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Mall för arbetsgruppernas förslag till handlingsplanen 
 
Projektet Ortsutveckling - som är en del av Färdplan Flen – syftar till att Flens 
kommun i samverkan med föreningar, näringsliv och ortsbor ska utveckla en 
vision och en handlingsplan för varje ort i kommunen.  
 
Arbetet på respektive ort drivs genom arbetsgrupper med olika teman. Denna 
mall syftar till att hjälpa arbetsgrupperna med deras uppdrag;  

• att analysera förutsättningarna för utveckling på orten   
• ta fram förslag på bidrag till handlingsplanen  

 
Mallen kommer också användas till att hämta uppgifter till visionsarbetet och 
handlingsplanen.  
 
Mallen bygger på att varje arbetsgrupp redovisar ett av sina teman i taget. Flera 
teman är mycket omfattande och därför kan grupperna välja att dela upp 
huvudteman i underteman. Till exempel kan arbetsgruppen med ”Trafik” som 
huvudtema välja att dela upp det i en redovisning för ”Kollektivtrafik” och en 
för ”Trafiksäkerhet”.    
 
Nästa steg är att beskriva gruppens analys av förutsättningarna för utveckling 
inom temat under punkt 1. Texten under punkt 2 visar vad gruppen vill uppnå 
och blir underlag för visionsarbetet. Tabellen under punkt 3 blir gruppens bidrag 
till den sammanfattande handlingsplanen.  
 
OBS! Varken visionen eller handlingsplanen kan innehålla allt som 
arbetsgrupperna redovisar. Därför kommer en samlad prioritering av underlag 
och förslag att ske.  
 
Byt ut all röd text i mallen mot det som är relevant för respektive 
tema/undertema!  
 

 
 
 
 
 



Ortsutveckling: Flens tätort 
Arbetsgrupp: Centrum- och näringslivsutveckling 
Tema: - Handel 
- Attityder/Service 
- Skapa nätverk/Hitta eldsjälar 

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag 
till åtgärder  

1. Förutsättningar för utveckling 
Redogör kortfattat för vad som gäller för temat och vad arbetsgruppen tycker är 
viktigt. Det kan till exempel vara organisation och ansvar, geografiska 
förutsättningar, lagar och regler, statistik och andra fakta, begränsningar i 
kapacitet med mera. Koppla gärna till er SWOT-analys för att beskriva styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot! 
 

2. Mål för utvecklingen 
Skriv i punktform: 

• Det här vill vi konkret uppnå inom temat.  
• Det här är våra önskemål och behov.  

 
 

3. Förslag till åtgärder 
D v s: Det här behöver genomföras för att vi ska förbättra förutsättningarna och 
nå målen. 
 
Fyll i tabellen med förslag till: 

• Åtgärder; vad ska göras 
• Aktiviteter; vilka aktiviteter inkluderar det. Det kan finnas fler aktiviteter 

för varje åtgärd 
• Ansvar; vem ska/kan/vill ansvara för genomförandet av aktiviteterna 
• Resurser; vilka resurser krävs för att genomföra aktiviteterna. Tänk på 

att resurser både kan vara ekonomiska, materiella och mänskliga 
• Tidåtgång; hur länge tar det att genomföra åtgärden, gärna i veckor 
• Prioritet; använd gärna följande prioriteringsordning:  

o 1. prioritet: Avgörande för utveckling av orten  
o 2. prioritet: Bra för utveckling av orten   
o 3. prioritet: Bra att det genomförs av annan anledning 

 
 

Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Tidåtgång Prioritet 
– Handel Skapa 

skyltskåp 
Forum Flen och 
Näringslivskontoret 
identifierar 
tänkbara företag 

   

– Handel Julmarknad Birgitta Larsson 
och Lotta Jonsson 

   

–Handel 
 

Sommaröppna 
butiker  

    

– Handel Mathandel ev. 
bondens 

    



marknad 
– Attityder/Service Skylta bättre till 

Turistbyrån 
    

– Attityder/Service Skapa en 
välkomnande 
känsla vid 
ingångarna till 
Lästen 

    

– Attityder/Service Mer 
information och 
mer upp skyltat 
för att lyfta 
fram det som 
finns 

    

– Attityder/Service Bättre 
navigerad 
hemsida. En 
bra service för 
medborgarna 

    

– Attityder/Service Kampanj riktat 
till 
sommargäster 

    

– Attityder/Service Insatser för 
nyanställda 
personer genom 
att erbjuda 
guidad busstur 

    

– Skapa 
nätverk/Hitta 
eldsjälar 

Få flera 
personer att 
engagera sig 

    

– Skapa 
nätverk/Hitta 
eldsjälar 

Samarbete med 
gymnasieskolan  
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