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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: Skebokvarn 
Arbetsgrupp: Alla arbetsgrupperna 

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 
(Offentlig fysisk miljö) 
Skapa mötesplats 

Flytta lekplats 
 

 Ej möjligt pga. 
markförhållanden 
(för sankt) 

  

(Offentlig fysisk miljö) 
Skapa mötesplats 

Anlägga 
grillplats 

 Åtgärd möjlig   

(Offentlig fysisk miljö) 
Skapa mötesplats 

Dra fram 
cykelbana, avser 
från Mejeriet till 
Båthamnen 

 Kostnad?   

 



 
Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Tidåtgång Prioritet 
(Offentlig fysisk miljö) 
Vindskydd vid 
idrottsplatsen 

Klart     

(Offentlig fysisk miljö) 
Muddra kanal vid 
båthamnen 

Länsstyrelsen hanterar 
tillsyn av 
vattenverksamhet 

Flens kommun 
Kultur och fritid 

Önskemål om att 
bjuda in 
Länsstyrelsen 
Fr. Kultur- och 
fritidsnämnden*= 
se fotnot nedan 

  

(Offentlig fysisk miljö) 
Snygga upp samhället  

Röja sly  Önskemål om att 
bjuda in 
Trafikverket 

  

(Offentlig fysisk miljö) 
Sittplatser och 
trädplantering längs 
vägen 
 

Undersöka vad och var 
som ev. kan planteras 

 En bänk finns på 
plats och kärl för 
hundlatrin ska 
sättas upp 

  

(Offentlig fysisk miljö) 
Bullerplank längs vägen 
mot baksidan av 
Skebokvarnsgården 

Kontakta Trafikverket     

(Trafik) 
Cykelbanor Flen-
Skebokvarn 
 

  2000 kr/meter 
 

  

(Trafik) 
Hastighetsbegränsningar 
 

Beslut fattat om 
hastighetsbegränsningar 
av tekniska nämnden 

    

(Trafik) 
Vända busskuren 
 

Kontakta markägaren, ej 
kommunens mark 

    

(Trafik) 
Tätortsentréer  
 

     

(Kommunikationer) 
Bredbandsuppkoppling  
 

Avvakta Flens 
kommuns förstudie 
Bilda fiberföreningar 

Flens kommun 
och kommande 
fiberföreningar 

   

(Kommunikationer) 
Eget postnummer 
 

Definiera område  
Bevisa att majoriteten 
vill ha eget postnummer 
  
Beslut i 
Kommunfullmäktige  
  
Ansökan till Post- och 
Telestyrelsen  
 

Skebokvarnsborna 
tillsammans med 
Flens kommun 
 

   

*Kultur- och fritidsnämnden har i sina planeringsförutsättningar inför 2015-2017 tagit upp 
problemet. Hamnen har dock endast 25 platser och en muddring kostsam. En lösning skulle kunna 
vara att ta kontakt med båtklubb i Skebokvarn eller Sparreholm för att flytta över platserna. 
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3. prioritet: Bra att det genomförs av annan anledning 

 

Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Tidåtgång Prioritet 
(Kommunikationer) 
Senare tömning av 
brevlåda 
 

Bjuda in 
Posten 

Ortens invånare, Tina kontaktar 
Posten 

   

(Kommunikationer) 
Kvällsturer med 
anropsstyrda taxibilar 

Inväntar 
planering av 
Länstrafiken  

Länstrafiken    

(Kommunikationer) 
Landsbygdstransporter 

Identifiera 
behov 
 

    

(Företag och 
turismgruppen) 
Bad, omklädnings-
rum, cykelställ, 
parkering, skyltar 

Fler grupper 
arb. med 
frågan. Tas upp 
på gruppmöte 
25/2 

Idrottsföreningen. 
Flens kommun/Tekniska/ 
Kultur och Fritid 

   

(Företag och 
turismgruppen) 
Välkomstskyltar 

En skyltgrupp 
är under 
bildande 

Skyltgruppen i samarbete med 
Flens kommun/Utredning och 
strategi 

   

(Företag och 
turismgruppen) 
Informationstavla 
(orienteringstavla) 
inkl. beskrivning av 
utflyktsmål, cykel- och 
vandringsleder  

Tavlans plats: 
busshållplatsen  

Företag och turismgruppen i 
samarbete med Flens 
kommun/Samhällsbyggnad/Kultur 
och Fritid 

Ansv. i 
vår grupp: 
Pernilla 
och 
Mikael 

  

(Företag och 
turismgruppen) 
Näringslivs- 
utveckling 

Titta på 
möjligheten - 
förstudie för att 
skapa ek.fören. 

Flens 
kommun/Näringslivskontoret 

Ansv. I 
vår grupp: 
Marieke 
och 
Alexandra 

  

(Företag och 
turismgruppen) 
Företagsregister 

Prata med 
ortsutv.gruppen 
Sparreholm/ 
marknadsföring 
och 
kommunikation 
om samarbete 

Företag och turismgruppen    

(Företag och 
turismgruppen) 
Sophantering 

 Flens kommun/Sörmland vatten    
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