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Kvällens punkter

• Välkommen och introduktion 

• Bakgrund till Färdplan Flen och Ortsutveckling 

• Förutsättningar för utveckling av centrum- och 

näringslivet i tätorten Flen 

• Vem mer ska vi ha med? 

• Nästa steg/möte



• Flens kommuns arbete med 
kommun- och 
varumärkesutveckling 

• Beslut i kommunfullmäktige i 
hösten 2009



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
Mål  

Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare 
utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i 

kommunen.  

Mål för Flen  
• Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan för 

ortens utveckling



Ortsutveckling Flen



Hur långt har vi kommit?
• Malmköping  

– genomförande pågår – beslut KF december 2010 
• Sparreholm  

– genomförande pågår – beslut KF april 2012 
• Hälleforsnäs  

– genomförande pågår – beslut KF 25 oktober 2012 
• Bettna  

– vision/planering pågår – förväntas gå till KF i december 2013 
• Skebokvarn 

– vision/planering start 19 november 2012 
• Flens tätort  

– Vision/planering start den 28 april 2013



Hur kom vi hit? 

– Stormöte 28 april 2013 

– Samordningsgruppen och kommunen 
identifierat teman för arbetsgrupper utifrån alla 
idéerna från stormötet; 

• Stadsmiljön 
• Centrum- och näringslivsutveckling 
• Kultur och Fritid

All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida 
www.flen.se/ortsutvecklingflen



Gruppernas uppdrag
• Analys av förutsättningarna för utveckling   
• Förslag till åtgärder i handlingsplanen 

(mall) 
• Bidra till visionsarbetet 
• Vem: de som är intresserade och 

tjänstemän från kommunen 

All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida 
www.flen.se/ortsutvecklingflen



Arbetsgrupperna
• Öppna för alla att delta 
• En Flensbo sammankallande för varje grupp 
• Grupperna beslutar själv om ”formalia”; 

mötestider, minnesanteckningar, etc.  
• All dokumentation kommer ligga på 

kommunens hemsida 
• En från varje grupp deltar i visionsgruppen 
• Tjänstemän deltar i alla grupper



Visions/samordningsgruppens 
uppdrag

• Att leda visionsprocessen 
• Säkerställa att visionen är förankrat på 

orten 
• Att samordna informationen från de 

andra grupperna 
• Vem: en från varje förening + 

sammankallande för arbetsgrupperna



Roller 

Sammankallande 
• Vara kontaktperson för 

gruppen 
• Delta i visionsgruppen 
• Arbeta tillsammans med 

tjänstemännen om 
administration

Tjänstemän 
• Ge administrativ stöd 
• Bidra med kunskap och 

fakta 
• Samordna med 

kommunens 
förvaltningar



Förutsättningar för utveckling


