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Sid 2, Övergripande mål, Nöjda kommuninnevånare 
 
Vi håller med om att bostäder och kommunikationer är viktiga för det här målet, men det 
finns ytterligare en viktig sak för att nå målet ”nöjda kommuninnevånare”. 
 
Därför vill vi föreslå att man lägger till en punkt under rubriken ”Våra mål”, nämligen 
 

”Det ska finnas tillgång till bra mötesplatser för gemenskap, kultur och 
fritidsliv.” 

 
 
Sid 3, Mål 1, Mångfald och kvalité i boendet 
 
Hushållens sammansättning förändras. För de allra flesta är det viktigare att hitta en bostad 
som svarar mot deras behov, än att kunna välja mellan olika hyresvärdar.  För att tillgodose 
behoven av bra och billiga hyreslägenheter har kommunen ett utmärkt verktyg, som vi bör 
använda mer aktivt – inte göra oss av med. 
 
Därför vill vi föreslå att sista meningen under rubriken ”Våra mål” får följande lydelse: 
 

”Utbudet av olika typer av boende ska vara bredare och anpassat för olika 
familjetyper, t ex större lägenheter för barnrika familjer.” 

 
 
Sida 5, Mål 2, Bra kommunikationer 
 
Vår kommun har många tätorter och framförallt för ungdomar, som inte har tillgång till bil 
eller föräldrar som kan ställa upp och köra så ofta, är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar 
på ett bra sätt.  
 
Därför vill vi föreslå att sista meningen under rubriken ”Våra mål” får följande lydelse: 
 

”Kommunikationer mellan kommunens tätorter ska stärkas bland annat för att öka 
tillgängligheten till kommunal service och möjligheten att ta del av ett rikt kultur- och 
fritidsliv.” 

 
Vi vill också föreslå att man under rubriken ”Hur når vi dit” lägger till en punkt med följande lydelse: 
 

”Arbeta för kvällsturer till alla kommunens tätorter” 
 
 
Sida 7, Mål 3, Bra kommunal service 
 
”Delaktighet ska känneteckna kommunens verksamhet på alla plan – att ta tillvara invånarnas 
synpunkter och önskemål är ett sätt att förbättra verksamheten” står det i budgetförslaget. 
 



Det finns idag ett starkt önskemål från föreningslivet om ett allaktivitetshus i gamla 
skjortfabriken. Kommunen bör gå den opinionen till mötes och klart och tydligt uttala en 
målsättning/viljeyttring om att försöka få till stånd ett sådant allaktivitetshus. 
 
Därför vill vi föreslå att man lägger till en punkt under rubriken ” Hur når vi dit”, nämligen 
 

”Skapa förutsättningar för ett allaktivitetshus i den gamla skjortfabriken” 
 
 
Längst ner på sidan 7 finns ett mål om öppenhet för alternativa driftsformer. Visst kan vi tänka 
oss alternativa driftsformer i något sammanhang, men ägandefrågan är inte ett mål i sig för den 
kommunala servicen, målet är bra service till kommuninnevånarna.  
 
Därför vill vi föreslå att man stryker sista punkten under rubriken ” Hur når vi dit”, den som 
lyder: 
 

”Genom att visa öppenhet för alternativa driftsformer”.  
 
 
Sid 10, Kommunfullmäktiges beslut i övrigt 
 
Vi menar att det finns så stora behov inom framförallt Socialnämndens och Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden, att det är motiverat med en skattehöjning på 50 
öre. Barngruppernas storlek måste minska, lärartätheten måste öka, barn med särskilda behov 
behöver få ett bra stöd, missbruksvård och förebyggande arbete behöver förstärkas rejält, och 
våra äldre behöver en trygg och bra äldreomsorg. Konsekvenserna av fortsatta nedskärningar 
är förödande. Vi är övertygade om att kommuninnevånarna är beredda att betala en något 
högre kommunalskatt om pengarna används till dessa ändamål.  
 
Därför föreslår vi att punkten om kommunalskatten får följande lydelse: 
 

”att fastställa kommunalskatten till 21.88 kronor” 
 
 
Sid 34, Barn- och utbildningsnämnden 
 
Situationen inom barnomsorgen är pressad. Det är alldeles för stora barngrupper och 
personalen har inga möjligheter att hinna tillgodose behoven hos varje enskilt barn. Vi anser 
att det egentligen borde vara en maxgräns på c:a 15 barn, och vi vill påbörja en minskning av 
barngruppernas storlek.  
 
Flens kommun har en lägre lärartäthet än genomsnittet i landet. Det finns inte tillräckligt med 
resurser för att tillgodose barn med stora behov av stöd och hjälp. Den här situationen är 
ohållbar i längden, och dessutom ekonomiskt vansinnig.  
 
Mot den här bakgrunden vill vi föreslå att fullmäktige beslutar: 
 

Att utöka BU-nämndens ram med 5 miljoner kronor. 
 
 



Sid 37, Socialnämnden 
 
Många av dem som är beviljade särskilt boende får vänta länge på plats och vi vet att ännu 
fler önskar ett sådant boende. Det är brister både vad gäller antalet korttidsplatser och 
omvårdnadsboenden. Våra gamla måste få komma ut regelbundet, duscha så ofta de vill och 
ha någon att prata med ibland. Inom många verksamheter behövs en högre personaltäthet. 
 
Men istället hotas flera befintliga verksamheter av nedskärningar. Socialnämnden dras med 
stora ekonomiska problem, ofta beroende på felaktig budgetering. Så här kan vi inte ha det.  
 
Mot den här bakgrunden vill vi föreslå att fullmäktige beslutar: 
 

Att utöka socialnämndens ram med 5 miljoner kronor. 
 
 
Missbruksvård 
 
Kommunfullmäktige antog hösten 2004 ett drogpolitiskt program. Programmet var ett uttryck 
för kommunfullmäktiges vilja att förstärka såväl det drogförebyggande arbetet som 
behandlingen för de människor som har drogproblem. 
 
För att lyckas i de ambitionerna måste folkhälsorådet och dess anti-droggrupp får resurser att 
initiera arbetet. Samtidigt är det viktigt att återställa resurserna till missbruksvården till 
tidigare nivå. 
 
Missbruksvård och drogförebyggande arbete är i ett långsiktigt perspektiv mycket lönsamt. 
 
Mot den här bakgrunden vill vi föreslå att fullmäktige beslutar: 
 

att avsätta 1 miljon kronor per år till drogförebyggande arbete och en 
förbättrad missbruksvård. 

 
Allaktivitetshus i Skjortan 
Föreningslivet i Flen har lagt fram en utredning kring hur vi gemensamt kan skapa ett 
allaktivitetshus i den gamla skjortfabriken. En sprudlande mötesplats där idrott, kultur, 
föreningsliv och folkbildning kan mötas och korsbefrukta varandra. Både skola och 
fritidsgårdarna har uttalat intresse för planerna. 
 

• Ett levande kulturliv är en viktig tillväxtfaktor. 
• En strukturerad och meningsfull fritid är bra för att förebygga drogbruk och sociala 

problem. 
• En positiv bild av sin uppväxt är bra för befolkningsutvecklingen på sikt. 

 
Oavsett i vilken form ett sådant hus kommer att drivas, så måste kommunen räkna med att gå 
in med driftspengar. 
 
Mot den här bakgrunden vill vi föreslå att fullmäktige beslutar: 
 

att avsätta 1 miljon kronor per år i driftsbidrag för ett allaktivitetshus i 
skjortfabriken. 



 
 
Kvinnofrid 
 
Under det senaste året har kommunen arbetat med att ta fram en kvinnofridsplan. I skrivande 
stund är den ute på remiss. Kvinnofridsfrågor hanteras i alla kommunens verksamheter. Det 
handlar om förebyggande arbete i skolorna, det handlar om stadsplanering, hur vi utformar 
gångvägar och belysning, det handlar om kvinnojourer. Det är alltså viktigt med ett 
kommunövergripande perspektiv på frågan. 
 
Vi vet av erfarenhet att kommunövergripande frågor lätt hamnar mellan stolarna. För att 
förhindra det, och för att snabbt komma igång med arbetet utifrån kvinnofridsplanen, måste 
kommunen inrätta en särskild tjänst och avsätta en del gemensamma resurser till arbetet. 
 
Mot den här bakgrunden vill vi föreslå att fullmäktige beslutar: 
 

att avsätta 500 000 kronor till arbetet utifrån kvinnofridsplanen.  
 
 
 
Summering av ekonomiska förslag 
 
Verksamhet Budgeteffekt 
Socialnämnden - 5.000 tkr 
BU-nämnden - 5.000 tkr 
Missbruksvård och förebyggande - 1.000 tkr 
Driftsbidrag allaktivitetshus - 1.000 tkr 
Arbetet med kvinnofridsplanen - 500 tkr 
50 öre skattehöjning + 10.000 tkr 
Minskat överskottsmål +2.500 tkr 
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