
 

      
      

 
 
 
 

Ortsutveckling Flen 
Stormöte 2013-10-22 
Minnesanteckningar 

 
Närvarande: 23 personer samt medverkande tjänstemän från Flens kommun. 
 
Välkommen 
Yvonne Nilsson-Gauffin, sammankallande i samordningsgruppen, hälsar alla välkomna. Alla 
närvarande hälsar på varandra. Genom att skriva på närvarolistan blir man också uppsatt på en 
sändlista för information från ortsutvecklingsprojektet. 
 
Introduktion till Färdplan Flen och ortsutveckling 
Karina Krogh, projektledare för ortsutvecklingsprojektet, ger en introduktion till Färdplan 
Flen, arbetet med att ta fram en vision för Flens kommun samt om ortsutvecklingsprojektets 
olika faser. Mer information finns på kommunens hemsida, www.flen.se under Färdplan Flen 
och Ortsutveckling. 
 
Målet för Flens stads ortsutvecklingsprojekt är att utveckla en vision och ta fram en långsiktig 
handlingsplan För Flens stad. Arbetet inleddes med ett stormöte hållits den 28 april 2013. 
Efter detta möte bildades tre arbetsgrupper och en samordningsgrupp. Arbetsgrupperna är: 
Centrum- och näringslivsutveckling (sammankallande Sabina Dernelid), Stadsmiljö 
(sammankallande Monica Falk) och Kultur och fritid (sammankallande Jessica Eckerman). 
Grupperna har hållit flera möten. Minnesanteckningar från gruppernas möten finns på 
kommunens hemsida. 
 
Arbetsgruppernas uppdrag är att analysera förutsättningarna för utveckling, ge förslag till 
åtgärder i handlingsplan och bidra till visionsarbetet. I arbetsgrupperna deltar de som är 
intresserade av ämnet och respektive grupp stöds av en tjänsteman från kommunen. 
Handlingsplanen tas fram utifrån en mall. 
 
Rapport från arbetsgrupperna 
Centrum- och näringslivsgruppen: Sabina Dernelid var förhindrad att närvara, varför 
Alexandra Elfridsson, Näringslivskontoret, rapporterade från gruppens arbete. Gruppen har 
hållit två möten, det ena där man gjorde en SWOT-analys och det andra där man hade 
gemensamt möte med stadsmiljögruppen. En julmarknad planeras. Frågor som ”var är 
centrum?” och skyltning har diskuterats. Nytt möte planeras i november. 
Kultur- och fritidsgruppen: Jessica Eckerman rapporterar att gruppen haft tre möten. Ett av 
mötena har hållits med ungdomar på fritidsgården i Flen. Gruppen planerar fler besök på 
fritidsgården. Har gjort en SWOT-analys men ska göra om den. Gruppen saknar samlad 
information om vad som händer i Flen (tex Stockholm - PåSta´n) Gruppen har nu 15 
medlemmar. 



Stadsmiljögruppen: Monica Falk rapporterar att gruppen bland annat utgått från den SWOT-
analys som gjordes i ortsanalysen för Flen (en del av underlaget för Fördjupade 
översiktsplanen för Flen). Gruppen hr diskuterat åtgärder som är synbara och snabba, som tex 
skyltar till turistbyrån. Har diskuterat kartor över gångstråk och uppsättning av skyltar med 
information om vad man ser. Gruppen har haft ett gemensamt möte med centrum- och 
näringslivsgruppen. 
 
Samordningsgruppen: Yvonne Nilsson-Gauffin informerade att gruppen syftar till att 
samordna arbetsgruppernas arbete och driva visionsprocessen framåt. Gruppen skickar till 
övriga grupper frågeställningen: Vilka är inte med i ortsutvecklingsarbetet?  Information har 
översatts till somaliska och arabiska. Kan vi bedriva uppsökande verksamhet?  Karina Krogh 
rapporterar att hon besökt Stenhammarskolans elevråd. 
 
Presentation av Föp Flen 
Britt-Marie Andersson, planarkitekt på Plan- och byggkontoret, presenterar arbetet med att ta 
fram en fördjupning av översiktsplanen (Föp) för Flens stad.  Arbetet pågår avsiktligt 
parallellt med ortsutvecklingsarbetet. Idéer, förslag och synpunkter har hämtats in, bland 
annat från presentation på biblioteket och vid stormötet i april. Intresserade har fått svara på 
frågan: Min bästa plats (i Flen) Annat jag har idéer om. Inom kort kommer ett förslag att 
skickas ut för samråd. Britt-Marie presenterade också den konsultrapport som fått namnet 
”Satsa på stadskärnan” samt en planskiss. Planförslaget har döpts till ”Staden mellan sjöarna”. 
Om arbetet går som planerat, kommer ett planförslag att antas under senhösten 2014. 
 
Fika 
En eloge till klass 8b 1 vid Stenhammarskolan som fixat jättegott fika! 
 
Vision för Flens stad 2019 
Karina Krogh visar hur man tar fram en vision enligt den arbetsmodell som används i 
ortsutvecklingsprojektet. 
 
Först görs en gemensam analys av hur ser det ut i Flens stad idag (SWOT-analys), sen en 
analys av vad som händer i världen runt om oss och hur det påverkar oss (Omvärldsanalys). 
Därefter tas fram byggstenar för Flens stad, som utgör underlaget för visionen för Flens stad 
2019.  
 
SWOT-analys 
SWOT står för Strenghts (styrkor) Weakness (svagheter) Opportunities (möjligheter) Treat 
(hot) 
Alla deltagande i kvällens möte gör en SWOT-analys. De tre arbetsgrupperna presenterar sina 
idéer och tankar vid varsitt bord. Mötesdeltagarna går runt bland grupperna och lämnar 
förslag och kommentarer.  
 
Feedback från grupperna och nästa steg 
Grupperna presenterade sina SWOT analyser (alla finns sammanställt på kommunens 
hemsida). Grupperna kommer jobba vidare med sina analyser och ta fram förslag till åtgärder 
till handlingsplanen.  
 
Tack för ikväll 
Karina Krogh tackade för kvällens möte och ett bra arbete i grupperna. Nästa stormöte 
kommer äga rum i januari, datum inte fastställt än. Alla fick i uppdrag att ta med en person 
mer till nästa möte.  


