
Ortsutveckling Skebokvarn 

Välkommen!

Stormöte 
 2 september 2013



Kvällens program 
19.00 Välkommen och hur kom vi hit?  

19.10 Rapport från grupperna  

19.35 Presentation av olika finansieringsformer för lokala initiativ  

19.45 Fika och besök i grupperna  

20.00 Skebokvarn 2019   
 SWOT analys och konsekvensanalys 
 Skebokvarns största utmaningar?  

20.50 Snabb återkoppling  

21.00 Tack för i kväll



• 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 Skebokvarn 
• Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan



Hur kom vi hit? 
– Stormöte 19 november 2012: Skebokvarn 

2019 
– Samordningsgruppen och kommunen 

identifierat teman för arbetsgrupper utifrån alla 
idéerna från stormötet  

– Stormöte 27 januari: Arbetsgrupperna bildades 
– Stormöte 16 april: Rapport från grupperna och 

visionsarbete 
– Nyhetsbrev juni 2013



Arbetsgrupperna 



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/ortsutvecklingskebokvarn



Arbetsgrupperna 
Rapport från arbetsgrupperna



Finansieringsformer

• LeaderInlandet 
– www.leaderinlandet.se 

• Landsbygdsprogramet via Länsstyrelsen 
– www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

• Flens kommuns projektpengar 
– www.flen.se/ortsutveckling

http://www.leaderinlandet.se/
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
http://www.flen.se/ortsutveckling


Finansieringsformer

• Ekonomisk förening 

• Aktiebolag 

• Crowd-funding



Arbetsgrupperna 
Fika och besök arbetsgrupperna



Skebokvarn  
2019



En vision…
• är ledstjärna för utvecklingen 
• uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd 
     (=idealtillstånd) 
• ger kraft och energi 
• skapar delaktighet, gemenskap och  

stolthet  
• verktyg att prioritera vad vi ska göra



Skebokvarn 2019 



SWOT Skebokvarn
Styrkor 
•Läget 

•Gemenskapen/andan 

•Naturen 

•Entreprenörskapet 

Svagheter 
•Brist på kommunikationer 

•Brist på service 

•Samhällets utformning 

•Arbetstillfällen 

•Demografin 

Möjligheter 
•Kommunikationerna 

•Utveckling av service 

•Samhällets utformning 

•Naturen/friluftslivet 

•Demografin

Hot 
Ytterligare nerdragningar av 

kommunikationerna 

Ytterligare nerdragningar på service 

Demografin 

Externa aktörer 



Omvärldsanalys





Kommunikationer 
Brist på kollektiva kommunikationer 
Svårt för klimatsmarta transporter – bilpool 
m.m. 

Turism/goda livet 
Vi måste utveckla turismen och 
kommunikationer för att folk vill komma hit 
Stora möjligheter för det goda livet – turism 
möjlighet att utveckla 

Småföretagande 
Fler små företag – vi måste stödja lokala 
företag 
Småföretagande 
Det finns möjlighet på orten för 
småföretagare 

Utflyttning 
Utflyttning – varför? Bättra kommunikationer 
= inflyttning och ej utflyttning, skapar 
arbeten, förskola, andra boendeformer 
Utflyttning av yngre inflyttning av 
pensionärer. Kräver mer service 
Skebokvarn har en allt äldrebefolkning med 
den konsumtion av förbrukningsmaterial. Vi 
bestämmer inte själva. 
Hur får vi storstadsbefolkningen att vilja bo 
här? Strandskyddet, kostnaden för att bygga 
för hög.  
Få barnfamiljer, brist på barnkompisar, 
mindre levande samhälle 
Vad kan vi göra för att få Skebo mer 
attraktivt för barnfamiljer? 



Skebokvarns utmaningar

• Vad är de största utmaningar för 
Skebokvarn för att vara en attraktiv ort i 
2019? 
– Vad måste Skebokvarn vara bra på? 
– Vad måste utvecklas?



Skebokvarns utmaningar

• Välj ut tre utmaningar och skriv på grön 
lapp (en utmaning per lapp)



Nästa steg

• Arbetsgrupperna jobbar vidare med att 
analysera förutsättningarna för utveckling 
och ta fram förslag på åtgärder 

• Visions/samordningsgruppen 
sammanställer visionsarbetet 

• Nästa stormöte ? 



Tack för ikväll!

Ortsutveckling Skebokvarn


