit
en utveckling under läsåret från att det tidigare varit lärare och professionella
musiker som utgjort orkester.

Erfarenhet av en större produktioner med många föreställningar ger eleverna en
annars svår skaffad erfarenheter. Att ta ansvar för helheten och skapa en stor
produktion blir som ett steg mellan sitt eget kulturutövande till att kunna se sin
framtid på en liknande arbetsplats.

Kulturskolan har under våren -22 tagit fram en plan för elevers delaktighet och
inflytande som kommer att implementeras under hösten 2022.

Vilka åtgärder / vidare insatser planeras framåt?
Rastaktiviteterna på vårt kommunal högstadium kommer att erbjudas och utvecklas
under höstterminen.
Projekt Yalla Create har fått utökad budget via statsbidrag och kommer att ske i
större omfattning i de tre kommunerna under kommande läsår.
Starta kurser under hösten 2022 som är öppen verksamhet (dvs eleverna behöver
inte skriva in sig) med stöd av statsbidrag.
Inför hösten tillsätts en producent om 20% för att vidareutveckla skolans
framträdanden, men också för att bättra på samverkan med övriga kulturaktörer
inom kommunen framförallt kulturenheten och biblioteket.
Under hösten kommer musikallinjen att kompletteras med en fördjupningslinje i
musik där de allra mest ambitiösa eleverna kan ansöka för att få en mer omfattande
utbildning där målet är att förbereda eleverna på högre studier.
Implementering av planen för elevers delaktighet och inflytande. Nytt i den är bland
annat ett system med "exit-tickets" där vi ett par gånger per termin kommer ställa
ett par korta frågor om hur de upplevt insatsen i samband med att de lämnar sin
lektion.
Motivering till målbedömning
Målet bedöms delvis uppnått

Kulturskolan fortsätter att växa i antal elever samtidigt som kulturskoleplanen följs

och verksamheten gradvis ökar i kvalitetet.

Kulturskolan har ökat sin kapacitet på uppsökande verksamhet tack vare statsbidrag

och kommer öka den än mer under hösten 2022. Samma sak gäller att gradvis

förbättra för de elever som gått en längre tid i utbud på ensemblemöjligheter,

framträdanden och större projekt. Kulturskolan har gett “mer till fler” under våren i

jämförelse med föregående år samma period.
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Kultur och konst
Vilka insatser för att nå målet har gjorts/genomförs innevarande rapportperiod
samt vilka effekter kan vi se?
Genom omvärldsbevakning och med avstamp i kulturens målfokus inom hållbarhet
och miljö anpassas utbudet för unga. Verksamheten synliggör sina aktiviteter/utbud
genom samverkan, genomföra evenemang och marknadsföring i kommunala
kommunikationskanaler och har ett eget Nyhetsbrev som man kan prenumerera på.
Kulturenhetens flytt till samma byggnad som kommunens gymnasium har givit och
kommer att kunna ge bättre förutsättningar att fånga synpunkter  och synliggöra
aktiviteter för ungdomar via samverkan med gymnasiet och den centrala
placeringen i tätorten Flen. Samordningen inom vår kommun av årets
sommarlovsaktiviteter gav ett brett och mångsidigt utbud.
Kulturenheten har under perioden nått:

865 barn mellan 2- 16 år

Fördelning: flickor 440 / pojkar 425.

Vilka åtgärder / vidare insatser planeras framåt?
Bygga relationer med gymnasiet, biblioteket och studieförbund utifrån
kulturenhetens nya placering och ambition att i samverkan skapa en ny central
kulturarena i Flens stad.
Motivering till målbedömning
Delvis
Att utveckla relationer och ökad delaktighet är en långsiktig process som är

påbörjad. Med Kulturenheten centralt placerad är

viljan och ambitionen att levandegöra Flens stad och synliggöra konst- och kultur i

högre grad med samverkan som metod.

Huvudansvaret för Kulturplanens genomförande ligger på Kulturenhetens

medarbetare, 2,5 årsverken. Att få större effekt av tilldelade resurser handlar om att

möjliggöra samarbeten internt i kommunen samt med exempelvis de regionala

kulturinstutionerna och andra kulturaktörer. Under hösten har flera sådana

samarbeten ägt rum. Konstrundan som detta år flyttades till Kolhuset på Bruket i

Hälleforsnäs. Nya synergier av kulturhistoria och konstupplevelser. En regional

teaterfetival utgick från kulturens nya lokaler i Flen. Flera samarbeten med

gymnasiet pågår.

Fritidsgård
Vilka insatser för att nå målet har gjorts/genomförs innevarande rapportperiod
samt vilka effekter kan vi se?
Synpunkter och anpassning av utbud har skett genom resultat från enkäter oktober
2021 och pågående dialoger i vardagen. Tjej- och killkvällar har genomförts enligt
önskemål från ungdomarna. Sociala medier används frekvent för att synliggöra
utbudet för den egna verksamheten samt andra aktörers aktiviteter för ungdomar.
Under våren har planering för att starta upp ungdomsappen för att stärka
möjligheten för påverkan och synliggöra utbudet för Flens ungdomar. Fryshuset har
genomfört aktiviteter under sommaren för bland annat fritidsgårdens målgrupp
(utvärdering är planerad). Ungdomskonsulenten har planerat och genomfört ett
Summercamp för barn tom 12 år där 48 ungdomar (31 flickor och 17 pojkar) i
åldern 16-20 år har fått möjlighet till två veckors sommarjobb där en
ledarutbildning ingick.

21



Besöksantalet har stadigt ökat under våren på fritidsgårdarna, vilket beror på
ovanstående men också att pandemins restriktioner är borta. Antal följare på
sociala medier har ökat, i dagsläget har fritidsgårdarna 539 följare på Instagram och
1087 följare på Facebook.
Vilka åtgärder / vidare insatser planeras framåt?
Ovan insatser ingår i det strategiska och framåtsyftande arbete som ständigt pågår
och följs upp även under hösten. Fler kvällar med tema arbetsmarknadsfrågor
kommer att genomföras med hjälp av externa aktörer.
Den årliga enkäten genomförs i oktober/november, ett viktigt underlag inför
planering av år 2023
Motivering till målbedömning
Delvis
Vi har utvärderingar och enkäter vi behöver se resultatet av för att se att vi har valt
rätt insatser. Ungdomsappen har startat upp och används av ungomar och
fritidsledare. samt följa resultatet av den planerade ungdomsappen

Samarbete med Fryshuset
Insatser följer den verksamhetsplan som är fastställd för innevarande år.

Projekt KomTek
Vilka insatser för att nå målet har gjorts/genomförs innevarande rapportperiod
samt vilka effekter kan vi se?
Projektet är formerat med styrgrupp och arbetsgrupp. Ett antal möten har lett till
ett antal olika aktiviteter under innevarande rapportperiod. En KomTek ansvarig har
anställts och finns 1,5 dag i veckan i Flen. Lokal är utsedd till verksamheten i samma
byggnad som vår gymnasium. Ett antal aktiviteter har erbjudits till barn och unga
under sommarlovet. Samverkan i projektet sker främst tillsammans med
Katrineholms Komtek vad gäller kompetens och material. Vid uppstart av  läsåret
22/23 ordnades en kickoff för alla rektorer, enhetschefer, medarbetare på
förvaltningskontoret samt enheten för stöd och utveckling i vår förvaltning. Syftet
var att skapa en förståelse och ambassadörskap för detta viktiga projekt som är en
av många noder i samverkansprojektet  Digifysiskt Science Center med Region
Sörmland.

KomTek har sedan avstämning av status vid delåret etablerat möjlighet för
kommunens pedagoger och klasser att boka besök i lokalen på Prins Wilhelm
Gymnasiet eller ett  besök  på sina skolor  i en teknisk aktivitet. Komtek hade vid
avstämning i slutet av oktober mött 172 elever genom skolbesök.  Kvällskurserna är
fullbokade, det är 31 anmälda barn.
Kvällskurserna är två parallella kurser som löper över fem veckor och tillfällen.
Anmälan till kurser finns på Flens kommuns hemsida. KomTek har en egen sida.
KomTek är också inbjuden till Forum Flens frukostmöte den 8 december på Skjortan
i Flen. Där kommer vi presentera verksamheten och hur vi kan samarbeta med
Näringslivet. Företagarna kommer även få testa på olika moment så som både
lärare/verksamhetsledare och nämnden har fått prova på.

Övergripande insatser som gjorts under året samt effekter och förväntade
effekter av dessa insatser
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● Förvaltningschef - I och med anställning av en verksamhetschef för för-,
grund-, och gymnasieskola har förvaltningschefens uppdrag minskat i antal,
och därmed givit bättre förutsättningar för förvaltningschefen att strategiskt
leda och styra förvaltningen. Tydliggörandet av roller, uppdrag och ansvar
effektiviserar ledningen av de olika verksamheterna, och underlättar
förvaltningschefens uppföljning och kvalitetssäkring. Det har också
möjliggjort en förändring i delegationsordningen, där mer ansvar har lagts
över på verksamhetscheferna till förmån för förvaltningschefens strategiska
styrning.

Förväntad effekt på längre sikt är att de underställda cheferna får utökat
stöd för utveckling och ledning av sina respektive verksamheter.

● Förvaltningsledningens strategiska arbete - Förvaltningsledningen som
består av förvaltningschef/skolchef, verksamhetschefer, ekonomichef och
process- och kvalitetschef har under året arbetat med att utveckla
ändamålsenliga mötesformer. Förvaltningsledningen har även arbetat med
att identifiera förvaltningens nuläge och planera för det strategiska arbetet
framåt. Effekt av detta arbete är att förvaltningsledningen nu har samsyn
och ett effektivare arbetssätt än tidigare. Förvaltningsledningen har också
tagit fram strukturer för att vidareutveckla arbetet. Detta är också ett arbete
som kommer att fortgå i en anda av ständiga förbättringar i syfte att
ytterligare utveckla det strategiska arbetet inom BUK.

Förvaltningsledningen har även lett arbetet med kvalitetsdagarna (se
nedan).

● Kvalitetsdagar - genomfördes under våren med alla chefer inom BUK. Under
ledning av förvaltningsledningsgruppen. Syftet med dessa två dagar var att

● skapa gemensamma bild av vårt uppdrag, våra mål och utveckla
värden som leder till ökade resultat för/med våra kunder.

● skapa inspiration till utveckling av våra verksamheter mot/för en
gemensam helhet

med målsättningen

● att skapa en gemensam bild av vår ledningsstruktur i hela styrkedjan
● att förtydliga mål, uppdrag och roller som bidrar till en bättre

utveckling!
● att förbättra kommunikationen och lyfta våra styrkor och vår potential

både inåt och utåt för att skapa mervärden, stolthet, kraft och fler
barn/elever i våra verksamheter.

Grunden för arbetet under dessa två dagar var nämndplanen, styrmodellen
och SIQs Managementmodell. En effekt av detta arbete är att chefer har
blivit mer medvetna om vikten av att lyfta varumärket Flen och de goda
saker som händer inom verksamheterna. Detta märks bland annat genom
ökad aktivitet på sociala medier.
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Arbetet fortsätter med två kvalitetsdagar per termin framöver.

Planerade insatser under hösten 2022
● Chefsmötenas upplägg- Verksamhetscheferna inom BUK har skapat

förutsättningar för kontinuerlig och gemensam strategisk planering. Dessa
möten har samma syfte och mål som kvalitetsdagarna.

SN + BUKN - Socialnämnden och barn-, utbildnings- och ges i uppdrag att i god tid
innan färdigställandet av äldreboendet vid Gårdsjöstrand utreda möjligheterna att
starta ett pilotprojekt ”samverkan förskola och äldreboende”

Genomförs enligt plan
Socialnämndens och BUK:s presider har återkommande gemensamma möte. Vid ett
sådant möte under våren har uppdraget diskuterats. Då äldreboendet ännu inte har
börjat byggas är det svårt att ta ställning till möjligheterna för ett sådant projekt redan
nu. Kontakt är även tagen mellan tjänstepersoner inom de båda förvaltningarna för att
arbeta med frågan. Målet är att berörda nämnder ska få ett underlag för beslut senast
till sina möten i december 2022.

Genomförs
enligt plan

Samtliga - Samtliga nämnder och bolag år 2021-2023 ska lokaleffektivisera sina
verksamheter motsvarar 5 procent utifrån befintliga lokaler

Nulägesanalys om BUK:s lokaler är klar och levererad som arbetsmaterial till
kommunchef.

I dagsläget undersöks hur Stenhamraskolan åk 7-9 lokaler och hur dessa kan
effektiviseras ytterligare. Prins Wilhelmgymnasiet söker fler verksamheter och
aktörer för att nyttja lokalerna fullt ut. Till gymnasiet behövs bara 1 våningsplan. Den
andra våningen påbörjats nu att hyras ut till andra verksamheter. Dessa är
Allmänkulturen, KomTek och Fryshuset.

Ytterligare samarbeten kan komma att utvecklas vilket gör att BUK kan få in
intäkter, fördela kostnader och nyttja lokalen mer effektivt.

Genomförs
enligt plan
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Utmaningar/utvecklingsinsatser
Utmaningar:

Här beskrivs de större utmaningar vi ser under innevarande år och som kan påverka
måluppfyllnad, ekonomiskt resultat eller personalläge.

Minskat barn- och elevunderlag

För att möta denna utmaning genomför Barn-, utbildnings, och kulturförvaltningen ett
omställningsarbete gällande både personal och lokaler. Ett stort omställningsarbete
genomförs under 2022 men beräknas ge full effekt först 2023. I nämndplanen för 2022 finns
inskrivet att förvaltningen och nämnden får i uppdrag att arbeta för att fler

vårdnadshavare/elever väljer skolverksamheter inom kommunen.

Kriget i Ukraina och flyktingströmmar
Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltningen har sedan tidigare en stor erfarenhet av att ta
emot stora flyktingströmmar och har använt dessa erfarenheter för att rigga organisationen
för att kunna ta emot ett stort antal barn och elever. I dagsläget är inflödet litet och
mottagandet görs inom befintlig organisation.

De statliga bidragens oförutsägbarhet

Då en stor del av förvaltningens ekonomiska förutsättningar ges via statsbidrag blir
verksamheterna sårbara då förutsättningar kring statsbidrag förändras. Vi arbetar ytterligare
med att förtydliga och förbättra processen kring statsbidrag för att minska sårbarheten och
öka förutsägbarheten. En av våra ekonomer är nu processledare för stadsbidragsprocessen
och det är tänkt att förvaltningsledningsgruppen ska träffa processledaren regelbundet. Vi
använder även statsbidragsportalen som ett statistiskt verktyg.

Ökade matpriser

Måltidsservice  har gjort en intern utredning och kommit fram till en prognos om att

matpriserna kommer stiga 6% i tre omgångar under året 2022. Följdeffekter är att BUK får en

merkostnad som motsvarar 1,1 mkr under 2022 och detta påverkar även efterföljande år.

Lagändringar

Det finns en organisatorisk och ekonomisk utmaning i att anpassa elevhälsans uppdrag  i

enlighet med ny lagstiftning inom området.

Behov av förändring av taxor och avgifter
Det finns behov av att se över taxor och avgifter kopplat till barnomsorg och den allmänna förskolan

då Flens kommun har halkat efter jämfört med andra närliggande kommuner. Förvaltningskontoret

föreslår en fördjupad utredning på området som utreder vilka effekter det kan ge i framtiden med

förslag på möjliga justeringar.
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Utvecklingsinsatser:

Här beskrivs de större utvecklingsinsatser vi genomför just nu inom verksamheten och syftet
varför detta görs samt vilka effekter vi ser att de ska ge för verksamheten i relation till de vi är
till för.

● Samverkan för bättre skola, tillsammans med Skolverket och Mittuniversitetet, syftet
är att höja kunskapsresultaten

● Effektivare kommun, tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser), Syftet med utvecklingsarbetet är
att öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare
organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och ett
påbörjat utvecklingsarbete för ökad effektivitet.

● Samverkan med Mälardalens Universitet, syftet är att knyta forskning närmare
skolutvecklingen i kommunens skolorganisation i syfte att höja kunskapsresultaten

● Sunt Arbetsliv, syftet är att Flens kommun ska vara en frisk och attraktiv arbetsplats
● SKR ska ta fram ett stöd för förbättrad samverkan mellan politik och förvaltning.Barn-

utbildnings- och kulturförvaltningen i Flen är pilotkommun för detta.
SKR:s tanken är erbjuda en insats som bidrar till att fördjupa diskussionerna kring
skolans styrning och ledning utifrån aktuella data. Fyra centrala områden har
identifierats:

1. Våra mål: Vilka mål styr vår verksamhet? Vad bestämmer ambitionsnivån?
2. Våra resurser: Vilka resurser har vi att fördela? Vad får vi för pengarna?
3. Våra processer: Vilka är våra nyckelprocesser? Vad kan göras annorlunda?
4. Våra resultat: Vilka skolresultat har vi idag? Vad leder till skolframgång?
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Indikatorer

Strategiskt område 1, Med sikte på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Andel egenproducerad förnybar el i
relation till total förbrukning (%)

Källa: Egen mätning (FBAB)

2,8 %

(2019)

- 3,5 %

(2021)

- ↑ Öka

Andel egenproducerad förnybar el i
relation till total förbrukning (%)

Källa: Egen mätning (FKAB)

0,0 %

(2019)

- 0,3 %

(2021)

- ↑ Öka

Andel av kommunkoncernens bilar som
drivs av förnyelsebara drivmedel enligt
upphandlingsmyndighetens definition
(%).

Källa: Egen mätning

11 (2018) - 14 (2019) - ↑ 50

Antalet allmänna/publika
elbilsladdplatser inom Flens kommun

5 (2019) - 5 (2021) - → 10

Kommunkoncernens energiprestanda
(energiförbrukning kWh/m2) (FBAB)

152,38

kWh/m2

(2018)

- 137,3

(2021)

- ↓ Minska

Kommunkoncernens energiprestanda
(energiförbrukning kWh/m2) (FKAB)

179, 98

kWh/m2

( 2018)

- 178,0

(2021)

- ↓ Minska

Andel (%) matavfall som behandlas
biologiskt så att biogas produceras och
växtnäringen tas tillvara på produktiv
åkermark.

Källa: Sörmland Vatten och Avfall AB:s
verksamhet, mäts vartannat år

54 (2016) 38 (2015) 53 (2020) - ↓ Öka

Matsvinn (serveringssvinn +
tallrikssvinn), gram/portion i kommunens
måltidsverksamhet för förskola, skola och
äldreomsorg.

Källa: Egen mätning (Skola)

58 (2018) - 35 (2021) - ↓ Minska

Matsvinn (serveringssvinn +
tallrikssvinn), gram/portion i kommunens
måltidsverksamhet för förskola, skola och
äldreomsorg.

Källa: Egen mätning (Förskola)

59 (2018) - 48 (2021) - ↓ Minska

Matsvinn (serveringssvinn +
tallrikssvinn), gram/portion i kommunens

- - Ny indikator -

Mätning ej

- - Minska
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måltidsverksamhet för förskola, skola och
äldreomsorg.

Källa: Egen mätning (Äldreomsorg)

genomförd

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet (andel %)

40 (2018) - 42 (2021) - ↑ 50

Antal naturskyddade områden i
kommunen.

Källa: SCB

50 (2017) - 54 (2020) - ↑ 53

Antal sjöar och vattendrag i kommunen
med otillfredsställande ekologisk  status

Källa: VISS (Länsstyrelsen)

7  (2017) - 9 (2020) - ↑ Minska

Medborgarnas bedömning av
kommunikationerna i kommunen, index
skala 1-100.

Källa: KOLADA

54 (2017) 61 52 (2019) - ↓ 65

Tillgång till, eller absolut närhet till,
bredband med minst 100 Mbit/s
hastighet, andel (%) (Befolkning/hushåll)

Källa: PTS

72

(2017)

87

(2017)

95

(2021)

97 (2021) ↑ 100

Tillgång till, eller absolut närhet till,
bredband med minst 100 Mbit/s
hastighet, andel (%) (Arbetsställen)

Källa: PTS

45

(2017)

79

(2017)

93

(2021)

94 (2021) ↑ 100

Skolans kontakt med det lokala
näringslivet, skala 1-6

Källa: Svenskt Näringsliv

2,8 (2020) 2,9 (2020) 2,9 (2021) 3,0 (2021) ↑ Öka
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Strategiskt område 2, Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Företagsklimat – totalt, Nöjd Kund-Index
(NKI). Företagarnas bedömning av
kommunens service, index skala 1-100.

Källa: KOLADA

67
(2017)

72 71

(2020)

- ↑ 77

Företagsklimat - Företagarnas
bedömning av företagsklimatet i
kommunen (skala 1-6)

Källa: Svenskt Näringsliv

3,5
(2018)

3,4 3,3

(2021)

3,4

(2021)
↓ 3,7

Nyregistrerade företag i kommunen,
antal/1000 invånare.

Källa: KOLADA

4
(2017)

5
(2017)

5,9

(2021)

7,5

(2021)
↑ 7

Antal registrerade företag aktiva i Flens
kommun.

Källa: Business Update System

1 324
(2018-08-03)

- 1 623

(2022-02-10)

- ↑ Öka

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år,
andel (%).

Källa: KOLADA

70
(2016)

79
(2016)

72

(2020)

78

(2020)
↑ 77

Vuxna biståndsmottagare med mycket
långvarigt ekonomiskt bistånd (minst 27
månader under en period av tre år med
uppehåll högst 2 månader i rad), andel %
av vuxna biståndsmottagare.

Källa: KOLADA

17
(2016)

23
(2016)

19 (2020) 23 (2020) ↑ 13

Nettokostnad ekonomiskt bistånd,
kr/invånare.

Källa: KOLADA

2 040 (2017) 1 018 2 667 (2021) 1 405 (2020) ↑ Minska med

50 %

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av
registerbaserad arbetskraft.*

Källa: Arbetsförmedlingen SCB RAMS

15,9 (2019) 8,1 (2019) 20,2 (2020) 9,6 (2020) ↑ Minska
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Strategiskt område 3, Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med
förskollärarlegitimation, kommunal regi

Källa: KOLADA

16,0 (2018) 12,0 (2018) 13,0 (2021) 11,7 (2021) ↓ Minska

Föräldrar som upplever att sitt barn
känner sig tryggt i förskolan (kommunala
verksamheter). Andel "stämmer helt och
hållet" %.

Källa: Egen mätning

77 %
(VT 2019)

- 83

(VT 2021)

- ↑ Öka

Nationella prov åk 3, hemkommun.
Andel (%) elever som klarat
alla delprov för ämnesprovet i
matematik (MA)

Källa: KOLADA

46 (2017) 67 55 (2019) 65 (2019) ↑ 100

Nationella prov åk 3, hemkommun.
Andel (%) elever som klarat
alla delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk (SV)

Källa: KOLADA

61 (2017) 76 59 (2019) 76 (2019) ↓ 100

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i
följande ämnen), andel (%)
hemkommun:
Engelska

Källa: KOLADA

75 (2017) 88 86 (2021) 91 (2021) ↑ 100

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i
följande ämnen), andel (%)
hemkommun:
Matematik

Källa: KOLADA

84 (2017) 89 79 (2021) 89 (2021) ↓ 100

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i
följande ämnen), andel (%)
hemkommun:
Svenska inklusive Svenska som
andraspråk

Källa: KOLADA

76 (2017) 90 82 (2021) 89 (2021) ↑ 100

Elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
hemkommun, andel (%).

Källa: KOLADA

67 (2017) 74 66 (2021) 76 (2021) ↓ 100

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (17
ämnen), hemkommun.

Källa: KOLADA

208 (2017) 220 214 (2021) 233 (2021) ↑ 250

30



Elever som känner sig trygga i skolan, åk
9. Kommunala verksamheter. Andel
“stämmer helt och hållet” (%).

Källa: Skolinspektionen och egen
mätning

47
(VT 2018)

- 43

( VT 2021)

- ↓ 100

Elever som känner sig trygga på
fritidshem, kommunala verksamheter.
Andel “stämmer helt och hållet” (%).

Källa: Egen mätning

75
(HT 2017)

- 73

(HT 2020)

- ↓ 100

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
hemkommun, andel (%).

Källa: KOLADA

60 (2017) 66 58 (2021) 69 (2021) ↓ 80

Gymnasieelever på
högskoleförberedande program som
uppnått grundläggande behörighet till
universitet och högskola inom 3 år,
hemkommun, andel (%).

Källa: KOLADA

83
(2017)

77 82

(2021)

81

(2021)
↓ 95

Andel folkbokförda i kommunen, 20-64
år, som har 2-årig gymnasieutbildning
eller högre.

Källa: MONA-Supercross Databas

76,7
(2017)

- 77,9

(2020)

- ↑ Öka

Elever på SFI som klarat minst två kurser,
av nybörjare två år tidigare , andel (%).

Källa: KOLADA

27 (2017) 47 44 (2020) 38 (2020) ↑ 50

Antal elever som har deltagit i och drivit
företag genom Ung företagsamhet i Flens
kommuns skolor under året

Källa: Egen mätning

4 (läsåret
2017/2018)

- 16 (läsåret

2020/2021)

- ↑ Öka
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Strategiskt område 4, Attraktiv och trygg kommun

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus
under året, antal/
1 000 inv.

Källa: KOLADA

0,0
(2018)

4,2
(2018)

0,0

(2021)

3,8

(2021)
↑ Öka

Färdigställda bostäder i småhus under
året, antal/     1 000 inv.

Källa: KOLADA

0,2
(2018)

1,2
(2018)

0,2

(2021)

1,0

(2021)
↑ Öka

Planberedskap för nya bostäder som kan
byggas med stöd av alla gällande
detaljplaner den 31/12, antal/1 000 inv.

Källa: KOLADA

118,6
(2017)

- 45,5

(2019)

- ↓ Bibehålla

Medborgarnas bedömning av tryggheten
i kommunen, index skala 1-100.

Källa: KOLADA

49 (2017) 57 48 (2019) - ↓ 57

Nöjd medborgarindex-kultur.

Källa: KOLADA

49 (2017) 62 51 (2019) - ↑ Som riket

Nöjd region index-Fritidsaktiviteter.

Källa: KOLADA

49 (2017) 61 48 (2019) - ↓ Som riket

Nöjd inflytande index helheten,  index
skala 1-100

Källa: KOLADA

31
(2019)

39
(2019)

- - - Öka

Nätverket av  bygderåds bedömning av
samtalsklimatet i kommunen

Källa: Egen mätning, skala 1-6

Ny indikator - 2,9 (2021) - - Öka
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  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Åsa Andersson, Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:500   
ÄRENDE Nämndplan 2020-2023 med internkontroll och budget 2023  
 
 

  
 
 

Nämndplan 2020-2023 med internkontroll och budget 2023 

  
Förslag till beslut 
Barn, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att anta förslag till nämndplan 2020-2023 med budget 2023, samt  
 
att  fastställa förslag till internkontrollplan 2023. 
 
 
Sammanfattning 
Nämndplanen bygger till stora delar på den strategiska planen 2020-2023 med 
budget 2023. Förslaget till nämndplan har diskuterats vid barn-, utbildnings- och 
kulturnämndens presidium.  
  
Planen innehåller bland annat prioritering av de mål och utvecklingsuppdrag 
som barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen ska arbeta med fokus på år 
2023, för att förverkliga visionen och de strategiska målen. 

 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har utifrån Strategisk plan 2020-2023 
med budget 2023 tilldelats en driftsbudget på 460 430 000 kronor samt en 
investeringsbudget på 4 725 000 kronor för 2023. Förslaget till nämndplan 
innehåller en övergripande budget för nämndens verksamheter. 
                                           
Enligt reglementet för internkontroll ska respektive nämnd anta sin 
internkontrollplan i samband med att nämndplanen antas. Avsikten med den 
interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. 
Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att 
verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. 
Det finns dels ett internkontrollområden som är förvaltningsspecifika utifrån 
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den egna verksamhetens särprägel. Det finns också tre kommunövergripande 
riskområden som alla förvaltningar utgår ifrån. De sistnämnda riskområdena är: 
 

- Styrning och ledning/politiska beslut 
- Kommunikation/information på webb och intranät 
- Dataskydd och sekretess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Furén Åsa Andersson 
Förvaltningschef Process- och kvalitetschef 
 
 
 
  Simon Herlitz  
  Kontor- och ekonomichef 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Akt
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1.INLEDNING

1.1 Styrmodell och nämndplanens sammanhang i styrkedjan
Kommunfullmäktige antog i januari 2021 Riktlinje för styrning och ledning - Flens kommun
styrmodell. Riktlinjen, i dagligt tal samt i fortsatt text benämnd styrmodellen, utgör struktur och
ramverk för att styra Flens kommun i riktning mot vision och uppsatta mål. I styrmodellen fogas
politik och verksamhet samman på olika nivåer i organisationen som ett led i att säkra den
demokratiska processen. Styrmodellen innehåller en beskrivning av samspel med medborgare, men
även hur organisationen kan arbeta gemensamt för att nå uppsatta mål. Medborgarperspektiv och
värdeskapande för dem kommunen är till för är en av utgångspunkterna i styrmodellen.

I nämndplanen ska mål och uppdrag från Strategisk Plan brytas ned till nämndnivå, med en
planperiod på fyra år och med årlig revidering. I arbetet med att uppnå målen ska nämnden i
nämndplanen fokusera på vad som ska uppnås under det enskilda budgetåret för att leda till
måluppfyllelse i samband med planperiodens slut.

Nämnden ska i nämndplanen ange vad som ska åstadkommas i dess verksamheter, förväntad effekt i
relation till måluppfyllelse och när i tiden det ska ske (vad, varför och när). I denna ska nämnden visa
hur mål och uppdrag ska uppnås inom givna ekonomiska resurser. Respektive nämnd får själva
formulera ytterligare mål och indikatorer för sin verksamhet dock ska dessa vara i enlighet med de
inriktningar som anges i program, strategisk plan och vara inom nämndens ansvarsområde enligt
beslutade reglementen. Nämndplanen ska ange budget och specifika uppdrag för förvaltningen. De
mål, indikatorer och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat som ska följas upp och återredovisas
till kommunfullmäktige i samband med delårs- och årsredovisning. Redovisningen av nämndens
kompletterande mål och indikatorer stannar på nämndnivå.
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Denna plan kompletteras i verksamheterna med verksamhetsplaner (hur och vem), som beskriver
aktiviteter och framgångsfaktorer samt vem som är ansvarig för att uppfylla nämndens mål för sin
verksamhet. I den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen som förvaltningschefen tar fram
framgår hur det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen är organiserat.

1.2 Nämndens ansvarsområden

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.

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 9 ledamöter och 9 ersättare.

1.3 Om nämndplanen

I kapitel 2 Strategiska områden med mål och uppdrag finns det både blå och grön text. Blå text är
text som är beslutad av kommunfullmäktige och hämtad från strategisk plan eller
hållbarhetsprogrammet. Grön text är formulerad av Barn-, utbildnings- och kulturnämnden.

Definition av huvud- och delansvar
Med huvudansvar menas att nämnden är ansvarig för resultatet, samordnar arbetet för att nå målet,
ansvarar för aktivitetsplan och följer upp tillhörande indikatorer. Nämnden ansvarar även för analys
av utfall, inklusive eventuell avvikelsehantering enligt trappstegsmodellen. Nämnden är också
rapporteringsansvarig i samband med delårsuppföljning och årsredovisning om inget annat anges.

Med delansvar menas att nämnden bistår med resurser och bidrar aktivt till måluppfyllelse.
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2. STRATEGISKA OMRÅDEN MED MÅL OCH UPPDRAG

2.1 MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID I SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

Inom det strategiska området Med sikte på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden har Barn-,
utbildnings- och kulturnämnden endast delansvar. Det betyder att nämnden bistår med resurser och
aktivt bidrar till måluppfyllelse. Nämnden har därför inte gjort några egna målformuleringar inom
detta område utan utgår från mål och indikatorer i Strategisk plan samt Hållbarhetsprogrammet

2.1.1 Mål med indikatorer

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun har en hållbar energianvändning

Huvudansvar riktat till: Kommunstyrelsen
Delansvar riktat till: Samtliga nämnder och bolag

Mål från hållbarhetsprogrammet

● Kommunala verksamheter i samverkan med fastighetsägare ser till att
lokaler används effektivt och samnyttjas där det är möjligt.
Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Indikator från hållbarhetsprogrammet

Indikator Utgångsvärde 2022 Målnivå 2030 Redovisas månad

Skollokalers bruksarea
(m2) per elev

(bruksarea avgränsas
av ytterväggarnas
insida)

Förskola; 11,3
Grundskola 17,6
Gymnasium 12,7

(källa: FKAB)

ska ligga mellan 8-12 I samband med
årsbokslutet

Se även 2.3.2 Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige.

4



Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun bidrar till en hållbar konsumtion

Huvudansvar riktat till: Kommunstyrelsen
Delansvar riktat till: Flen Vatten och Avfall AB, Barn-, utbildnings- och kulturnämnden,
Socialnämnden

Mål från hållbarhetsprogrammet

● Alla verksamheter som hanterar mat och måltider

i kommunorganisationen arbetar systematiskt

med att minska miljö- och klimatpåverkan.

● Kommunen har en fortsatt hög andel ekologiska

samt svensk- och/eller lokalproducerade

livsmedel i den kommunala verksamheten, samt

har god beredskap för kristider.

● Kommunens verksamheter planerar måltider och

matförsäljning så att mängden matsvinn

minimeras.

Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Indikatorer från hållbarhetsprogrammet

Indikator Utgångsvärde 2021 Målnivå 2030 Redovisas månad

Inköp nötkött i
förhållande till antal
ätande barn och
elever, gram per år.

5994
blandprodukter och
rent nötkött

ska minska I samband med
årsbokslut

Ekologiska livsmedel i
kommunens
verksamheter, andel %

42 (2021) 60 I samband med
årsbokslut

Sörmländska
livsmedelsinköp, andel
%

2,09 (2021) varav 0,81
via grossistavtal,
1,29 utanför

3 I samband med
årsbokslut

Matsvinn
(serveringssvinn +
tallrikssvinn) i
kommunens
måltidsverksamhet för
förskola och skola,
gram/portion

Skola 35
Förskola 48

ska minska I samband med
årsbokslut
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2.2 HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV

Inom det strategiska området Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv har Barn-,
utbildnings- och kulturnämnden endast delansvar. Det betyder att nämnden bistår med resurser och
aktivt bidrar till måluppfyllelse. Nämnden har därför inte gjort några egna målformuleringar inom
detta område utan utgår från mål i Strategisk plan samt Hållbarhetsprogrammet. Nämnden hänvisar
även till Strategiskt område 3 Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande.

2.2.1 Mål med indikatorer

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun ökar andelen sysselsatta ungdomar 16-24 år

Huvudansvar riktat till: Socialnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Målet bidrar till uppfyllandet av målbilder i hållbarhetsprogrammet kopplat till anständiga

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8), som bland annat handlar om att minska

arbetslösheten med särskilt fokus på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Se strategiskt område 3. Elever som får tillgång till förskola och grundskola av hög kvalitet
har goda förutsättningar till sysselsättning när de är ungdomar.
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2.3 HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

Utbildningsnivå är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för hälsa och en låg utbildningsnivå ökar
risken för låg inkomst, låg sysselsättningsgrad, och sämre hälsa för individen.

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta brukar kallas
skolans kompensatoriska uppdrag. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa
förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

2.3.1 Mål med indikatorer

Målen nedan bidrar till uppfyllandet av målbilder i hållbarhetsprogrammet kopplat till god utbildning
(Mål 4), som bland annat handlar om god tillgång på likvärdig utbildning av god kvalitet och en stor
majoritet av lärare med lärarlegitimation en attraktiv gymnasieskola och en högre andel behöriga till
högskolan.

Förskolan

Mål beslutat av kommunfullmäktige

● Alla barn i Flens kommun erbjuds förskoleverksamhet av god kvalitet

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Mål beslutat av barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● I förskolan möter alla barn en likvärdig utbildning av hög
kvalitet som ger dem goda möjligheter att leka, lära och
utvecklas och som förbereder dem för fortsatt utbildning.
Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Nämndens indikator

Indikator nivå 2022 målnivå 2023 målnivå 2027 redovisas månad

Förskollärar-
enkäten

9 av 12
målområden
ligger lika eller
högre än riket

alla svar ska ligga
lika med eller
högre än riket

alla svar ska ligga
högre än riket

februari
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Förskoleklass och grundskola

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Alla elever i Flens kommun erbjuds grundskoleverksamhet av god kvalitet

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Mål beslutat av barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● I förskoleklassen möter alla elever en likvärdig utbildning av
hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att lära och
utvecklas och förbereder dem för fortsatt utbildning.
Detta görs inom verksamheternas befintliga budget.

Mål beslutat av barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● I grundskolan möter alla elever en likvärdig utbildning av hög
kvalitet som ger dem möjlighet att inhämta och utveckla
kunskaper och värden och ger en god grund för fortsatt
utbildning.
Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Nämndens indikatorer

Indikator nivå 2022 målnivå 2023 målnivå 2027 redovisas månad

Bedömningsstöd åk 1
Ma
Andel av eleverna med
godtagbara eller mer än
godtagbara kunskaper i
alla moment,  %
(egen mätning)

ej
rapporterat

90 100 september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog

Bedömningsstöd åk 1
Sv
Andel av eleverna med
godtagbara eller mer än
godtagbara kunskaper i
alla moment,  %
(egen mätning)

ej
rapporterat

90 100 september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog

Skolenkät elever åk 2,
grundskola
(egen mätning som utgår
från Skolinspektionens
enkät)

kvalitativ
analys

kvalitativ
analys

september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog
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Elever i åk 3 som deltagit
i alla delprov som klarat
alla delprov för
ämnesprovet i
matematik, kommunala
skolor, andel (%)

58 (2019)

ej
rapporterat
senare pga
pandemin

Bland de
50% av
kommunerna
som ligger i
mitten
resultatmässi
gt (gult i
Kolada)

Bland de
25% bästa
kommunerna
(grönt i
Kolada)

september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog

Elever i åk 3 som deltagit
i alla delprov som klarat
alla delprov för
ämnesprovet i svenska
och svenska som
andraspråk, kommunala
skolor, andel (%)

55 (2019)

ej
rapporterat
senare pga
pandemin

Bland de
50% av
kommunerna
som ligger i
mitten
resultatmässi
gt (gult i
Kolada)

Bland de
25% bästa
kommunerna
(grönt i
Kolada)

september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog

Elever i åk 6 som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen (som eleven
läser), kommunala skolor,
andel (%)
(egen mätning)

47,3 Bland de
50% av
kommunerna
som ligger i
mitten
resultatmässi
gt (gult i
Kolada)

Bland de
25% bästa
kommunerna
(grönt i
Kolada)

september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog

Elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen, kommunala
skolor, andel (%)
(egen mätning)

58,8 Bland de
50% av
kommunerna
som ligger i
mitten
resultatmässi
gt (gult i
Kolada)

Bland de
25% bästa
kommunerna
(grönt i
Kolada)

september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog

Betyg åk 9,
modellberäknat värde

8,2 (2021) ska vara ett
positivt
värde

ska vara ett
positivt
värde

i samband med
årsbokslut
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Grundsärskola/anpassad grundskola

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Alla elever i Flens kommun erbjuds grundskoleverksamhet av god kvalitet

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Mål beslutat av barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● I grundsärskolan/anpassad grundskola möter alla elever en likvärdig
utbildning av hög kvalitet som ger dem möjlighet att inhämta och
utveckla kunskaper och värden och ger en god grund för fortsatt
utbildning.
Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Fritidshem och fritidsklubb

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Alla elever i Flens kommun erbjuds grundskoleverksamhet av god kvalitet

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Mål beslutat av barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● I fritidshemmet och fritidsklubb möter alla elever en meningsfull
fritid och en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem
goda möjligheter att lära och utvecklas.
Detta görs inom verksamheternas befintliga budget.

Nämndens indikator

Indikator nivå 2022 målnivå 2023 målnivå 2027 redovisas månad

Skolenkät elever åk 2,
fritidshem
(egen mätning som utgår
från Skolinspektionens
enkät)

kvalitativ
analys

kvalitativ
analys

september, i samband
med delåret och i en
kvalitetsdialog
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Gymnasieskola

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun har fler elever som uppnår gymnasieexamen

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden och Socialnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden och Socialnämnden

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● I Flens kommun är fler elever behöriga till högskola

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden och Socialnämnden
Delansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden och Socialnämnden

Mål beslutade av barn-, utbildnings- och kulturnämnden:

● I gymnasieskolan möter alla elever en likvärdig utbildning
av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att tillägna
sig, fördjupa och tillämpa kunskaper och värden samt att få
en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett
aktivt deltagande i samhällslivet.
Detta görs inom verksamhetens befintlig budget.

Nämndens indikatorer

Indikator nivå 2022 målnivå 2023 målnivå 2027 redovisas månad

Skolenkät elev åk
2 gymnasiet
(egen mätning
som utgår från
Skolinspektionen
s enkät)

kvalitativ analys kvalitativ analys september, i
samband med
delåret och i en
kvalitetsdialog

Gymnasieelever
med examen
inom 3 år,
kommunala
skolor, andel (%)

25,0 (2021) Bland de 50% av
kommunerna
som ligger i
mitten
resultatmässigt
(gult i Kolada)

Bland de 25%
bästa
kommunerna
(grönt i Kolada)

september, i
samband med
delåret och i en
kvalitetsdialog
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2.3.2 Uppdrag

Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige

● Kommunstyrelsen och Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda
hur hyresmodell för skolor kan förändras så att enbart ytor för skolverksamhet ingår i
skolans budget för hyror.
Se även 2.1.1 Mål från hållbarhetsprogrammet.

● Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att skapa ett
digitalt Lärcenter (Edtech Center), kopplat till digitalisering och IT-utveckling. Syftet med
lärcentret är att bidra till att tillgodose Flens behov av framtida kompetens och ökad
innovation samt möjliggöra stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Uppdraget
ska återredovisas och eventuellt behov av ekonomiska medel lyftas till kommunstyrelsen
senast första kvartalet 2023.

Pågående uppdrag beslutade av kommunfullmäktige

● 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 mnkr årligen för
insatser enligt ovan för åren 2020 och 2021 samt 2,9 mnkr årligen för åren 2022 och 2023.

Uppdrag beslutade av Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Barn- och elevhälsan
på bästa sätt ska stötta organisationen och enheterna avseende barn och elever i behov av
särskilt stöd och även elever i behov av extraordinära stödinsatser. Resultatet av utredningen
presenteras vid nämndens sammanträde i september 2023.

● Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda hur huvudmannen, på
bästa sätt, skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt på
enhetsnivå med barnens och elevernas utveckling i fokus. Resultatet av utredningen
presenteras vid nämndens sammanträde i september 2023.

● Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över taxor och avgifter kopplat
till barnomsorg och den allmänna förskolan då Flens kommun har halkat efter jämfört med
andra närliggande kommuner. En fördjupad utredning på området som utreder vilka effekter
det kan ge i framtiden med förslag på möjliga justeringar. Resultatet av utredningen
presenteras vid nämndens sammanträde i mars 2023.
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2.4 ATTRAKTIV OCH TRYGG KOMMUN

2.4.1 Mål med indikatorer

Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun är en trygg kommun att bo, leva och verka i

Huvudansvar riktat till: Kommunstyrelsen
Delansvar riktat till: Samtliga nämnder, Flens Kommunfastigheter AB, Flens Bostads AB

Målet bidrar till uppfyllandet av målbilder i hållbarhetsprogrammet kopplat till fredliga och
inkluderande samhällen (Mål 16), som bland annat handlar om att kommunen ska vara en trygg och
attraktiv kommun att bo, verka och leva i med respekt för mänskliga rättigheter.

Mål beslutade av Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
BUKs verksamheter ska genom ett fungerande systematiskt säkerhetsarbete bidra till att skapa

förutsättningar för en god säkerhetskultur i samtliga av förvaltningens verksamheter. Detta innebär

att trygghets- och säkerhetsperspektivet ska genomsyra samtliga verksamheter från planering till

genomförande och arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat och

kostnadseffektivt.

● Under 2023 ska fokus för  BUKs verksamheter inom

säkerhetsområdet bestå i att utveckla det systematiskt

brandskyddsarbete. Det systematiska

brandskyddsarbetet innefattar bland annat att genom

förebyggande arbete minimera risken för personskada,

störning, förlust av egendom och kostnader till följd av

brand, samt skadegörelse.

Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Nämndens indikatorer:
Detta följs upp i internkontrollplanen.
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Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun verkar för en stimulerande miljö med goda möjligheter till kultur-, fritids-
och besöksupplevelser

Huvudansvar riktat till: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Delansvar riktat till: Samhälsbyggnadsnämnder,  Kommunstyrelsen

Mål beslutade av Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

● Verksamheterna bibliotek, ungdomsgårdar, allmänkultur och kulturskolan i

Flens kommun fungerar som möjliggörare för barn och unga (10-25 år) i att

skapa en för dem meningsfull fritid.

Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Nämndens indikator

Indikator nivå 2022 målnivå 2023 redovisas månad

Verksamheterna ska
ha flera aktiva 10-25
åringar i december
2023 än december
2022, antal.

mätningen klar januari
2023

ska öka årsbokslut 2023

Verksamheterna ska
ha flera aktiva 10-25
åringar i december
2023 än december
2022, % av totala
antalet i målgruppen.

mätningen klar januari
2023

ska öka årsbokslut 2023
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Mål beslutade av kommunfullmäktige

● Flens kommun är en attraktiv arbetsgivare

Huvudansvar riktat till: Kommunstyrelsen
Delansvar riktat till: Samtliga nämnder och bolag

Flens kommuns definitionen av attraktiv arbetsgivare:

● Flens kommun är en arbetsgivare där det råder sund arbetsmiljö, där det erbjuds goda

arbetsvillkor, och ett gott ledarskap.

● En trygg arbetsplats med inkluderande och lika möjligheter till utveckling för alla.

● Flens kommun är en arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare

via kompetens- och verksamhetsutveckling.

Mål från hållbarhetsprogrammet

● Arbetsplatser i Flens kommun arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron bland sina

anställda. Sjukfrånvaron bland kommunalt anställda är under 5 %.

● Flens kommun är en attraktiv arbetsgivare med ett systematiskt arbete för att säkra

kompetensförsörjning och goda arbetsvillkor.

Detta görs inom verksamheternas befintlig budget.

Arbetet med dessa mål ska under 2023 ske i samverkan med Flens kommuns HR-avdelning.

Indikatorer från hållbarhetsprogrammet

Indikator Utgångsvärde 2022 Målnivå 2027 Redovisas månad

Ambasadörskap
eNPS-värde (Agerus)

-31 10 maj

Hållbart medarbetar-
engagemang
HME-värde (Kolada)

saknas 80 maj

Attraktiv arbetsgivare
Arbetsgivarindex
(Nyckeltalsinstitutet)

79 95 maj

Sjukfrånvaro 5,83% under 5 % i samband med
nämndrapporter
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Framtidsvisioner om attraktiv arbetsgivare framtagen under en workshop med nämndledamöter och

chefer inom BUK i november 2022.

Fotograf: Henrik Ljunqvist
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3. INDIKATORER BESLUTADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nedan följer de av kommunfullmäktige beslutade indikatorer från Strategisk Plan som berör Barn-,

utbildnings- och kulturnämndens verksamheter.

Nämndens egna indikatorer återfinns i samband med varje mål ovan.

Strategiskt område 1, Med sikte på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Matsvinn (serveringssvinn +
tallrikssvinn), gram/portion i
kommunens måltidsverksamhet för
förskola, skola och äldreomsorg.

Källa: Egen mätning (Skola)

58 (2018) - 35 (2021) - ↓ Minska

Matsvinn (serveringssvinn +
tallrikssvinn), gram/portion i
kommunens måltidsverksamhet för
förskola, skola och äldreomsorg.

Källa: Egen mätning (Förskola)

59 (2018) - 48 (2021) - ↓ Minska

Matsvinn (serveringssvinn +
tallrikssvinn), gram/portion i
kommunens måltidsverksamhet för
förskola, skola och äldreomsorg.

Källa: Egen mätning (Äldreomsorg)

- - Ny indikator -

Mätning ej

genomförd

- - Minska

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet (andel %)

40 (2018) - 42 (2021) - ↑ 50

Skolans kontakt med det lokala
näringslivet, skala 1-6

Källa: Svenskt Näringsliv

2,8 (2020) 2,9 (2020) 2,54 (2022) 2,91 (2022) ↓ Öka

17



Strategiskt område 2, Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av
registerbaserad arbetskraft.*

Källa: Arbetsförmedlingen SCB RAMS

15,9 (2019) 8,1 (2019) 20,2 (2020) 9,6 (2020) ↑ Minska

Strategiskt område 3, Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande

Observera att flera av nedanstående indikatorer handlar om hemkomun. Det vill säga de anger

resultat för de elever som är skrivna i Flens kommun oavsett var de går i skolan.

Indikator Utgångsvärde Utveckling (senaste värde) Mål

Flen Riket Flen Riket Trend -
förändring
av värde
(Flen)

Flen 2023

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med
förskollärarlegitimation, kommunal regi

Källa: KOLADA

16,0 (2018) 12,0 (2018) 13,0 (2021) 11,7 (2021) ↓ Minska

Föräldrar som upplever att sitt barn
känner sig tryggt i förskolan (kommunala
verksamheter). Andel "stämmer helt och
hållet" %.

Källa: Egen mätning

77 %
(VT 2019)

- 77

(VT 2022)

- → Öka

Nationella prov åk 3, hemkommun.
Andel (%) elever som klarat
alla delprov för ämnesprovet i
matematik (MA)

Källa: KOLADA

46 (2017) 67 55 (2019)

Har ej

genomförts

pga

pandemin

65 (2019) ↑ 100

Nationella prov åk 3, hemkommun.
Andel (%) elever som klarat
alla delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk
(SV)

Källa: KOLADA

61 (2017) 76 59 (2019)

Har ej

genomförts

pga

pandemin

76 (2019) ↓ 100

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i
följande ämnen), andel (%)
hemkommun:
Engelska

Källa: KOLADA

75 (2017) 88 81 (2022) 91 (2022) ↑ 100

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i
följande ämnen), andel (%)
hemkommun:

84 (2017) 89 75 (2022) 88 (2022) ↓ 100
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Matematik

Källa: KOLADA

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i
följande ämnen), andel (%)
hemkommun:
Svenska inklusive Svenska som
andraspråk

Källa: KOLADA

76 (2017) 90 74 (2022) 86 (2022) ↓ 100

Elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
hemkommun, andel (%).

Källa: KOLADA

67 (2017) 74 70 (2022) 75 (2022) ↑ 100

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (17
ämnen), hemkommun.

Källa: KOLADA

208 (2017) 220 218 (2022) 230 (2022) ↑ 250

Elever som känner sig trygga i skolan, åk
9. Kommunala verksamheter. Andel
“stämmer helt och hållet” (%).

Källa: Skolinspektionen och egen
mätning

47
(VT 2018)

- 55

( VT 2021)

- ↑ 100

Elever som känner sig trygga på
fritidshem, kommunala verksamheter.
Andel “stämmer helt och hållet” (%).

Källa: Egen mätning

75
(HT 2017)

- 82

(HT 2021)

- ↑ 100

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
hemkommun, andel (%).

Källa: KOLADA

60 (2017) 66 58 (2021) 69 (2021) ↓ 80

Gymnasieelever på
högskoleförberedande program som
uppnått grundläggande behörighet till
universitet och högskola inom 3 år,
hemkommun, andel (%).

Källa: KOLADA

83
(2017)

77 82

(2021)

81

(2021)
↓ 95

Antal elever som har deltagit i och drivit
företag genom Ung företagsamhet i
Flens kommuns skolor under året

Källa: Egen mätning

4 (läsåret
2017/2018)

- 16 (läsåret

2020/2021)

- ↑ Öka

Strategiskt område 4, Attraktiv och trygg kommun

Ingen idikator gällande BUK:s verksamheter
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4. NÄMNDENS EKONOMISKA RAMAR 2023

4.1 DRIFTBUDGET 2023
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4.2 INVESTERINGSBUDGET 2023
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5. PLAN FÖR INTERN KONTROLL

5.1 KOMMUNÖVERGRIPANDE KONTROLLMOMENT

(Beslutade av kommunstyrelsen 20220905 § 99)

Rutin/process/område Kontrollmoment Ansvarig Kontrollmetod Frekvens
Styrning och ledning / politiska
beslut

Kontroll av att strategiska
politiska beslut verkställs
enligt beslut

Förvaltningschef / VD Stickprov från
nämndens/styrelsens
beslutsärenden. Minst tio
ärenden utifrån uppdrag i
strategisk plan/nämndplan
eller enskilda beslut. (Fokus
principiellt viktiga och/eller
strategiska ärenden)

1 gång
per år

Kommunikation / information på
webb och intranät

Kontroll av att information är
korrekt och uppdaterad på de
webbsidor som
nämndens/bolagets
verksamheter ansvarar för

Förvaltningschef/Kont
orschef/VD delegerar

Fokus på sidor som ger
information om
verksamheterna där
medborgarnas rättigheter
beskrivs, samt kopplat till
e-tjänster

Två
gånger
per år

Dataskydd och sekretess Kontroll av att rutiner finns
för hur
dataskyddsförordningen
(GDPR) och offentlighets-och
sekretesslagstiftningen (OSL)
ska följas

Förvaltningschef/
Kontorschef/ VD
delegerar, i samarbete
med kommunens
dataskyddsombud

Kontrollmetod anpassas
efter nämndens/bolagets
förutsättningar

En gång
per år
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5.2 SPECIFIKT KONTROLLMOMENT FÖR BUK

Process Risk Sannolik
-
het

Konse-
kvens

Risk-
värde

Kontroll-
moment

Kontroll-
metod

Upp-
följnings-
period

Ansvarig När rapport-
eras
kontrollen

Upprättande
/revidering
av varje
enhet
shandlings-
plan för
Systematiskt-
brandskydds-
arbete

att någon person

dör eller skadas

svårt vid brand i

någon av BUKs

verksamheter,

att en eventuell

brand i någon av

BUKs verksamheter

medför allvarliga

störningar i

leveransen av

kommunala tjänster

3

2

4

3

1

6

Säkerställ
att varje
enhet har
upprättad
e/revidera
de
handlings-
planer för
det
systematis
ka bran-
dskydds-
arbetet

Insamling
och
genomläs
ning av
varje
enhets
specifika
handlings
planer

September
2023

(varje
enhet ska
arbeta med
upprättand
e/reviderin
g januari -
augusti
2023)

Säker-
hets-
strateg

Nämndens
samman-
träde i
oktober
2023
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BILAGA 1. RIKTLINJER OCH PLANER

Följande planer är antagna av Barn-, utbildnings- och kulturnämnden och är styrande och
vägledande för enheternas operativa genomförande:

● Trygghet och studiero i förskolor, skolor och fritidshem/fritidsklubbar - övergripande
riktlinjer för att göra handlingsplan (bör avslutas eftersom det nu finns
likabehandlingsplaner samt kommande skolplan)

● Flens kommuns kommunala skolors riktlinjer för övergångar och samverkan inom och
mellan skolformer

● Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal förskola, grundskola, fritidshem,
fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun

● Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i barn-, utbildnings- och
kulturförvaltningen (reviderad 2021)

● IT-plan för barn-, utbildnings- och kulturnämndens verksamheter (revideras när
Policy för användning av informationsteknik inom Flens kommun antagits)

● IT-plan för Flens kommunala skolor och förskolor (reviderad 2021)

● Riktlinjer för godkännande, rätt till bidrag samt tillsyn - Fristående förskola,
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i Flens kommun (reviderad 2021)

● Systematiskt kvalitetsarbete BUK - vägledning och struktur, Huvudman (utgår
2023-01-01, Systematiskt kvalitetsarbete beskrivs i den övergripande
verksamhetsplanen)

● Långsiktig plan för kulturskolans uppdrag och inriktning 2022-2025

● Långsiktig plan för fritidsgårdsverksamhetens uppdrag och inriktning 2022-2025

● Samlad biblioteksplan Flens kommun 2022-2025
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  1 (1) 

 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:503   
ÄRENDE Flens kommuns resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023  
 
 

Flens kommuns resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa Flens kommuns resursfördelningsmodell med bidragsbelopp för 

2023 i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Ärendet  
Varje år ska bidragsbelopp för nästkommande års barn- och skolpeng fastställas. 
Fastställande av bidragsbeloppen bygger på bidrag på lika villkor som är angivet 
i skollagen, då samma bidragsbelopp delas ut till fristående verksamheter som 
till kommunala verksamheter. För ovanstående upprättar förvaltningen årligen 
en resursfördelningsmodell som nämnden därefter fastställer.  
 
I samband med beslut om budget 2022 i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
i december 2022 fick förvaltningen uppdraget att genomlysa 
resursfördelningsmodellen inför budget 2023 utifrån ansvaret att ge 
förutsättningar för en likvärdig och kompensatorisk undervisning/verksamhet 
för alla barn och elever inom skolväsendet i Flens kommun. 
 
Förvaltningschef beslutade att extern konsult skulle tilldelas detta viktiga 
uppdrag, vilket har inneburit fördröjning av insatsen. Den första delrapporten 
fick nämnden i samband med kvalitetsdagen den 17/11-22 och slutrapport 
kommer att behandlas i nämnd januari 2023. 
 
Det som har beaktats utifrån denna pågående utredning inför budget 2023 i  
resursfördelningen är strukturbidraget till landsortsskolor. 
 
Lena Furén Simon Herlitz 
Förvaltningschef Kontorschef 
  
Skickas till: 
Akt



Bilaga 1
2022-11-28

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

Flens kommuns resursfördelningsmodell
med bidragsbelopp 2023

Gäller kommunala och fristående utförare av:

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Förskoleklass
3. Fritidshem och fritidsklubb
4. Grundskola/egen grundsärskola
5. Gymnasieskola
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Inledning
Flens kommuns resursfördelningsmodell gäller för alla utförare av
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola inom
kommunen.

Ekonomiska bidragsnivåer beslutas av Barn-, utbildnings- och
kulturnämnden före kalenderårets början. Kalenderår räknas från 1 januari
till och med den 31 december.

Grunderna för beräkning av bidrag
Kommunens resursfördelningsmodell är anpassad till de förändringar av
skollagen som skett genom propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag
på lika villkor, som riksdagen beslutade om 2009 och som började gälla
från och med 2010.

Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska
bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även
fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och välja
olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska
faktorer. Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i
kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om eleven
går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden anger vilka ersättningar som ska
ingå i det kommunala bidraget för barnet eller eleven i den fristående
verksamheten.

Bidraget till fristående verksamheter ska bestå av en barn-/skolpeng och
eventuellt av ett tilläggsbelopp.
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Resursfördelning – Förskola och
pedagogisk omsorg

Enligt 8 kap. 22 § och 25 kap. 12 § skollagen (2010:800) ska bidraget
(grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. omsorg och pedagogisk verksamhet
2. pedagogiskt material och utrustning
3. måltider
4. lokalkostnader
5. administration
6. mervärdesskatt

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Grundbeloppet
för förskolan utgår utifrån två olika bidragsnivåer. Bidragsnivåerna är
uppdelade efter ålder 1-2 år och 3-5 år. Alla belopp är per elev och år om
inte annat anges. Alla totalbelopp är avrundade till närmaste tiotal kronor.

Interkommunal ersättning 2023

Verksamhet Förskola
1-2 år

Förskola
3-5 år

Grundbelopp exkl.
lokalkostnader 113 238 kr 95 322 kr
Lokalkostnader 23 208 kr 23 208 kr
Administration 3 % 4 093 kr 3 556 kr
Totalt 140 539 kr 122 086 kr
Grundbelopp efter
avdrag avgiftsintäkt 133 300 kr 114 850 kr

Per månad 11 108 kr 9 570 kr

Bidragsbelopp till fristående förskola 2023

Verksamhet Förskola
1-2 år

Förskola
3-5 år

Grundbelopp
exkl. lokalkostnader 113 238 kr 95 322 kr
Lokalkostnader 23 208 kr 23 208 kr
Administration 3 % 4 093 kr 3 556 kr
Momsersättning 6 % 8 432 kr 7 325 kr
Totalt 148 971 kr 129 411 kr
Grundbelopp efter
avdrag avgiftsintäkt 141 730 kr 122 170 kr

Per månad 11 811 kr 10 181 kr
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Bidragsbelopp till fristående pedagogisk omsorg 2023

Verksamhet Pedagogisk
omsorg

Grundbelopp 107 200 kr
Administration  1 % 1 072 kr
Momsersättning 6 % 6 496 kr
Totalt 114 768 kr
Grundbelopp efter
avdrag avgiftsintäkt 107 530 kr

Per månad 8 961 kr

Ersättning för lokalkostnader
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar
också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och
kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående förskolorna får
bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras
av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden
för kommunens förskolelokaler för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för administration
Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent
(en procent för pedagogisk omsorg) på grundbeloppet och ersättning för
lokalkostnader.

Ersättning för mervärdesskatt
För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala
grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som
kompensation för mervärdesskatt.

Socioekonomiskt tillägg
Inom förskolan utgår inget speciellt socioekonomiskt tillägg utan varje
barn kompenseras med samma belopp oavsett antal omsorgstimmar.

Tilläggsbelopp
Enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom förskolan
lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska
vara kopplat till barnets särskilda behov och förutsättningar att kunna delta
i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har
koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att
betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande
eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Etableringsersättning
För nyanlända elever med permanent uppehållstillstånd utgår
etableringsersättning. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för särskilda
etableringsinsatser för nyanlända barn eller merkostnader i förskola.
Etableringsersättningen betalas ut under en tvåårsperiod utifrån det datum
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barnet fått sitt uppehållstillstånd. Beloppet baseras på den del av de medel
som Migrationsverket betalar ut som tillfaller Barn-, utbildnings- och
kulturförvaltningen, minus overheadkostnader för mottagning och
administration.

Etableringsersättning 2023 Per barn/år

Förskola 30 000 kr

Asylsökande barn
Asylsökande barn erhåller de medel som Migrationsverket betalar ut,
minus overheadkostnader för mottagning och administration.

Föräldraavgifter
Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun.
I Flen innebär det att grundbeloppet till fristående verksamheter reduceras
med ett belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans
verksamheter i kommunen.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och
utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för barn som är folkbokförda i Flens kommun och
registrerade i kommunens gemensamma förskola administrativa system.

2. Varje utförare av förskola ansvarar för att uppgifterna om barnen
registreras i det förskole administrativa systemet till mät datumet.

3. Rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga
uppgifter (även dubblett registreringar) lämnats av den fristående
verksamheten eller av den kommunala verksamheten.

4. Mätdatum: den 15:e  i månaden.
5. Kommunen betalar ut ersättningen/bidraget den 25:e i månaden. Om den

tjugofemte är en helgdag sker utbetalningen föregående vardag.
6. Bidrag betalas endast ut en månad tillbaka i tiden för retroaktivt inlämnade

uppgifter. Vid rättelser i utbetalningsunderlag görs justeringen i
normalfallet vid närmast påföljande utbetalningstillfälle.
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Resursfördelning – Förskoleklass, fritidshem,
fritidsklubb och grundskola

Enligt 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 14 kap. 16 § skollagen
(2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse
ersättning för:
1. undervisning
2. lärverktyg
3. elevhälsa
4. måltider
5. lokalkostnader
6. administration
7. mervärdesskatt
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan. Grundbeloppet
utgår från olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet
(förskoleklass, fritidshem osv.) Alla belopp är per elev och år om inte
annat anges.

Interkommunal ersättning 2023 inklusive genomsnittlig
socioekonomisk ersättning

Verksamhet Förskoleklass Grundskola
åk 1-6

Grundskola
åk 7-9

Fritidshem Fritidsklubb

Grundbelopp
exkl. lokalkostnader 42 096 kr 66 221 kr 76 925 kr 31 597 kr 18 445 kr
Lokalkostnader 19 160 kr 20 774 kr 20 774 kr 9 786 kr 0 kr
Administration 3 % 1 838 kr 2 610 kr 2 931 kr 1 242 kr 553 kr
Totalt 63 090 kr 89 605 kr 100 630 kr 42 625 kr 18 998 kr
Grundbelopp efter
avdrag
avgiftsintäkt 34 820 kr 11 200 kr

Per månad 5 258 kr 7 467 kr 8 386 kr 2 902 kr 933 kr

Bidragsbelopp till fristående skola 2023 exklusive socioekonomisk
ersättning

Verksamhet Förskoleklass Grundskola
åk 1-6

Grundskola
åk 7-9

Fritidshem Fritidsklubb

Grundbelopp
exkl. lokalkostnader 42 096 kr 66 221 kr 76 925 kr 31 597 kr 18 445 kr
Lokalkostnader 19 160 kr 20 774 kr 20 774 kr 9 786 kr 0 kr
Administration 3 % 1 838 kr 2 610 kr 2 931 kr 1 242 kr 553 kr
Momsersättning 6 % 3 786 kr 5 376 kr 6 038 kr 2 557 kr 1 140 kr
Totalt 66 879 kr 94 981 kr 106 667 kr 45 182 kr 20 138 kr
Grundbelopp efter
avdrag avgiftsintäkt 37 380 kr 12 340 kr

Per månad 5 573 kr 7 915 kr 8 889 kr 3 115 kr 1 028 kr
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Socioekonomiskt bidrag
Socioekonomiskt bidrag kan utgå till förskoleklass och grundskola.
Skolorna får ersättning utifrån den socioekonomiska strukturen i de olika
skolorna. Ersättningen baseras på föräldrars utbildningsnivå, familjens
biståndsbehov samt elevens utländska bakgrund. Socioekonomiska
ersättningen ska kompensera för skolans kostnader relaterade till olika
stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på
språkliga eller sociala faktorer, t ex undervisning i mindre grupper.
Socioekonomiska bidraget ska syfta till alla elevers rätt att nå
kunskapskraven.

För elever som går i kommunal eller fristående skola i Flens kommun
erhåller respektive skola socioekonomisk ersättning utifrån modellen.
Elever som går i annan kommuns kommunala eller fristående skola
erhåller Flens kommuns genomsnittliga socioekonomiska ersättning.

Kommunala skolor Belopp
Bettna skola 1 880 kr
Bruksskolan 7 955 kr
Kyrkskolan 465 kr
Malmaskolan 5 425 kr
Stenhammarskolan F-3 6 440 kr
Stenhammarskolan 4-6 6 340 kr
Stenhammarskolan 7-9 6 540 kr

Friskolor i
kommunen

Belopp Administration
3 %

Moms
6 %

Totalt

Dunkers skola 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Europaskolan Malma 4 043 kr 121 kr 251 kr 4 415 kr

Ålidens skola 3 485 kr 105 kr 215 kr 3 805 kr
Sparreholms skola 522 kr 16 kr 32 kr 570 kr

Utanför Flens
kommun

Belopp Administra
tion 3 %

Moms 6 % Totalt Per måna

Interkommunal
ersättning 4 854 kr 146 kr 0 kr 5 000 kr

Se ovan

Friskolor 4 854 kr 146 kr 300 kr 5 300 kr 442 kr

Ersättning för lokalkostnader
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar
också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och
kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående skolorna får bidrag
för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den
genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala grundskolan. Bidraget
grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden för
kommunens grundskolelokaler för det kommande verksamhetsåret.
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Ersättning för administration
Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent
på grundbeloppet och ersättning för lokalkostnader.

Ersättning för mervärdesskatt
För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala
grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som
kompensation för mervärdesskatt.

Tilläggsbelopp
Enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom
grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat
till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i
verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har
koppling till den ordinarie verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Tillägg för särskilt stöd
Se särskilt nämndbeslut.

Tillägg för modersmål
Skolor, både fristående och kommunala, ska kunna rekvirera
tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning med för
året beslutat schablonbelopp.

Modersmål Undervisning Läromedel Totalt
5 000 kr 200 kr 5 200 kr
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Särskoleplats grundskola och fritidshem, egen regi
Flens kommun exklusive hyra och städ

Särskoleplats grundskola Kommunal regi 301 020 kr/elev och år
Särskoleplats fritidshem Kommunal regi 93 420 kr/elev och år

Etableringsersättning
För nyanlända elever med permanent uppehållstillstånd utgår
etableringsersättning. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för särskilda
etableringsinsatser för nyanlända elever eller merkostnader i förskola.
Etableringsersättningen betalas ut under en tvåårsperiod utifrån det datum
eleven fått sitt uppehållstillstånd. Beloppet baseras på den del av de medel
som Migrationsverket betalar ut som tillfaller Barn-, utbildnings- och
kulturförvaltningen, minus overheadkostnader för mottagning och
administration.

Etableringsersättning 2023 Per elev/år

Förskoleklass 30 000 kr

Grundskola åk 1-9 30 000 kr

Asylsökande elever
Asylsökande elever erhåller de medel som Migrationsverket betalar ut,
minus overheadkostnader för mottagning och administration.

Föräldraavgifter
Fristående verksamheter som driver fritidshem tar själva in sina
föräldraavgifter. Grundbeloppet för fritidshem reduceras därför med ett
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för fritidshemmens verksamheter
i kommunen.

Strukturbidrag

Se särskilt nämndbeslut

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för barn som är folkbokförda i Flens kommun och
registrerade i kommunens gemensamma förskola administrativa
system.

2. Varje utförare av förskola ansvarar för att uppgifterna om barnen
registreras i det förskole administrativa systemet till mät datumet.

3. Rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga
uppgifter (även dubblett registreringar) lämnats av den fristående
verksamheten eller av den kommunala verksamheten.

4. Mätdatum: den femtonde i månaden.
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5. Kommunen betalar ut ersättningen/bidraget den tjugofemte i månaden.
Om den tjugofemte är en helgdag sker utbetalningen föregående
vardag.

6. Bidrag betalas endast ut en månad tillbaka i tiden för retroaktivt
inlämnade uppgifter. Vid rättelser i utbetalningsunderlag görs
justeringen i normalfallet vid närmast påföljande utbetalningstillfälle.

Resursfördelning – Gymnasieskola
Enligt skollagen ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse
ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, lokalkostnader
och administration. För de fristående verksamheterna tillkommer en
ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex
procent som kompensation för mervärdesskatt.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieskolan.
Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på program.

Interkommunal ersättning, ersättning som betalas till
andra kommuner för program 2023

Nationella program Pris per termin
Naturvetenskapsprogrammet 44 500 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 41 600 kr

Lärlingsprogram Pris per termin
Barn- och fritidsprogrammet 41 300 kr
Bygg- och anläggningsprogrammet 43 900 kr
Försäljnings- och serviceprogrammet 42 900 kr
Naturbruksprogrammet 49 900 kr
VVS- och fastighetsprogrammet 43 900 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 41 300 kr
Hantverksprogrammet Florist 41 300 kr

Introduktionsprogram Pris per termin
Introduktionsprogrammet individuellt alternativ 76 500 kr
Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val Se närliggande program
Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 67 100 kr
Introduktionsprogrammet språkintroduktion 67 100 kr
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Bidragsbelopp till fristående gymnasieskola
Nationella program Pris per termin

inkl. 6 % moms
Naturvetenskapsprogrammet 47 200 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 44 100 kr

Preliminära priser. Program i samverkan med
kommuner i Sörmland

Program som erbjuds via samverkan, några kommuner i
Sörmland,

Pris per termin
inkl. 6 % moms

Ekonomiprogrammet 41 600 kr
Försäljning- och serviceprogrammet 48 100 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 49 700 kr

Barn- och fritidsprogrammet 48 293 kr

Bygg- och anläggningsprogrammet 60 783 kr

El- och energiprogrammet 55 652 kr

Estetiska programmet exkl. inriktningen musik 55 349 kr

Estetiska programmet inriktningen musik 73 316 kr

Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport 72 098 kr

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 84 327 kr

Hotell- och turismprogrammet 52 628 kr

Industritekniska programmet 83 353 kr

Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård 101 209 kr

Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism 131 742 kr

Naturbruksprogrammet inriktning Skogbruk 131 742 kr

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk 122 404 kr

Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning 122 404 kr

Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård 140 186 kr

Naturbruksprogrammet inriktning IM 122 404 kr

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 65 388 kr

Teknikprogrammet 53 204 kr

VVS- och fastighetsprogrammet 67 672 kr
Program Priset beräknas utifrån ett snitt av samverkans kommunernas priser när samtliga
kommuner  meddelat sina programpriser.
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Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och
utbetalningsdagar
1. Ersättning/bidrag utgår för elever som är folkbokförda i Flens kommun

och registrerade i kommunens gemensamma skoladministrativa
system.

2. Varje utförare av grundskola ansvarar för att uppgifterna om eleverna
registreras i det skoladministrativa systemet till mät datumet.

3. Rätten till ersättning/intäkt gäller inte i de fall inkorrekta eller
ofullständiga uppgifter (även dubblett registreringar) lämnats av den
fristående verksamheten eller av den kommunala verksamheten.

4. Mätdatum: den femtonde i månaden.
5. Kommunen faktureras bidraget månatligen. Ersättning för juli och

augusti faktureras i september utifrån antal inskrivna elever den 15:e
september.

6. Bidrag betalas endast ut en månad tillbaka i tiden för retroaktivt
inlämnade uppgifter. Vid rättelser i utbetalningsunderlag görs
justeringen i normalfallet vid närmast påföljande utbetalningstillfälle.

Överklagande
Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas som
förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. Besluten ska
överklagas inom tre veckor från delgivning för att kunna prövas av
domstol.

Beslutet skall överklagas skriftligen. Ange vilket beslut ni överklagar,
datumet för beslutet, namn, personnummer och kontaktuppgifter. Ange
också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Skriv under överklagandet.
 
Överklagandet ska skickas till den myndighet som fattat beslutet och ska
ha inkommit senast inom tre veckor från den dag ni fick del av
beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet
kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare
överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

Överklagandet skall ställas till:

Flens kommun
642 81 FLEN

Vid övriga frågor vänligen kontakta Flens kommun på
telefon 0157-43 00 00
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:504   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Europaskolan Malma  
 
 

 
 

Kommunalt bidrag 2023 - Europaskolan Malma 

 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 89 522 kronor per elev i grundskolan 

årskurs 4-6, år 2023 för Europaskolan Malma, samt 
 

att fastställa kommunalt bidrag med 101 208 kronor per elev i grundskolan 
årskurs 7-9, år 2023 för Europaskolan Malma, samt 

 
att fastställa socioekonomiskt bidrag med 4 415 kronor per elev i årskurs F-9 år 

2023 för Europaskolan Malma. 
 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd fristående skola 
regleras i Skollagen 10 kap. 37-39 §§.  

 
 Grundbelopp per elev 

Grundbeloppet till fristående skolor baseras på samma fördelning som görs till 
kommunala skolor. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 

 Undervisning 
 Lärverktyg 
 Elevhälsa 
 Måltider 
 Lokalkostnader 
 Administration 
 Mervärdesskatt  
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Verksamhet Grundbelopp exkl. lokalkostnader Lokalkostnader Administration 3 % Moms  
6 % 

Totalt 

Grundskola åk 4-6 61 221 kr  20 774 kr 2 460 kr  5 067 kr 89 522 kr 
Grundskola åk 7-9 71 925 kr 20 774 kr  2 781 kr 5 729 kr 101 208 kr 
 

Utöver grundbeloppet kan ett socioekonomiskt bidrag per elev och år för  
förskoleklass till årskurs 9 utgå. För Europaskolan Malma utgår socioekonomiskt 
bidrag enligt nedan tabell. 

 
Socioekonomiskt bidrag Belopp per elev Administration 3 % Moms 6 % Totalt 
Europaskolan Malma 4 044 kr 121 kr 250 kr 4 415 kr 
 

Bidrag enligt överenskommen elevvolym utbetalas månadsvis den 25.e varje 
månad, den månad bidraget avser.  
  
Alla belopp är per elev och år om inte annat anges.  

 
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i “Flens kommuns 
resursfördelningsmodell 2023”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lena Furén    Simon Herlitz 
Förvaltningschef   Ekonomichef 

 

Skickas till: 
Europaskolan Malma 
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:505   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Dunkers skola, fritidshem/fritidsklubb  
 
 

Kommunalt bidrag 2023 - Dunkers skola, fritidshem/fritidsklubb 

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 61 420 kronor, per elev i förskoleklass år 

2023 för Dunkers skola, samt 
 

att fastställa kommunalt bidrag med 89 520 kronor, per elev i grundskolan 
årskurs 1-6, år 2023 för Dunkers skola, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 37 380 kronor per elev i årskurs F-3 i  
 fritidshem år 2023 för Dunkers skola, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 12 340 kronor per elev i årskurs 4-6 i  
 fritidsklubb år 2023 för Dunkers skola. 

 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd fristående skola  
regleras i Skollagen 10 kap. 37-39 §§. Motsvarande bestämmelser för  
förskoleklass och fritidshem finns i Skollagen 9 kap. 19-21 §§ samt 14 kap. 
15-17 §§.  

 

 Grundbelopp per elev 
Grundbeloppet till fristående skolor baseras på samma fördelning som görs till 
kommunala skolor. 

 

Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Undervisning 
 Lärverktyg 
 Elevhälsa 
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 Måltider 
 Lokalkostnader 
 Administration 
 Mervärdesskatt  

 
Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet för fritidshem och fritidsklubb till fristående  
verksamheter har reducerats med ett belopp motsvarande genomsnittlig avgift 
för kommunal verksamhet. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. lokalkostnader Lokalkostnader Administration 3 % Moms  

6 % 
Totalt 

Förskoleklass 37 096 kr 19 160 kr 1 688 kr 3 477 kr 61 420kr 
Grundskola åk 1-6 61 221 kr 20 772 kr 2 460 kr 5 067 kr 89 520 kr 
 

Enligt Flens kommuns resursfördelningsmodell kan, utöver grundbeloppet, ett 
socioekonomiskt bidrag per elev och år utgå för förskoleklass till årskurs 9. För 
Dunkers skola utgår 2023 inget socioekonomiskt bidrag då skolans elevunderlag 
inte uppfyller förutsättningar för socioekonomiskt bidrag i enlighet med Flens 
kommuns resursfördelningsmodell. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Fritidshem 31 597 kr 9 786 kr 1 240 kr 
2 557 

kr –7 800 kr 
37 380 

kr 

Fritidsklubb 18 445 kr 0 kr 555 kr 
1 140 

kr – 7 800 kr 
12 340 

kr 
 

Bidrag enligt överenskommen elevvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje 
månad, den månad bidraget avser.  

 
Alla belopp är per elev och år om inte annat anges.  

 
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i Flens kommuns 
resursfördelningsmodell. 

 

 

Lena Furén    Simon Herlitz 
Förvaltningschef   Ekonomichef 

 

 Beslutet skickas till: 
 Dunkers skola 
 Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:506   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Dunkers förskola  
 
 
  

  
Kommunalt bidrag 2023 - Dunkers förskola  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 141 730 kronor per barn 1-2 år i förskola 
 år 2023 för Dunkers förskola, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 122 170 kronor per barn 3-5 år i förskola 
 år 2023 för Dunkers förskola. 

 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg. En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens 
kommuns resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 

 
Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 
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Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavg
ift 

Totalt 

Förskola 1-2 
år 113 237 kr 23 208 kr 4 093 kr 8 432 kr  – 7 240 kr 

141 730 
kr 

Förskola 3-5 
år 95 322 kr 23 208 kr 3 556 kr 7 325 kr  – 7 240 kr 

122 170 
kr 

 
Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Furén    Simon Herlitz 
Förvaltningschef   Ekonomichef 

 
 

Skickas till: 
Dunkers förskola 
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:507   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Ålidenskolan, fritidshem/fritidsklubb  
 
 

  

Kommunalt bidrag 2023 – Ålidenskolan,  Fritidshem/fritidsklubb 

  
Förslag till beslut 
Barn, -utbildnings och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 61 420 kronor för förskoleklass
 för Ålidenskola år 2023, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 89 522 kronor för åk 1-6 för Ålidenskolan  
  år 2023, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 101 208 kronor för åk 7-9 för 

Ålidenskolan  år 2023, samt 
 

att fastställa kommunalt bidrag med 37 380 kronor per barn för Fritidshem  i 
Ålidenskolan år 2023, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 12 340 kronor per barn för fritidsklubb 
 för Ålidenskolan år 2023, samt 

 
att fastställa socioekonomiskt bidrag med 3 805 kronor per elev i årskurs F-9 år 

för Ålidenskolan år 2023 
 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 
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Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 

  
Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 
 

Verksamhet Grundbelopp exkl. lokalkostnader Lokalkostnader Administration 3 % Moms  
6 % 

Totalt 

Förskoleklass 37 096 kr 19 160 kr 1 688 kr 3 477 kr  61 420 kr 
Grundskola åk 1-6 61 221 kr  20 774 kr 2 460 kr  5 067 kr 89 522 kr 
Grundskola åk 7-9 71 925 kr 20 774 kr  2 781 kr 5 729 kr 101 208 kr 
 

Verksamhet Grundbelopp exkl. lokalkostnader Lokal- 
kostnader 

Administration 3 
% 

Moms  
6 % 

Avdrag  
föräldraavgift 

Totalt 

Fritidshem 31 597 kr 9 786 kr 1 240 kr 
2 557 

kr –7 800 kr 
37 380 

kr 

Fritidsklubb 18 445 kr 0 kr 555 kr 
1 140 

kr – 7 800 kr 
12 340 

kr 
 

Utöver grundbeloppet kan ett socioekonomiskt bidrag per elev och år för  
förskoleklass till årskurs 9 utgå. För Ålidenskolan utgår socioekonomiskt bidrag 
enligt nedan tabell. 

 
Socioekonomiskt bidrag Belopp per elev Administration 3 % Moms 6 % Totalt 
Ålidenskolan 3 485 kr 105 kr 215 kr 3805kr 
 

Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  
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Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 

 

Skickas till: 
Ålidensskolan  
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:508   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Ålidens förskola  
 
 
  

Kommunalt bidrag 2023 - Ålidens förskola  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 141 730 kronor per barn 1-2 år
 år 2023 för Ålidens förskola, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 122 170 kronor per barn 3-5 år
 år 2023 för Ålidens förskola. 

 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 

 
Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 
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Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Förskola 1-2 
år 113 237 kr 23 208 kr 4 093 kt 

8 432 
kr  – 7 240 kr 

141 730 
kr 

Förskola 3-5 
år 95 322 kr 23 208 kr 3 556 kr 

7 325 
kr  – 7 240 kr 

122 170 
kr 

 
Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Furén    Simon Herlitz 
Förvaltningschef   Ekonomichef 

 
 

Skickas till 
Ålidens förskola 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:509   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Sparreholms Utbildnings AB:s skola och fritidshem  
 
 

   
Kommunalt bidrag 2023 - Sparreholms Utbildning ABs skola och 
fritidshem  

Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 61 420 kronor, per elev i förskoleklass år 

2023 för Sparreholms skola, samt 
 

att fastställa kommunalt bidrag med 89 522 kronor, per elev i grundskolan 
årskurs 1-6, år 2023 för Sparreholms skola, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 37 380 kronor per elev i årskurs F-3 i  
 fritidshem år 2023 för Sparreholms skola, samt 

 
att fastställa socioekonomiskt bidrag med 570 kronor per elev i årskurs F-6 år 

2023 för Sparreholms skola. 
 
Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd fristående skola 
regleras i Skollagen 10 kap. 37-39 §§. Motsvarande bestämmelser för 
förskoleklass och fritidshem finns i Skollagen 9 kap. 19-21 §§ samt 14 kap. 
15-17 §§.  

 
 Grundbelopp per elev 

Grundbeloppet till fristående skolor baseras på samma fördelning som görs till 
kommunala skolor. 
Grundbeloppet avser ersättning för: 

 Undervisning 
 Lärverktyg 
 Elevhälsa 
 Måltider 
 Lokalkostnader 
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 Administration 
 Mervärdesskatt  

 
Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet för fritidshem till fristående verksamheter har 
reducerats med ett belopp motsvarande genomsnittlig avgift för fritidshemmen 
i kommunal verksamhet. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. lokalkostnader Lokalkostnader Administration 3 % Moms  

6 % 
Totalt 

Förskoleklass 37 096 kr 19 160 kr 1 688 kr 3 477 kr 61 420 kr 
Grundskola åk 1-6 61 221 kr 20 774 kr 2 460 kr 5 067 kr 89 522 kr 
 

  
 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Fritidshem 31 597 kr 9 786 kr 1 242 kr 
2 557 

kr – 7 800 kr 
37 380 

kr 
 

Utöver grundbeloppet kan ett socioekonomiskt bidrag per elev och år för  
förskoleklass till årskurs 9 utgå. För Sparreholm utbildning AB skola och 
fritidshem utgår socioekonomiskt bidrag enligt nedan tabell. 

 
Socioekonomiskt bidrag Belopp per elev Administration 3 % Moms 6 % Totalt 
Sparreholms utbildning AB skola och fritidshem 522 kr 16 kr 32 kr 570 kr  
 

Bidrag enligt överenskommen elevvolym utbetalas månadsvis den 25.e varje 
månad, den månad bidraget avser.  
  
Alla belopp är per elev och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i “Flens kommuns 
resursfördelningsmodell 2023”. 

 
  
 
 
 
 

 
Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 

 
 

Skickas till: 
Sparreholms Utbildning AB skola och Fritidshem 
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Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:510   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Sparreholms förskola  
 
 

   
Kommunalt bidrag 2023 - Sparreholms förskola  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 141 730 kronor per barn 1-2 år i förskola 
 år 2023 för Sparreholms förskola, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 122 170 kronor per barn 3-5 år i förskola 
 år 2023 för Sparreholms förskola. 

 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 

 
Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 
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Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Förskola 1-2 
år 113 237 kr kr 23 208 kr 4 093 kr 

8 432 
kr – 7 240 kr 

141 730 
kr 

Förskola 3-5 
år 95 322 kr 23 208 kr 3 556 kr 

7 325 
kr – 7 240 kr 

122 170 
kr 

 
Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 

 
 
 

Skickas till: 
Sparreholms förskola 
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:511   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Förskolan Trollemo  
 
 

 Kommunalt bidrag 2023 - förskolan Trollemo  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 141 730 kronor per barn 1-2 år i förskola 
 år 2023 för förskolan Trollemo, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 122 170 kronor per barn 3-5 år i förskola 
 år 2023 för förskolan Trollemo. 

 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 

 
Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 
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Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Förskola 1-2 
år 113 237 kr 23 208 kr 4 093 kr 

8 432 
kr – 7 240 kr 

141 730 
kr 

Förskola 3-5 
år 95 322 kr 23 208 kr 3 556 kr 

7 325 
kr – 7 240 kr 

122 170 
kr 

 
Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 

 

 

Skickas till: 
Förskolan Trollemo 
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:512   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Hooyo pedagogisk omsorg  
 
 

  
 

Kommunalt bidrag 2023 - Hooyo pedagogisk omsorg  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 107 530 kronor per barn 1-5 år i 

pedagogisk omsorg år 2023 för Hooyo förskola. 
 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd pedagogisk omsorg 
regleras i Skollagen 25 kap. 10-12 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda u Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens pedagogiska omsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 

  
  
 Grundbelopp per barn 

Grundbeloppet till fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg baseras på 
samma fördelning som görs inom eventuell kommunal verksamhet. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Administration 
 Mervärdesskatt 

  
Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
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belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

Verksamhet Grundbelopp  Administration 1 % Moms  
6 % 

Avdrag  
föräldraavgift 

Totalt 

Pedagogisk omsorg år 107 200 kr 1 072 kr 6 496 kr – 7 240 kr 107 530 kr 
 

Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 
 
 
 
Skickas till: 
Hooyo pedagogisk omsorg 
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:513   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - I Ur och Skur, förskolan Blåvingen  
 
 

 Kommunalt bidrag 2023 - I Ur och Skur, förskolan Blåvingen 

 
  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 141 730  kronor per barn 1-2 år i förskola 
 år 2023 för I Ur och Skur, förskolan Blåvingen, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 122 170 kronor per barn 3-5 år i förskola 
 år 2023 för I Ur och Skur, förskolan Blåvingen. 

 
Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 

 
Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 
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Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Förskola 1-2 
år 113 237 kr 23 208 kr 4 093 kr 

8 432 kr 
kr – 7 240 kr 

141 730 
kr 

Förskola 3-5 
år 95 322 kr 23 208 kr 3 556 kr 

7 325 kr 
kr – 7 240 kr 

122 170 
kr 

 
Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 

 
 
 

Skickas till: 
I Ur och Skur, förskolan Blåvingen 
Akt 
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
   
DIARIENR BUK/2022:514   
ÄRENDE Kommunalt bidrag 2023 - Montessoriförskolan Pinocchio  
 
 

Kommunalt bidrag 2023 - Montessoriförskolan Pinocchio  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 141 730 kronor per barn 1-2 år i förskola 
 år 2023 för Montessoriförskolan Pinocchio, samt 

 
att fastställa kommunalt bidrag med 122 170 kronor per barn 3-5 år i förskola 
 år 2023 för Montessoriförskolan Pinocchio. 

 

Sammanfattning 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till godkänd enskild förskola  
regleras i Skollagen 8 kap. 21-23 §§.  

 
Bidrag utgår för barn folkbokförda i Flens kommun som är inskrivna i 
verksamhetens förskole-/skolbarnomsorgsverksamhet och/eller har 
skolbarnomsorg.  
En mer utförlig beskrivning av bidraget går att finna i ”Flens kommuns 
resursfördelningsmodell med bidragsbelopp 2023”. 
  
Grundbelopp per barn 
Grundbeloppet till fristående förskolor baseras på samma fördelning som görs 
till kommunala förskolor. 

 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 Omsorg och pedagogisk verksamhet 
 Pedagogiskt material och utrustning 
 Måltider 
 Lokalkostnader  
 Administration 
 Mervärdesskatt 
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Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Flens kommun. Det 
innebär att grundbeloppet till fristående verksamheter har reducerats med ett 
belopp motsvarande genomsnittlig avgift för förskolans kommunala 
verksamheter. 

 
Verksamhet Grundbelopp exkl. 

lokalkostnader 
Lokalkostnader Administration 3 

% 
Moms  

6 % 
Avdrag  

föräldraavgift 
Totalt 

Förskola 1-2 
år 113 237 kr 23 208 kr 4 093 kr 

8 432 
kr  – 7 240 kr 

141 730 
kr 

Förskola 3-5 
år 95 322 kr 23 208 kr 3 556 kr 

7 325 
kr  – 7 240 kr 

122 170 
kr 

 
Alla belopp är per barn och år om inte annat anges. Alla belopp är avrundade till 
närmaste tiotal kronor. 

 
Betalningsrutiner och giltighetstid 
Utbetalat bidrag baseras på antalet inskrivna barn för perioden. Bidrag enligt 
överenskommen omsorgsvolym utbetalas månadsvis den 25:e varje månad, den 
månad bidraget avser.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lena Furén   Simon Herlitz 
Förvaltningschef  Ekonomichef 

 
 

Skickas till: 
Montessoriförskolan Pinocchio 
Akt 
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 DATUM 2022-11-21  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Lena Furén  
   
DIARIENR BUK/2022:501   
ÄRENDE Plan för fler till skolverksamheter inom kommunen  
 
 

  
 
 

Plan för att få fler elever till skolverksamheten inom kommunen  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att inkludera plan för att få fler elever till skolverksamheten inom kommunen i 

den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen 2023. 
 

 
Sammanfattning 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har i sin nämndplan 2022 beslutat om 
uppdraget:  
 
”Flens kommun arbetar för skolverksamheter av hög kvalitet som många barn och 
elever bör få ta del av. Förvaltningen och nämnden får i uppdrag att arbeta för att fler 
vårdnadshavare/elever väljer skolverksamhet inom kommunen. I uppdraget ingår även 
att ta fram en långsiktig plan för detta arbete med redovisning i nämnd senast 
december 2022”. 
 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen föreslår att detta uppdrag arbetas in i den 
förvaltningsövergripande verksamhetsplanen 2023. Syftet med detta är att minimera 
antal planer för organisationen att styras och ledas av. Enligt Riktlinje för styrning och 
ledning – Flens kommuns styrmodell (2021-01-25 § 3) ”ska utifrån mål och uppdrag 
förvaltningsorganisationen upprätta verksamhetsplan vilken ska ange hur dessa ska 
uppnås samt hur övriga ansvarsområden ska genomföras under året. Uppföljning av 
verksamhetsplanen sker inom förvaltningen och utgör ett lärande för verksamheten, 
men även ett underlag för återrapportering till nämnd”.  
 
Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska vara klar i januari 2023. 
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Lena Furén 
Förvaltningschef 
 
 
Skickas till: 
Akt
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 DATUM 2022-11-25  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Henrik Ljungqvist  
   
DIARIENR BUK/2022:502   
ÄRENDE Pilotprojekt för samverkan förskola och äldreboende  
 
 

  
 
 

Angående möjligheten för samverkan mellan förskola och 
äldreboende i området Gårdsjöstrand.  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra åt Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen att påbörja samverkan 

med Socialförvaltningen angående samverkan mellan Sjögårdens förskola 
och äldreboendet vid Gårdsjöstrand under våren 2025. 

 
 
Sammanfattning 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och Socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att utreda samverkan mellan förskola och äldreboende i området 
Gårdsjöstrand.  
 
Ärendet 
Då äldreboendet beräknas färdigt först årsskiftet 2024/2025, så anser Barn-, 
utbildnings- och kulturförvaltningen, efter att ha diskuterat frågan med ansvarig 
från Socialförvaltningen, att samverkan kan påbörjas våren 2025. Ansvaret för 
samverkan kommer då att ligga på berörd rektor för förskolan Sjögården och 
enhetschefen och platschefen för äldreboendet Gårdsjöstrand.  
 
 
Lena Furén Henrik Ljungqvist 
Förvaltningschef Verksamhetschef skola/måltid 
 
Skickas till: 
Akt 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:361   
ÄRENDE Allmänt föreningsstöd - nämndbeslut - idrottsföreningar 2023  
 
 

  
 
 

Allmänt föreningsbidrag 2023 - Idrottsföreningar  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att allmänt föreningsstöd till idrottsföreningar för 2023 ska utdelas enligt  
 nedan förslag på fördelning,  samt 
 
att  beslut om allmänt föreningsbidrag 2023 gällande Malmköpings IF skjuts 

upp i väntan på kompletterande beslut rörande hyreskostnader från 
samhällsbyggnadsnämnden, samt 

 
att  föreningarna senast i oktober 2023 skall redovisa hur stödet har använts. 
 
 
Sammanfattning 
Idrottsföreningar beviljas stöd för att, utifrån respektive förenings ansökan, 
utveckla sin verksamhet och därmed inspirera till olika aktiviteter för 
kommunens invånare samt gäster från andra kommuner. I vissa fall ingår även 
stöd för drift och underhåll av egenägd eller förvaltad egendom.  
 
Allmänt föreningsstöd fördelas enligt nedan: 
 
Dahab Idrottsförening    20 000 kronor 
Dunkers Idrottsförening    75 000 kronor 
Finntorps Ridklubb  165 000 kronor 
Flens Idrottsförening  110 000 kronor 
Flens Jaktskytteklubb    27 000 kronor 
Flens Skyttegille    12 000 kronor 
Hälleforsnäs Idrottsförening 140 000 kronor 
Ihsan Kultur & Idrottsförening   25 000 kronor 
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Malmköpings Alpina Skidklubb   85 000 kronor 
Mellösa Idrottsförening    25 000 kronor 
Mellösa Ryttarklubb  135 000 kronor 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lena Furén Tomas Larsson 
Förvaltningschef  Förenings- och ungdomskonsulent 
 
 
 
 
Skickas till: 
Akt 
Dahab Idrottsförening     
Dunkers Idrottsförening     
Finntorps Ridklubb   
Flens Idrottsförening   
Flens Jaktskytteklubb     
Flens Skyttegille   
Hälleforsnäs Idrottsförening  
Ihsan Kultur & Idrottsförening    
Malmköpings Alpina Skidklubb    
Malmköpings IF 
Mellösa Idrottsförening 
Mellösa Ryttarklubb
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:373   
ÄRENDE Allmänt föreningsstöd - nämndbeslut - Kulturföreningar 2023  
 
 

  
 

 Allmänt föreningsstöd 2023 - Kulturföreningar  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att allmänt föreningsstöd till kulturföreningar för 2023 ska utdelas enligt nedan 

förslag på fördelning, samt 
 
att föreningarna senast i oktober 2023 skall redovisa hur stödet har använts. 
 
 
Sammanfattning 
Kulturföreningar beviljas stöd för att, utifrån respektive förenings ansökan, 
utveckla sin verksamhet och programplanering till gagn för sina medlemmar och 
kommunens invånare samt gäster från andra kommuner. Förslag på fördelning 
enligt nedan: 
 
Flens Blåsorkester     60 000 kronor 
Flens Världsorkester  110 000 kronor 
Kolhusteatern    50 000 kronor 
Kung Blackes Gycklare    15 000 kronor 

 
 
Lena Furén Tomas Larsson 
Förvaltningschef Förenings- och  
        Ungdomskonsulent 
Skickas till: 
Akt 
Flens Blåsorkester      
Flens Världsorkester   
Kolhusteatern     
Kung Blackes Gycklare    
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:394   
ÄRENDE Allmänt föreningsstöd 2023 - nämndbeslut - Föreningar med särskild social inriktning  
 
 

  
 
 

Allmänt föreningsstöd 2023 - Föreningar med särskild social 
inriktning  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  allmänt föreningsstöd till föreningar med särskild social inriktning för 2023  
       ska utdelas enligt nedan förslag på fördelning, samt 
 
att  föreningarna senast i oktober 2023 skall redovisa hur stödet har använts. 
 
 
Sammanfattning 
Föreningar med särskild social inriktning beviljas stöd för att, utifrån respektive 
förenings ansökan, utveckla sin verksamhet och till stöd för kommunens 
invånare.  Förslag på fördelning enligt nedan: 
 
Brottsofferjouren    75 000 kronor 
FUB Lekotek i KFV  250 000 kronor  
Kvinnojouren Malva                      0 kronor 
 
I föreningen Kvinnojouren Malvas fall finns sedan tidigare ett beslut om Idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) för 2023 där stöd till föreningen beviljats av Socialnämnden. 
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Lena Furén Tomas Larsson 
Förvaltningschef Förenings- och ungdomskonsulent 
 

 
 

Skickas till: 
Akt 
Brottsofferjouren     
FUB Lekotek i KFV    
Kvinnojouren Malva                      
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden  
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:363   
ÄRENDE Allmänt föreningsstöd - nämndbeslut - Hembygdsföreningar och samlingslokaler 2023  
 
 

  
 
 

Allmänt föreningsstöd 2023 - Hembygdsföreningar och 
samlingslokaler  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  allmänt föreningsstöd till hembygdsföreningar och samlingslokaler för 2023  
       ska utdelas enligt nedan förslag på fördelning, samt 
 
att  föreningarna senast i oktober 2023 skall redovisa hur stödet har använts. 
 
 
Sammanfattning 
Hembygdsföreningar och samlingslokaler beviljas stöd för att, utifrån respektive 
förenings ansökan, utveckla sin verksamhet och därmed inspirera till olika 
aktiviteter för i första hand närboende men även kommunens övriga invånare 
samt gäster från andra kommuner. I vissa fall ingår även stöd för drift och 
underhåll av egenägd eller förvaltad egendom.  
 
Förslag på fördelning enligt nedan: 
 
Föreningen Folkets Hus i Sparreholm 45 000 kronor 
Föreningsborg Bettna  30 000 kronor 
Hälleforsnäs Folkets Hus  40 000 kronor 
TEA-Lokalen IOGT-NTO  40 000 kronor 
Vadsbro-Blacksta Föreningsgård 50 000 kronor 
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Lena Furén Tomas Larsson 
Förvaltningschef Förenings- och ungdomskonsulent 
 
 
Skickas till: 
Akt 
Föreningen Folkets Hus i Sparreholm  
Föreningsborg Bettna   
Hälleforsnäs Folkets Hus   
TEA-Lokalen IOGT-NTO   
Vadsbro-Blacksta Föreningsgård



  1 (1) 

 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:406   
ÄRENDE Allmänt föreningsstöd 2023 - Nämndbeslut - Övrigt  
 
 

  
 
 

Allmänt föreningsstöd 2023 - Övrigt  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  allmänt föreningsstöd till övriga föreningar (utan särskild rubricerad grupp)   
        för 2023 ska utdelas enligt nedan förslag på fördelning, samt 
 
att  föreningarna senast i oktober 2023 skall redovisa hur stödet har använts. 
 
 
Sammanfattning 
Övriga föreningar beviljas stöd för att, utifrån respektive förenings ansökan och 
kärnverksamhet, utveckla sin verksamhet. I vissa fall ingår även stöd för drift 
och underhåll av egenägd eller förvaltad egendom. Förslag på fördelning enligt 
nedan: 
 
Flens Scoutkår   20 000 kronor 
Vadsbro-Blacksta Scoutkår  20 000 kronor 
Öja Koloniförening    5 000 kronor 
 
 

 
Lena Furén Tomas Larsson 
Förvaltningschef Förenings- och ungdomskonsulent 

 
Skickas till: 
Akt 
Flens Scoutkår    
Vadsbro-Blacksta Scoutkår   
Öja Koloniförening    
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 DATUM 2022-11-24  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:330   
ÄRENDE Stöd till pensionärsorganistioner 2023  
 
 

  
 
 

Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 2023 

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja ekonomiskt stöd för 2023 avseende verksamhetsstöd till  
 pensionärsföreningar enligt förslag, samt 
 
att föreningarna en gång per år skall redovisa till Barn-, utbildnings- och  
 kulturförvaltningen hur beviljat stöd har använts inom respektive förening. 
 
 
Sammanfattning 
Föreningar och organisationer ges möjlighet att söka ekonomiskt stöd till sin 
verksamhet. 
 
Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 
Det ekonomiska stödet syftar till att stimulera till ökad aktivitet i 
pensionärsföreningar som har sitt säte i Flens kommun. Bidrag utgår med 87 
kr/registrerad medlem per den 31 december året innan ansökan. Bidrag utgår 
inte till intresseorganisationer. 
 
Fördelning per förening anges i tabellen nedan: 
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Lena Furén                                                Tomas Larsson 
Förvaltningschef                                      Förenings- och ungdomskonsulent 
 
 
 

 Skickas till: 
 Akt 
 Bettna PRO 

Flens PRO 
PRO Hälleforsnäs- Mellösa 
PRO Malmköping 
PRO Sparreholm 
SPF Flensbygden 
SPF Malmabygden 
Pensionärsföreningen RPG Flen 
Pensionärsföreningen Salamat

Föreningar 
Antal 
medlemmar 

Föreslaget 
belopp 

Bettna PRO 119 10 353 
Flens PRO 349 30 363 
PRO Hälleforsnäs- 
Mellösa 172 14 964 
PRO Malmköping 105 9 135 
PRO Sparreholm 92 8 004 
SPF Flensbygden 412 35 844 
SPF Malmabygden 324 28 188 
Pensionärsföreningen 
RPG Flen 30 2 610 
Pensionärsföreningen 
Salamat 26 2 262 

Totalt 1 629 141 723 
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 DATUM 2022-11-24  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Tomas Larsson  
   
DIARIENR BUK/2022:315   
ÄRENDE Ekonomiskt stöd till studieförbund 2023 - STÅENDE AKT  
 
 

  
 

 Ekonomiskt stöd studieförbund 2023  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa 2023 års bidrag till studieförbunden till 700 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunalt bidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars 
centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av 
Folkbildningsrådet. Verksamheten i form av studiecirklar, annan 
folkbildningsverksamhet och kulturprogram skall vara statsbidragsberättigad för 
att bilda underlag till kommunalt bidrag. Bidragen fördelas mellan de 
studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i 
kommunen. Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen 
och som vänder sig till kommunens invånare. 
 
Kommunen ska årligen fastställa det totala bidraget till 
studieförbundsverksamheten som sedan fördelas av Länsbildningsförbundet 
Sörmland till studieförbunden verksamma i Flens kommun. 
 
 
  
 
Lena Furén Tomas Larsson 
Förvaltningschef Förenings- och  
  ungdomskonsulent 
 
Beslutet skickas till: 
Länsbildningsförbundet 
Akt
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 DATUM 2022-11-21  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Lena Furén  
   
DIARIENR BUK/2022:100   
ÄRENDE Effekterna av sammanslagningen av förskoleverksamheterna i orterna Hälleforsnäs 

samt Malmköping  
 
 

  
 
 

Komplettering gällande ärende effekten av sammanslagning 
förskolor i Hälleforsnäs och Malmköping  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna rapporten om effekterna av sammanslagning av 

förskoleverksamheterna i orterna Hälleforsnäs och Malmköping och avsluta 
ärendet.  

 
 
Sammanfattning 
Ärendet återremitterades till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen vid 
Barn-, utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 27 oktober 2022. 
Detta med anledning av att det fanns en önskan om fler svar angående 
effekterna av sammanslagning av aktuella förskolor, i form av kvalitativa och 
ekonomiska effekter. Kompletterande uppgifter är nu framtagna, men på 
kommunbasis utifrån de två frågeområdena. Detta med anledning av det inte 
går att efterskapa fakta som är säkerställd. 
 
En lärdom av detta ärende är att när Barn-, utbildnings- och kulturnämnden tar 
avgörande beslut, så bör det i samband med beslutet även fastställas på vilket 
sätt och när uppföljning ska ske. 
 

 
Lena Furén Henrik Ljungqvist 
Förvaltningschef Verksamhetschef  
 
 
Skickas till: 
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Akt
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 DATUM 2022-11-08  
 
 

 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
    

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

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen   
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och 

kulturförvaltningen  
 

HANDLÄGGARE Lena Furén   
   
   
DIARIENR  BUK/2022:100    

 
 
 
 
 

Komplettering till rapport angående effekterna av sammanslagningen av 
förskolor i Malmköping och Hälleforsnäs  
 
 
Effekter på ekonomi 
I beslut i barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2015-10-14 kan vi läsa enligt 
nedan: 
 
Vid sammanslagningen av de två förskolorna i Hälleforsnäs utökades 
verksamheten med en avdelning från fyra avdelningar till fem avdelningar. 
 
I Malmköping beslutades att sammanföra de två förskolorna som var fördelade på 
tre byggnader med sammanlagt sex avdelningar till en förskola med sju 
avdelningar.  
 
Hälleforsnäs, Tallbackens, nya hyra efter sammanslagningen beräknades till 
1 305 000 kronor per år (tidigare 757 000 kronor). Det framkom i beslutet att det 
då fanns ett renoveringsbehov av befintliga lokaler, men inte hur stort det var.  
 
Malmköping, Knektens, nya hyra efter ombyggnation blev 1 630 000 kr per år 
(tidigare 1 524 072 kr per år).  
 
Förskolan Tallbacken i Hälleforsnäs stod färdig för att starta verksamhet i maj 2018 
och Knekten i Malmköping augusti 2017. Under processen av att samlokalisera 
förskolorna i Malmköping, så ändrades ägarskapet för förskolan i Sparreholm som 
gick från kommunal till enskild verksamhet. Detta innebar att medarbetare från 
denna förskola inkluderades i förskolan Knekten. 
 
Nedan tabeller beskriver utvecklingen av kostnader för förskolan. Tabell ett 
beskriver kostnad för lokaler och inventarier per inskrivet barn med endast 
kommunal huvudman i Flens kommun, Sörmland och riket. Tabell två beskriver 

mailto:flens.kommun@flen.se
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kostnad för lokaler, inventarier och personal per inskrivet barn med endast 
kommunal huvudman i Flens kommun, Sörmland och riket. Källa är SIRIS 
Skolverkets statistik.  
 
Vi kan inte enskilt se utvecklingen för de två beslut om sammanslagning av 
förskolenheterna i Hälleforsnäs och Malmköping, men de beskriver Flens 
kommuns kostnadsutveckling över tid där denna omställning finns med från 2017 
och framåt.  
 
En parameter att beakta vid läsning av tabellerna nedan är att förskolan 
Kungsfågeln startade i april 2021. Kungsfågeln är en ombyggd skola som blev 
förskola, i tätorten Flen, med åtta avdelningar. I denna förskola integrerades 
förskolorna Hammaren, Vallmon, Bryggan och Nybble. 
 

 Tabell 1 kostnad lokaler och inventarier per barn 
 

SIRIS/ 
Skolverket 

År 2016 År 
2017 

År 
2018 

År 
2019 

År 
2020 

År 
2021 

Kostnad lokaler  
och inventarier/ 
barn 

Flen 14 900 
Sörmland 
18 800 
 
Riket 
20 600 

Flen  
15 500 
Sörmland 
19 300 
Riket  
21 200 

Flen 
17 300 
Sörmland 
20 100 
Riket 
22 100 

Flen 
13 200 
Sörmland 
20 700 
Riket 
22 900 

Flen 
17 800 
Sörmland 
21 100 
Riket 
24 100 

Flen 
22 800 
Sörmland  
22 800 
Riket 
25 100 

 
Tabell 2 kostnad lokaler, inventarier och personal per barn 
 

SIRIS/ 
Skolverket 

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Kostnad  
lokaler,  
inventarier  
och personal 

Flen 
128 800 
Sörmland 
138 600 
Riket 
144 700 

Flen 
134 800 
Sörmland 
144 100 
Riket 
149 400 

Flen 
141 300 
Sörmland 
149 400 
Riket 
154 500 

Flen 
135 100 
Sörmland 
152 400 
Riket 
158 000 

Flen 
143 200 
Sörmland 
157 600 
Riket 
160 100 

Flen 
152 600 
Sörmland 
163 100 
Riket 
165 400 

 
 

Effekter på kvalité  
Enligt tidigare rapport till nämnden 2022-1017 kan vi läsa bedömningar från 
verksamheten gällande kvalitet som har uppstått genom sammanslagningar av 
förskolor i Malmköping och Hälleforsnäs. 
 
Från Malmköping kan vi läsa: 
 
- Lättare att rekrytera förskollärare 

Förstärkning av ledningsorganisation av förskolan, vilket är ett drivande team i 
förskolans kvalitetsutveckling 
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Från Hälleforsnäs kan vi läsa: 
 

- Möjlighet att effektivisera vid vikarieanskaffning 
- Större möjlighet att organisera och bemanna på en större förskola 
- Rektor kan vara närvarande mer i verksamhet när två förskolor blev en, 

pedagogiskt ledarskap 
- Effektivitet vad gäller stödfunktioner som vaktmästeri och 

måltidsverksamheten 
 

Enligt gällande styrdokument inom förskolan kan vi läsa att yrkeskåren 
förskollärare är en viktig förutsättning för kvalitet i förskolan och i Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 18) kapitel 2.7  beskrivs förskollärares ansvar för undervisningen i 
förskolan.  
 
Med anledning av ovanstående har vi tittat på statistik för andelen förskollärare i 
Flens kommun. 
 
Det vi kan utläsa i databasen SIRIS (Skolverket) är endast fakta på kommunnivå, 
men vi kan ändå fundera på resultatet angående förskollärare kopplat till när 
dessa två förskolor startade. 
 
Knekten i Malmköping öppnades upp i augusti 2017 och Tallbacken i maj 2018. 
 
Att jämföra 2017 

Flens 
kommun 

2017 
Riket 

2021 
Flens 
kommun 

2021 
Riket 

Anställda, andel (%) 
heltidstjänster med 
förskollärarexamen 

30  43 39 43 

Anställda, andel (%) 
heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation 

30 43 41 44 
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 DATUM 2022-11-28  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Magnus Sandberg  
   
DIARIENR BUK/2022:522   
ÄRENDE Godkännande av pedagogisk omsorg – Hooyo AB  
 
 

  
 

 Godkännande och rätt till bidrag  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
  
att Hooyo AB beviljas rätt till godkännande att driva pedagogisk omsorg i sina lokaler 

på Salstagatan 18 A i Flen, samt 
 

att Hooyo AB beviljas rätt till bidrag för detta enligt skollagen 25 kap. 10-11 §§ 
 
 
 
Sammanfattning 
Hooyo AB har 2022-11-25 inkommit med en ansökan om godkännande. Hooyo har 
sedan tidigare rätt till bidrag, men i och med ny lagstiftning som gäller från och med 
2023-01-01 behövs även ett godkännande från Flens kommun.  

  
I samband med ansökan har Hooyo inkommit med skriftligt underlag. Barn-, 
utbildnings- och kulturförvaltningen har 2022-11-28 genomfört ett verksamhetsbesök i 
Hooyo AB:s lokaler på Salstagatan. Bedömningen är att verksamheten har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 

 
 
 

 
Lena Furén Magnus Sandberg 
Förvaltningschef Barnomsorgshandläggare 
 
Skickas till: 
Hooyo AB 
Akt
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 DATUM 2022-11-23  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Åsa Andersson  
   
DIARIENR BUK/2022:99   
ÄRENDE Revidering av huvudmannens riktlinjer för det Systematiska 

kvalitetsarbetet Barn-, utbildnings- och kulturnämnden - 
vägledning och struktur  

 
 

  
 
 

Upphörande av dokumentet Huvudmannens riktlinjer för det 
Systematiska kvalitetsarbetet  

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att dokumentet Huvudmannens riktlinjer för det Systematiska kvalitetsarbetet 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden – vägledning och struktur upphör att 
gälla från och med 2023-01-01. 
 
 
Sammanfattning 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen arbetar med utgångspunkt i 
dokumentet Riktlinje för styrning och ledning - Flens kommun styrmodell som 
antogs 2021. 
 
I och med att detta dokument finns behövs inte längre det av nämnden 
beslutade dokumentet Huvudmannens riktlinjer för Systematiska 
kvalitetsarbetet Barn-, utbildnings- och kulturnämnden – vägledning och 
struktur.   
  
 
 
 
Lena Furén Åsa Andersson 
Förvaltningschef Process- och kvalitetschef 

 
 

Skickas till:  
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Akt
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 DATUM 2022-11-22  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Jerry Wahlstedt  
   
DIARIENR BUK/2022:426   
ÄRENDE Medborgarförslag om utökat antal resor på busskorten  
 
  

 

Svar på medborgarförslag om utökat antal resor på busskorten 

  
Förslag till beslut 
Barn-, utbildnings-  och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att anta Barn-, utbildnings-  och kulturförvaltningens yttrande som sitt eget.  
 
 
Sammanfattning 
Elevrådet på Europaskolan i Malmköping föreslår i sitt medborgarförslag att  
utöka antalet resor på skolbusskorten till fyra resor per dygn, även på helger 
och under sommarledighet.   
 
Barn- utbildnings- och kulturförvaltningen hanterar idag skolskjuts och lämnar 
sitt yttrande med information för att Kommunstyrelsen ska kunna bereda 
ärendet vidare. Informationen som lämnas rör den lagstiftning som påverkar 
förslaget och kort information om övriga perspektiv att ta hänsyn till inför 
kommunfullmäktiges beslut.  
 
Ärendet 
Skolskjuts är en lagstadgad rättighet. Idag beviljas skolkort med tre resor per 
dygn till de elever som uppfyller kriterier enligt Flens kommuns 
skolskjutsreglemente som grundar sig på skolskjutsförordningen (1970:340) och 
skollagen (2010:800). Syftet med korten är transport till och från skolan.  

 
I Flens kommun är i dagsläget 669 elever berättigade till skolskjuts (varav en del 
av dessa beviljats resor med taxi och därför inte får ett skolkort). En utökning till 
fyra resor per dygn och resor även på helger och lov skulle innebära att  
skolkortet skulle få ett annat syfte – fritidsresor och andra resor – och därmed 
inte längre vara ett skolkort.  
 
En kommun ska enligt likställighetsprincipen 2 kap. 3§ i kommunallagen 
(2017:725) behandla alla sina medlemmar lika. Detta innebär att Flens kommun  
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inte skulle kunna utöka skolkortet utan att samtidigt ge samma möjlighet till alla 
grundskoleelever som är folkbokförda i kommunen. Det skulle i dagsläget 
innebära att totalt 2003 elever skulle behöva få ett annat typ av resekort.  
 
Mot denna bakgrund anser Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen att en 
utökning av befintligt skolkort enligt Elevrådets förslag inte är möjlig och därför 
bör avslås.  
 
Resekort för barn och unga  
Eskilstuna kommun som erbjuder ett resekort, ett elevkort, som delas ut till 
samtliga elever folkbokförda i kommunen, har sedan införande genomfört tre 
utredningar som visat på följande effekter och konsekvenser:   
 

 Kostnadsfria resor ger alla barn och ungdomar lika möjlighet att resa till 
och från skola och fritidsaktiviteter oberoende av familjens ekonomiska 
situation.   

 Antagande om att skjutsande med bil minskar. 
 Risk för fusk och missbruk av elevkortet, kort som säljs och används av 

obehöriga. 
 Färre barn och ungdomar går och cyklar vilket på sikt kan påverka  

folkhälsan. 
 Elevkortet har lett till ökad trängsel på bussarna vilket kan påverka  

kollektivtrafikens attraktivitet för betalande resenärer.  
 Elevkortet används för verksamhetsresor inom skolan vilket går emot 

gällande riktlinjer (då det bidrar till orättvisa när elever har olika antal 
resor kvar på korten). 

 Ökade kostnader för administration. 
 

Införande av resekort till samtliga elever i grundskolan innebär en kostnad. 
Kostnaden per resekort förhandlas fram tillsammans med Sörmlandstrafiken. I 
Eskilstuna kommun kostar dels själva elevkorten och sedan tillkommer 
kostnader för förstärkningstrafik. Det är svårt att uppskatta kostnader på grund 
av sådant som är svårt att beräkna såsom utökad mark för uppställning av 
bussar, kapacitet hos transportören, kostnader för förstärkningstrafik och ökade 
administrativa kostnader för hantering av resekort. Region Sörmland har en 
ersättningsmodell som innebär att en viss del av biljettintäkterna återgår till 
kommunerna.  
 
Att införa den typen av fria resekort får sannolikt stor påverkan på många 
områden och kräver gedigen utredning där hänsyn tas till perspektiv såsom 
ekonomi, folkhälsa, påverkan på den allmänna kollektivtrafiken och barn- och 
ungas resande.  
 
Förslag om avgiftsfria busskort till samtliga barn och ungdomar i kommunen har 
tidigare föreslagits i Flens kommun i en motion som besvarades 2016 (KF 
2016-09-22, § 137). Motionen avslogs på grund av de ökade kostnader som 
detta skulle medföra för kommunen.  
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Lena Furén Jerry Wahlstedt 
Förvaltningschef Samordnare samhällsbetalda resor 
 
Skickas till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Elevrådet på Europaskolan 



Malmköping 2022-09-12

Medborgarförslag om utökat antal resor på busskorten 

 

Resor under helger och fyra resor i stället för tre.  

Elevrådet Europaskolan Malmköping vill att kommunen förhandlar med Sörmlandstrafiken om att 
det ska gå att resa på skolbusskortet även under helger och att antalet resor utökas till fyra per dag i 
stället för de tre resor per dag som vi har just nu.  

- Fri rörlighet trots socioekonomisk situation 
- En möjlighet till ett mer berikat föreningsliv 
- Ökad hälsa och rörlighet 
- En resurs för att nå hälsomålet 

Kommunen har i sitt mål att öka rörelsen och aktiviteten hos unga men då många är beroende av att 
få skjuts till de aktiviteter som finns i kommunen så kan det lätt bli så att ungdomar blir sittandes 
låsta hemma och inte kan ta del av det utbud som föreningslivet i kommunen har att erbjuda. De tre 
resorna som finns på skolkortet idag ger bara möjligheten för tur och retur resa till skolan plusen resa 
till vilket lämnar ungdomar strandade och i behov av att hämtas.  

Kortet fungerar idag under de kortare loven vilket betyder att Jullovet eller sommar sommarlovet 
inte ryms inom den ramen. Vi i elevrådet skulle även vilja att kortet ska kunna användas under 
sommarlovet vilket skulle även det främja möjligheten för ungdomarna att ta del av de sommar 
aktiviteter som anordnas i kommunen. Kommunen har engagerade ungdomsledare och fritidsgårdar 
och det skulle även var möjligt att besöka dem om antalet resor utökas.  

Detta är en uppmaning till er med makten över liv. Kanske inte liv och död men liv i rörelse där vi som 
ungdomar kan röra oss och ges möjligheten till att delta i aktiviteter obundna av ekonomiska 
förutsättningar, bostadsort eller familjeförhållanden. Detta är en önskan om att kunna skapa en mer 
levande kommun där ungdomarna mer fritt kan röra sig mellan orterna.  

 

Vänligen  

Europaskolan Malmköpings Elevråd
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 DATUM 2022-11-14  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden  
HANDLÄGGARE Sabina Dernelid  
   
DIARIENR BUK/2022:379   
ÄRENDE Barn-, utbildnings- och kulturnämndens sammanträdestider år 2023  
 
 

  
 
 

Justering av Barn-, utbildnings- och kulturnämndens 
sammanträdestider 2023  

  
Förslag till beslut 
Barn- utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta 
 
att göra en ändring i tidigare beslutade sammanträdesdagar för år 2023 enligt 

förvaltnings förslag.  
 
att detta beslut därmed ersätter det tidigare gällande fastställda 

sammanträdesdagar för 2023.  
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslog Barn-, utbildnings- och kulturnämnden att fastställa 
sammanträdesdagar för år 2023 under nämndsammanträde den 27 oktober 
2022. Då ett av datumen blivit fel i den tidigare tjänsteskrivelsen föreslås en 
ändring av datum för nämndsammanträdet i september 2023.   
 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen föreslår följande datum:  
 
2023-01-26 2023-09-14 
2023-02-16 2023-10-12 
2023-03-16 2023-11-09  
2023-04-13 2023-12-07 
2023-05-11 
2023-06-15 
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Lena Furén Sabina Dernelid 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt
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 DATUM 2022-11-28  
 
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

 
TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen  Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
HANDLÄGGARE Sabina Dernelid  
   
DIARIENR BUK/2022:327   
ÄRENDE Anmälningsärenden  2022 - STÅENDE AKT  
 
 

  
 
 

Anmälningsärenden 221015-221128  

  
Integritetsskyddsmyndigheten 
 
- Beslut om avslutat ärende rörande anmäld personuppgiftsincident 

 
 

Kommunala pensionärsrådet 
 
- Beslut om sammanträdesdagar för kommunala pensionärsrådet och dess presidium. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
- Beslut 221107 § 116 Svar på motion om att införa tjänstegarantier  

 
- Beslut 221107 § 118 Begäran om omfördelning av investeringsmedel 

 
- Beslut 221107 § 122 Översyn av förvaltningsorganisationen 

 
- Beslut 221107 § 131 Strategisk plan 2020-2023 med budget för 2023 

 
 

Region Sörmland 
 

- Beslut om godkänd Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026 
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Skolinspektionen 
 
- Information till huvudman: Skolinspektionen startar tillsyn på Bettna skola HT 2022. 

BUK/2022:438 
 

- Information till huvudman: Skolinspektionen startar tillsyn på Malmaskolan HT 2022. 
BUK/2022:440 

 
 

Skolverket  
 
- Beslut om statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2022 

 
- Beslut om statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2022 
 
- Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet. Redovisning av avgiftsnivåer för maxtaxa 2023. 
 
 

Socialstyrelsen  
 
- Information om framtagna nationella riktlinjer om adhd och autism  

 
 
 

 
 
 

 
 



Delegationsbeslut under perioden 2022-10-13 – 2022-11-28 
 
 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 
BUK Delegation 
§/2022 § 151 

2022-10-13 BUK/2022:411 Beslut om statsbidrag 
för barn som vistas i 
landet utan tillstånd 
2022 

Henrik 
Ljungqvist 

BUK Delegation 
§/2022 § 153 

2022-10-20 BUK/2022:347 Beslut om uppsägning 
 

Magnus 
Sandberg 

BUK Delegation 
§/2022 § 154 

2022-10-20 BUK/2022:348 Beslut om uppsägning Magnus 
Sandberg 

BUK Delegation 
§/2022 § 155 

2022-10-19 BUK/2022:253 Beslut föreningsbidrag 
gällande 
delfinansiering ny 
värmekälla 

Tomas Larsson 

BUK Delegation 
§/2022 § 156 

2022-10-17 BUK/2022:428 Anmälan av 
personuppgiftsincident 
221013 

Ranka Klincov 

BUK Delegation 
§/2022 § 157 

2022-11-23 BUK/2022:484 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Stiftelsen Dunkers 
skola 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 158 

2022-11-23 BUK/2022:485 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 159 

2022-11-23 BUK/2022:486 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 160 

2022-11-23 BUK/2022:487 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 161 

2022-11-23 BUK/2022:488 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 162 

2022-11-23 BUK/2022:489 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 163 

2022-11-23 BUK/2022:490 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 



BUK Delegation 
§/2022 § 164 

2022-11-23 BUK/2022:491 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 165 

2022-11-23 BUK/2022:493 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 166 

2022-11-23 BUK/2022:494 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 167 

2022-11-23 BUK/2022:492 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 168 

2022-11-23 BUK/2022:495 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 169 

2022-11-23 BUK/2022:496 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 170 

2022-11-23 BUK/2022:497 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Europaskolan 
Malmköping 

 

BUK Delegation 
§/2022 § 171 

2022-11-23 BUK/2022:532 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Vittra kungshagen 
Nyköping 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 172 

2022-11-23 BUK/2022:533 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Ålidens förskola 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 173 

2022-11-23 BUK/2022:535 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Vrena friskola 

Lena Furén 

BUK Delegation 
§/2022 § 174 

2022-11-23 BUK/2022:536 Beslut om 
tilläggsbelopp VT 2023 
- Vrena friskola 

Lena Furén 



Beslutsdatum Ärendenummer SKOLSKJUTSBESLUT Handläggare 
20221024 221020-SSK4-PT22 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 
20221024 221023-SSK4-EM31 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 
20221025 0-20221025-073220 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 
20221025 0-20221025-101552 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 
20221025 0-20221025-101457 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 
20221101 221006-SSK4-HE46 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 
20221103 221026-SSK4-BM14 Beslut om skolskjuts läsår 2022/2023 Jerry Wahlstedt 



Inkomna och besvarade klagomål 221017-221128 
 
 
 
Enligt 4 kap. 8 § Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen. Barn/elever, föräldrar eller annan kan framföra klagomål på 
verksamheten skriftligt eller muntligt. Synpunkter/klagomål kan lämnas till personal i 
verksamheten, rektor/förskolechef, huvudmannen (Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i 
Flens kommun) eller Skolinspektionen. 
 
 
 
 
Beteckning Beskrivning Datum 
KLH/2022:10 Klagomål gällande klätterställning på skolgård - 

Stenhammarskolan F3 
2022-11-03 

KLH/2022:11 Klagomålsärende rörande åtgärdsprogam - 
Stenhammarskolan 

2022-11-18 

KLH/2022:9 Vårdnadshavares frågor och synpunkter gällande Bettna 
skola 

2022-10-20 



Inkomna synpunkter 221017-221128 
 
 
 
 
 
Beteckning Beskrivning Datum 
SPH/2022:279 Synpunkt gällande flyttade skohyllor på 

Malmaskolan 
2022-11-23 

SPH/2022:254 Synpunkt gällande mat i förskola och 
äldreomsorg 

2022-10-25 

SPH/2022:250 Synpunkt gällande tillgänglighet och funktion i 
hörsalen Inspirea på Flens Bibliotek 

2022-10-21 
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