
Ortsutveckling 
Bettna  

  

Stormöte den 27 februari 2013 

Välkommen! 



Kvällens program 

• Välkommen     19.00 

• Bakgrund till ortsutveckling Bettna 19.05 

• Rapport från arbetsgrupperna   19.10 

• Näringsliv 

• Samlingsplatser och badplats 

• Trafik, skyltar och belysning 

• Kommunikationer 

• Fika och besök i grupperna  19.50 

• Visionsarbetet Bettna 2019  20.05 

• Nästa steg    20.55 

• TACK FÖR IKVÄLL   21.00 

 

 

 

 

 





Kvällens program 

• Välkommen    19.00 

• Hur kom vi hit?    19.10 

• Presentation av bygderådet 19.20 

• Handlingsplanen 2012   19.55 

• Förslag på vidare arbete 

• Utvärdering    20.30 

• Tack för denna gången!  20.55 

 

 

 

 

 



Ortsutveckling i Flens kommun 

Mål 
 

En vision och handlingsplan  

för  

varje ort i kommunen 



Ortsutveckling Bettna 

Hur kom vi hit? 



Arbetet  

• Inledande samtal, våren/sommaren 2011 

• Frågor till besökare ”Hembygdens dag”, aug 

• Bevara ”Bettna Kullagård”, okt. 2011 

• Möte med Trafikverket, okt. 2011 

• ”Eftermiddagsdans” (IKAM) med info, nov 

• ”Lyktuppsläpp”, Bettna AIS, 8 jan 

• Medverkan från Bettna i visionsarbetet ”Flens 

kommun 2019”  



Arbetet, forts. 

• Samarbete med ”Coompanion”, jan. 2012 

• ”Stormöte”/”Idémöte med kaffe”, mars  

 
- Samlingsplats/er 

- Bredband / fiber (kommunikationer) 

- Trafik, skyltar, belysning, affären/baren 

- Företag / näringsliv 

 

• ”Stormöte” / Uppföljning, maj 

 



Arbetet, forts. 

• Deltagande ”Hembygdens dag”, augusti 

• ”Uttalande” till Trafikverket, sept. 

• ”Stormöte” / ”Kommunikation”, oktober 

”Stormöte” / ”Vad är på gång i Bettna”, nov 

 

• ”Vision Bettna 2019” 



Arbetet, forts. 

• Fokusgrupper / Arbetsgrupper 

• Samordningsgrupp 

• Landsbygdsråd  



Varför Hembygdsföreningen ? 

 

Grundsyn: 

 

  ….”rörelsen är en del av det levande 

samhället. Den skapar broar mellan det 

förgångna, nutiden och framtiden”. 

 

 



Arbetsgrupperna  

Samlings-
platser 

Näringsliv 

Trafik, 
skyltar 

och 
belysning 

Kommuni-
kationer 

Bad- 

plats 



Ortsutveckling Bettna 

 

Visionsarbetet 

Bettna 2019 



 

Styrkor 

 

Svagheter 

 

Möjligheter  

 

Hot 



Styrkor 
Läget 

• Bettna är navet 

• Centralt – strategiskt 

• Centralt ; Nyköping, Katrineholm, 
Skavsta, Flen, Norrköping 

• Ligger centralt mitt i – 
Katrineholm, Flen, Nyköping 
(Skavsta) 

• Nära till stora tätorter 

• Läget är bra 

• Nära Nyköping 

• Kommunikationer – bussar 

Företagande 

• Många arbetstillfällen 

• Bra företag 

• Bra jordbruk 

 

Service 

• Bra skola 

• Förskola och skola (måste vara 
bra – attraktivt) 

• Landsbygd med viss service 

• Kommunal service; förskolan, 
skolan, hemtjänstlokal, 
Kullagården, Bettna Bar och 
Livs, bad och badplats, fiske 

• Bettnabaren 

• Kullagården 

• Skolan 

• Affären/baren – livsnerven 

• Bra idrottsförening 

• Aktivt PRO 

• Barnens Bästa 

• Får mycket för pengarna 

 

 

 

Demografi och anda 

• Blandad ålder i befolkningen 

• Många barnfamiljer 

• Familjevänligt 

• Att vi finns 

• God grannsamverkan 

Naturen och miljön 

• Miljön; levande landsbygd 

• Lantligt 

• Nära till naturen 

• Naturen  

• Naturen 

• Naturen – nära skog och sjöar 

• Fin natur - närhet 

• Vackert 

• Lugnt  

 
 



Svagheter 
Kommunikationer 

• Kommunikationer – bussar och dylikt 

• Allmänna kommunikationer 

• Pendlingsmöjligheter 

• Ganska dåliga kommunikationer (buss) 

 

Service  

• Minskad service 

• Barnen lämnar Bettna när dem blir vuxna 
och dem kommer sällan tillbaka 

• Att tandvården är flyttat till Flen 

• För långt till myndigheter 

• Dåligt med affärer 

Marknadsföring 

• Anonymt i media (dagspress) 

• Dålig information om Bettna i 
dagspressen 

• Syns ej i pressen 

 

Husen 

• Alla gamla fallfärdiga ”hus” 

• Tomma hus 

 

Kommunikationer  

• Oppundavägen – hög fart 

• Markeringspinnar eller käppar 

• Dåliga vägar/belysning 

 

Andan 

• Saknas fritidsaktiviteter för 
yngre (alla spelar inte fotboll) 

• Obenägenhet att umgås 

• Sammanhållningen 

• Ingen samlingsplats 

• Brist på träffpunkt för 
ungdomar 

• Samlingspunkt för ungdomar 

Demografi  

• Hög medelålder 

 

Annat  

• Vildsvinen 

• För mycket regn 



Möjligheter 
Kommunikationer 

• Rälsbuss – dubbelspår mötas – 
binda ihop länet 

• Bussar 

• Tåget TGOJ 

• Persontåg 

• Persontrafik på järnvägen 

• Reseavdrag 

• Persontransporter på järnvägen 

•  Fibernät; attraktivare för inflyttning 
+ nya företag 

• Fiberkabel till ortsbor + telefoni 

 

  

Kommun 

• Bettna kan bli egen kommun igen 

• Kommunbyte 

• Lägre kommunal skatt 

  

 

 

Företagande 

• Besöksnäring natur - kultur 

• Upplevelsesrunda i Bettna – New 
York - Dardel 

• Introduktion nyanställda i Bettna 

• Fler firmor/hantverkare behövs 

• Småskalig företagsverksamhet 

• Byggföretagare – många sådana 

• Elföretag – flera 

• Trävaruföretag (Bettna Såg) 

• Frisörer 

• Bensinmack 

Boendemiljöer 

• Fylla husen 

• Skapa bra bomiljö 

• Bostäder - villor 

 

Service 

• Varubuss 

• Mer användning av idrottsplaner i 
Broby och Bettna 

• Bankkontor 

• Utnyttja baren/lokaler -  TV 
kvällar/uppesittarkvällar 

• Serviceort för omkringande orter 

• Badplatsen – utveckla 

• Hälsans stig 

 

Annat 

• Befolkningen 

• Naturen/landskapet 

• Odla vid skolan – tomt finns 
 



Hot 
Affären 

• Affärens eventuella nedläggning 

• Bettnabaren och affärens 

nerläggning 

• Om butiken läggs ner 

• Nedläggningshot/nedläggning 

affär/bar 

• Att baren lägger ner 

 

Skolan 

• Skolan? 

• Skolan får inte försvinna 

• Skolan läggs ner 

 

Lokal Service 

• Brist på lokal service (Affär, äldrevård, 

barnomsorg) 

• Företag kan bli nerlagda 

• Lantbrevbäring? 

• Uteblivna pappersturlistor 

• Dålig äldrevård 

• Brandforsvar 

• Avsaknad av drivmedeltillgång 

• Service kan försvinna (ex. Vrena 

brandkår) 

• Bussarna 

 

 

 

Demografi 

• Ingen yngre inflyttning 

• Avfolkning 

• Avflyttning 

• Befolkningsunderlaget 

•   

Telefoni/kommunikati
on 

• Kopparkabeln – telefonin dålig, 
mycket dålig 

• Dåligt nät (mobil/tele) 

 

Annat 

• Ekonomi?  

• Viljan? 

• Bettna glöms bort av Eskilstuna 
Kuriren 

 



Syfte med visionsarbeten 

• Vända en utveckling 

• Ta ut kursen mot en framtid – finna 

strategier 

• Skapa engagemang och stolthet 

• Identifiera styrkor och möjligheter 



Hur skapar man en vision? 

• Gemensamma beskrivningar av nuläget 

och framtiden 

– Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

– Omvärldsanalys 

– En promenad i Bettna 2019 

• Byggstenar 
• ett fokus för utveckling som man ofta redan i dag har 

att bygga vidare på.  

• Vision 

 

 



Bettna 2019 

Gemensam 
analys  

Byggstenar
  

Vision 



Bettna 2019 

Omvärldsanalys 

Trendspaning 



• Allt bättre infrastruktur mellan storstäderna 

• Ökat pendling 

• I Sverige har kollektivtrafiken avreglerats med bland annat bolagisering av 

SJ.  

• Färre tågstopp på mindre orter = ökad kostnad för kommuner att få tåget att 

stanna.  
 

Bättre och 

snabbare 

kommunikationer 



• Ständig nya produkter inom It och media 

 

• Sociala media; Facebook, Twitter, med 

mera 

 

• Mer och mer information via internet 

 

• Ökat behov för bredbandskapacitet  

 

• Ständigt behov att anamma nya 

kunskaper och verktyg 

Snabb teknologiutveckling inom IT och media 



Nationella ekonomier hänger ihop och är 

beroende av varandra genom handel, 

finansmarknaderna och valutasammanslutningar 

som Euron.  

 

Världshandel har tredubblats sedan 1970. 

 

Skuldkrisen i Grekland kan påverka de 

ekonomiska förutsättningar i hela Europa och 

ekonomiska ramar i kommuner som Flen 
 

 

Globalt sammanflätad ekonomi 



Sverige är en del av den globala 

världsmarknaden där produktion oftast 

placeras där arbetskraft kostar minst; t.ex. 

Asien. Fler och fler stora företag opererar i 

fler länder och har inte direkt koppling till sitt 

ursprungsland. 

 

Växande svenska storföretag har 

verksamhet i flera länder, men ökar inte antal 

anställda i Sverige.  

 

Flera svenska varumärken ägs nu av företag 

som inte är svenska, så som Vin&Sprit, 

Volvo och SAAB.  

 

Näringslivsutvecklingen i Sverige går mot 

etablering av nya branscher, som är 

kunskap- och tjänstebaserade.  
 

 

Internationalisering av näringslivet 



Andelen av småföretagare (0-5 anställda) växer i 

Sverige, särskilt inom service och 

kunskapsbranscherna.  

 

Små företag bidrar i dag mer till ökad sysselsättning 

i Sverige än stora företag.  

 

90% av de runt 900 företag i Flens kommun är små 

företag med 0 till 5 anställda.  

 

Förutsättningar för näringslivsutveckling ändras 

eftersom små företagare har andra behov än stora 

företag. Det gäller både lokalförsörjning, 

kommunikationer och IT, utveckling och 

marknadsföring.  
 

Småföretagande växer 



Allt större andel av befolkningen bor i 

städer/storstäder. Mindre orter får minskad befolkning. 

 

75% av befolkningsökningen i Sverige sedan 25 år 

tillbaka har hänt runt Stockholmsområdet och 

Göteborg. Hälften av Sveriges kommuner minskar i 

antal invånare.  

 

Storstockholms befolkning ökade med cirka 40 000 

invånare 2010 medan antalet nya bostäder blev cirka 

9 000. Detta medför ett ökat utbud av service, kultur 

och arbetsmarknad.  

 
 

Ökad Urbanisering 



Intressen och strävan efter det goda livet ökar med 

idealet om ett meningsfull jobb, ett bra boende, en god 

hälsa och en fritid med upplevelser.    

 

Egen tid värderas mer och familjen värdesätts högre.  

 

Besöks/upplevelsesnäringen är den snabbast växande 

industri i Sverige 

 

Ökad efterfråga på närproducerad mat.  

 

Nya grupper av besökare kommer till Sverige med 

ökade krav på service, språk och paketlösningar med 

fokus på upplevelser 

 

Önskan om mer egen tid leder till ökat krav på bättre 

kommunikationer och mer flexibla arbetsvillkor.  
 

 

Strävan efter det goda livet  



En ökad medvetenhet om klimatproblematiken och 

behovet av hållbar utveckling av miljön växer fram både 

bland befolkningen och politiken. Ökade regelverk i 

förhållande miljön, med t.ex. krav på minskning av 

koldioxidutsläpp.  

 

Ökning i miljövänliga energikällor som biogas, 

jordvärme, avfallshantering. 

 

Ökat efterfråga på närproducerat mat.  

 

Många väljer tåget framför bilen. 

 

I Flen har etableringen av ekobyn i Skebokvarn väckt 

stort intresse.  

 

Klimatansvar/hållbar ekologi 



Den socio-ekonomiska segregationen ökar i 

samhället. Den ekonomiska klyften mellan de 

som arbetar och de som inte arbetar ökar. 

Inkomstskillnaden mellan hög- och lågutbildade 

ökar.  

 

Skillnaden mellan medelinkomsten i Flen och i 

riket ökar.  

 

Andelen mottagare av försörjningsstöd i Flen 

ökar. Var femte barn i Flens kommun bor i 

ekonomiska utsatta hushåll.  

 

Ökat krav på specifik kompetens och kunskaper 

på arbetsmarknaden leder till arbetskraftsbrist 

samtidigt som det finns hög arbetslöshet.  

Segregationen tilltar 



Gruppen av 65+ utgör en allt större och 

växande del av befolkningen.  

 

Det innebär stora pensionsavgångar och 

ökat försörjningsbörda för de som 

arbetar mellan 18 och 64.  

 

De som går i pension under de nästa 10 

åren är samtidigt den mest friska och 

välbeställda pensionsgeneration 

någonsin.  

 

I Flens kommun är 23 % av 

befolkningen äldre än 65+ (2009) och 

prognosen visar att andelen är växande.  
 

Befolkningen blir äldre 



Bettna 2019 - omvärldsanalys 

• Grupper med 4-5 personer i varje 

• 3 trender per grupp 

• Diskutera: 

– Vilka konsekvenser har dessa tre trender för 

Bettna – nu och i framtiden? 

 

• Välj ut tre konsekvenser per grupp och 

skriv på röd lapp (en konsekvens per lapp) 



Bettna 2019 - omvärldsanalys 

• Vad är de största utmaningar för Bettna för 

att vara en attraktiv ort i 2019? 

– Vad måste Bettna vara bra på? 

– Vad måste utvecklas? 

 

• Välj ut tre utmaningar och skriv på grön 

lapp (en konsekvens per lapp) 

 



Nästa steg 

• Arbetsgrupperna jobbar vidare 

– Projektidéer och analys 

• Samordningsgruppen sammanställer 

kvällens arbete och analyserar 

• Rapport på kvällens möte på kommunens 

hemsida inom kort 

• Nästa stormöte 17 april kl. 19-21 

– avstämning av analysen 

– Tema: kommunikation/kollektivtrafik 



TACK FÖR I KVÄLL! 


