
Vägen till visionen

Dokumentation över visionsworkshop på Hedenlunda Slott den 22 november 2011

Den 22 november samlades runt 50 personer från olika delar av Flens kom-
mun för att forma kommunens vision 2019. Deltagarna inkluderade ungdomar, 
föreningsaktiva, näringslivsrepresentanter, politiker från  kommunstyrelsen och 
tjänstemän från kommunen ledningsgrupp. 

Vid ankomsten delades deltagarna i grupper av 4-6 deltagare med representation från 
de olika grupperingarna. Efter att kommunalrådet Anders Berglöv och kommunchef 
Lars Rådh hälsat alla välkomna gick processledaren Göran Krafft från tankesmedjan 
Kairos Future genom programmet för dagen. Därefter presenterade Göran vad en vision 
är och hur den kan användas. 

Trender
Inför dagens workshop hade politiker 
i kommunstyrelsen och tjänstemän i 
ledningsgruppen spanat på trender 
i omvärlden och kommit fram till 16 
trender som på olika sätt påverkar 
Flens kommuns utveckling. 

Trender som identifierades är: 
1. Bättre och snabbare kommunika-

tioner
2. Snabb teknikutveckling inom IKT
3. Globalt sammanflätad ekonomi
4. Internationalisering av näring-

slivet
5. Ökad regionalisering
6. Strävan efter det goda livet
7. Ökad resande – turism
8. Småföretagandet växer
9. Ökade krav och förväntningar på 

service
10. Segregationen tilltar
11. Klimatansvar/ hållbar ekologi
12. Makten flyttar uppåt och ansvaret 

trycks neråt
13. Ökad urbanisering
14. Ökad efterfråga på kollektivtrafik
15. Befolkningen blir äldre
16. Ändrat medialandskap

En beskrivning av alla trender finns 
på kommunens hemsida www.flen.se/
flenskommun2019Göran Krafft från Kairos Future gick igenom vad vision är och gav exempel på 

framgångsrika visioner.



Hot och möjligheter
Grupperna tilldelades tre trender var och 
fick i uppdrag att beskriva möjligheter 
och hot som dessa trender ställer Flens 
kommun inför i sin utveckling mot att bli 
en attraktiv kommun 2019. De hot och 
möjligheter som gruppen kommit överens 
om presenterades på anslagstavlorna. Se-
dan fick alla deltagare i uppdrag att pri-
oritera fem hot och fem möjligheter som 
de tyckte var de mest viktiga. 

Hot
Efter prioriteringen framkom följande 
som de största hoten mot Flens kommuns 
utveckling:
Kommunikationer
Brist på kommunikationsmöjligheter är 
ett av de största hoten mot att utveckla 
Flens kommuns utvecklingspotential. Det 
gäller både otillräckliga tågförbindelser 
och otillräcklig underhåll av vägar som 
ledar till minskad pendling. Tillgång till 
bredband på landsbygden är et annat hot 
mot utveckling av företagandet och bo-
endemiljön. 
Kommunens handlingsutrymme
Kommunens möjligheter att påverka ut-
vecklingen i en globalt sammanflätad 
ekonomi och med växande statlig sty-

rning är ett annat hot mot kommunens 
utveckling. Ökad konkurrens, avreglering 
och regionalisering kan medföra att min-
dre kommuner har färre möjligheter att 
påverka prioriteringar och utveckla lång-
siktiga strategier för utveckling. 
Demografi
Kommunens befolkning blir allt färre och 
äldre. Det medför en ökad försörjnings-
börda för dem som arbetar. Det kan leda 
till en försämrad ekonomi i kommunen 
som i sin tur kan leda till försämrad kom-
munal service. 
Företagande 
Ett hinder för utveckling av företagande 
i kommunen är brist på kompetent ar-
betskraft, kommunikationerna och att de 
större företagen i kommunen är globalt 
ägda och därmed lätta att flytta från 
kommunen. Brist på utveckling av före-
tagande medför risk för långvarig arbet-
slöshet, som i sin tur leder till minskad 
köpkraft och därmed minskat lokal han-
dels- och serviceutbud. 
Ökad segregation
Teknologiutvecklingen och ökade krav på 
utbildning och kompetens ökar klyftor 
mellan de som har möjlighet att dra nyt-
tja av utvecklingen och de som inte har. 
Detta i sin tur leder till att utanförskapet 
ökar och blir långvarigt för vissa grupper. 

Möjligheter 
Följande möjligheter prioriterades högst 
av deltagarna
Flen, regionen och världen
Regionalisering, globalisering och 
teknologiutveckling ger möjligheter att 
utveckla företagande med världen som 
marknad. Det ger också möjlighet för 
ökad pendling och mer flexibla arbets-
former. Stockholm och den växande re-
gionen ger möjligheter för kommunen att 
erbjuda boendemiljöer för de som arbetar 
i dessa tillväxtområden. 
Företagande
Nya möjligheter för utvecklingen av det 
lokala näringslivet skapas genom småföre-
tagande, nätverksbildande, besöksnärin-
gen och teknologiutvecklingen.
Det goda livet 
En ökad strävan efter det goda livet ger 
Flens kommun en rad möjligheter för 
utveckling. Naturen, närheten till en 
rad tillväxtområden och småskaligheten 
medför potential att skapa attraktiva bo-
endemiljöer för olika grupper, som t.ex. 
ekobyn i Skebokvarn, nischade äldrebo-
ende och barnfamiljer. 
Kommunikationer och infrastruktur
Ökad kollektivtrafik skapar bättre 
pendlingsmöjligheter.

Komplett lista över hot och möjligheter 
finns på www.flen.se/flenskommun2019  

För alla trender identifierade grupperna hot och möjligheter som sedan prioriterades.



Utmaningar
Grupperna identifierade följande utma-
ningar för Flens kommun med utgång-
spunkt i de möjligheter och hot som 
grupperna tidigare hade kommit fram 
till. Hjälpfrågan var Vad måste Flens 
kommun vara bra på för att bemöta 
hoten och få det mesta ut av möjlighet-
erna?
Efter att grupperna hade kommit fram 
till en rad utmaningar gjordes en vernis-
sage av alla utmaningar och deltagarna 
fick prioritera vilka de tyckte som var de 
fyra största utmaningarna. 
Siffran inom parentes avser antalet röster 
resprektive utmaning fick.

Attityd (30-34)
• Gladare och mer positiva 
• Vänd det negativa till något positivt 
• Skaffa stake som kommun
• Ökad samsyn och samverkan mellan 

olika aktörer
• Ta vara på det som finns och utveckla; 

- kompetent arbetskraft, förening-
slivet, företagandet (särskilt småföre-
tagandet), boendemiljöer

Strategisk politiskt ledarskap (23-26)
• Starkt politiskt ledarskap för att möta 

kommande utmaningar 
• Våga prioritera bort för att frigöra 

resurser för utveckling 
• Arbeta fram politiska strategier för 

att möta Flens största utmaningar; 
(påverka agendan i regionfrågan, 
motverka negativa bilden av kom-
munen, attraktivt företagsklimat – för 
att öka inflyttningen) 

• Ökade krav och förväntningar på 
service 

• Bättre kommunal service; skola, e-
tjänster, färdtjänst

Kommunikationer (25)
• Kommunikationer och infrastruktur; 

pendling, bredband på landsbygden 
• Behålla, utveckla och behovsanpassa 

våra kommunikationer
• Goda kommunikationer; väg, bred-

band, tåg 
• Påverka kommunikationerna i positiv 

riktning
• Kommunikationer (ej bara tågstopp 

till Stockholm utan även mellan krin-
gorterna)

• Kommunikation; IT och pendling
• Kommunen måste satsa mer på bred-

band till företag och hushåll för att 
öka attraktiviteten

• Utbyggd kollektivtrafik för både 
näringsliv, fritid och studier 

• Bredband till alla inom hela kom-
munen

• Bättre kommunikationer, både buss 
och tåg

Skola (25)
• Fler elever, bättre resultat
• Betydelse både för att locka till 

tillflyttning samt skapa möjlighet till 
kompetent arbetskraft)

• Förbättra resultat, kvalitet och trivsel 
i skolan (locka företagare och inflyt-
tare 

• Satsning på utbildning, bra skola
• Att hålla kvalitet på skola och det 

kulturella utbudet 
Företagandet (15)
• Ge möjlighet till småföretagandet kan 

växa
• Utveckla det lokala näringslvet 

med utgångspunkt för de lokala 
förutsättningarna 

• Stötta företagare; turism, ”en väg in”, 
korta beslutsvägar, marknadsföra

• Vårda näringslivet; ta hand om företa-
gen, underlätta

• Mer arbeten, mindre arbetslöshet
• Företagsutveckling ger jobb
Boende (12)
• Utveckla boendeformer för både unga 

och gamla 
• Närhet, trygghet värderas allt högre i 

val av boendemiljö
• Bygga alternativa miljömässiga boende 

för alla åldersgrupper t.ex. trygghets-
boende med service

• Boende med bättre utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter 

Integration (5)
• Integration = möjlighet
• Brygga mellan kulturer; tvåvägskom-

munikation
Övriga
• Föryngra befolkningen – få folk att 

flytta tillbaka
• Effektiv och rättssäker myndighets-

utövning 
• Ökat attraktivitet i bland annat cen-

trumkvarteren
• Ökat regionalisering – dra nytta av 

större tillväxtområden



Byggstenar
Efter att ha identifierat vilka de största ut-
maningarna för Flens kommun är arbetade 
grupperna vidare med att identifiera vilka 
byggstenarna Flens kommuns vision för 
2019 ska baseras på. Alla deltagarna fick 
skriva ett brev från framtiden. Deltagarna 
skulle tänka sig att de 2019 skrev till en 
god vän som inte hade varit i Flen på länge 
och beskriva hur det var i Flen 2019 och hur 
det hade blivit så.
Efteråt läste deltagarna breven högt för 
varandra i grupperna och de andra deltagar-
na fick i uppdrag att skriva ned byggstenar 
eller genomgående teman som kom fram i 
breven. När alla brev var lästa kom varje 
grupp överens om 5-7 byggstenar. Alla 
gruppernas byggstenar grupperades och 
kom på vernissage. Då var det igen dags för 
att prioritera.
Siffran inom parentes avser antalet röster 
respektive byggsten fick.
Näringsliv (22)
• Fler butiker, ökad handel, färdig industri-

mark
• Blomstrande näringsliv, Ridcenter, Spa, 

lokal produktion
• Entreprenörskapet blomstrar
• Affärsverksamhet – Violhuset är fullt, 

shoppingcentrum på gångavstånd ex BPs 
• Inga arbetslösa, många småföretag, 

glädjespridare
• Småföretag – Forum Flen blomstrar ännu 

mer, enmansföretagen prioriteras, öka 
flexibiliteten mellan företagen även sa-
marbetet

• Småstadsidyll med storstadsutbud – Ett 
blomstrande centrum med små butiker, 
e-handel, gårdsbutiker i centrum och på 
landsbygden, utveckla utbudet så det 
motsvarar även fritidsboendes behov 

Skolan (19)
• En skola som man är stolt över
• Bra kvalité, fina betyg, bra kontakt mel-

lan skola, hem, elever, lärare och även 
till arbetsliv

• Satsning på skolan – Fler elever, fler pro-
gram, gymnasiet innehåller bara gym-
nasieelever

• En av Sveriges bästa skolor, nischade 
profiler och utbildningar, byskolor med 
”byskolepedagogik” 

Attityd (15)
• Positiv attityd – Öppenhet för nya män-

niskor, ta tillvara på allt och alla
• Positiv anda, Jante avskaffad! 
• Positiv Flens anda – Vi-tänk, stolthet, 

gamla festplatsen vid Stenhammar för 
renässans, ungdomar flyttar tillbaka 

Miljö och natur (12)
• Miljön – Fina parker, bra badplatser, bra 

källsortering, Flensån, Sörmanlandsleden 
• Naturvärden/miljö som tillväxtfaktor! 
• Friluftsliv, ridvägar, gång och cykel-

banor, Flensån

• Flensån är rensad, gå o cykelväg län-
gs med från Brogetorp till Gårdssjön. 
Gårdssjön är badvänlig, kanotuthyrning 
vid Flensån, öppna slottet. 

Kommunikationer (11)
• Inkluderad Cykelvägen
• Kommunikationer inom och till/från 

kommunen – Tåg, bussar, bredband
• Tåg, miljövänliga bussar, bredband/fi-

bernät, nära till flyg
• Infrastruktur och bredband, placerar 

Flen mitt i världen
• Lokal busslinje, tågstopp varje timme 

Flen- Stockholm
• Höghastighetståg, många avgångar och 

stopp, bussförbindelser i tätort, utnyttja 
tomma skolbussar för landsbygden

Boende (9)
• Utveckla Salsta och andra bostadsom-

råden
• Möjligheter för både ungdomar o äldre, 

att hitta ett passande boende, anpassa 
boende till den vackra naturen

• Seniorboende, miljöanpassat boende, al-
ternativa boenden

• Bra boende i alla kommundelar, bra hus-
priser

• Attraktiva boende, alternativ 
• Blomstrande landsbygd med bra bred-

band, enklare att leva på landsbygden 
både som gammal och ung.

Ledarskap (5)
• Ansvarsfullt ledarskap från politiker till 

fotbollstränare. 
• Offensiva lokala politiker. 
Fritid (3)
• Restauranger, bio, torghandel, mycket 

affärer och kulturupplevelser.
• Fritidsanläggning inkl konstgräs.
• Rikare fritid – Konserter för alla, spontan 

aktiviteter, möjlighet att ta del av andra 
kommunens kulturliv på enklast sätt. 

• Evenemang
• Mötesplatser – All aktivitetshus 
• Ungdomsverksamhet – meningsfull frit-

id, aktivitetshus- skjortan, föreningsliv

• Flen- Sveriges friskaste kommun – Ny 
hall som gör att alla sporter kan träna 
och tävla på samma villkor. Spontana 
idrottsplatser, utegym, elljusspår, stort 
äventyrsbad, ute/inne. 

Integration (3)
• Bättre integration, eget ansvar. 
• Gemenskap över nationaliteter och gen-

erationer.
• Fungerande integration – Inte “vi o 

dom” utan VI. 
• Interkulturellt samhälle, se möjligheter 

och ta tillvara på allas kompetens och 
erfarenheter. 

Dialog (1)
• Medborgardialog – Mänsklig kommunika-

tion. 
• Uppmuntran till delaktighet, utveckla ett 

bra forum för dialog med medborgarna.
Övriga
• Hopslagna kommuner, service – öka sam-

verkan mellan kommuner ger möjligheter 
till högre kompetens och bättre kom-
munal service och effektiviseringar som 
leder till mer för pengarna. 

• Äldrevård - Olika driftsformer, även äl-
dreboende på landsbygden, i småska-
lighet, Utvecklad hemtjänst

• Mat - ta tillvara på möjligheter att ut-
veckla betydelsen av maten för alla!

Avslutning och information
Inför nästa workshop den 18 januari kom-
mer allt material att sammanställas och 
skickas ut till deltagarna. Alla deltagarna 
fick i hemläxa att använda materialet för att 
informera om arbete i sina partier, grupper 
och nätverk. Den 18 januari kommer styr-
gruppen för Färdplan Flen att arbeta vidare 
med byggstenarna för at kunna rapportera 
tillbaka till gruppen den 18 januari.
Dagens workshop avslutades med ett STORT 
tack till alla deltagarna för dagens engager-
ade och hårda arbete.  

Önskar du ytterligare information om workshopen hittar du på Flens kommun hemsida www.
flen.se/flenskommun2019 både bakgrund för projektet Färdplan Flen, visionsarbetet, del-
tagarlista och de kompletta sammanställningarna av grupparbeten.


