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Ortsutveckling Skebokvarn 
Stormöte den 28 januari 2013 klockan 18.30 

i Skebokvarnsgården 
 
Närvarande:  37 personer 
 

1. Välkommen och hur kom vi hit 
Karina Krogh, projektledare Färdplan Flen, hälsar de närvarande välkomna och presenterar 
den lokala samordningsgruppen och kommunala tjänstemän. Därefter berättar Karina om 
bakgrunden till arbetet med Ortsutveckling som är en del av Flens kommuns arbete med 
Färdplan Flen. Inom Färdplan Flen har en vision för Flens kommun 2019 tagits fram som 
betonar att en av kommunens stolthet är orternas särprägel, en viktigt utgångspunkt för 
ortsutvecklingsarbetet.  
 
Målet för ortsutveckling är att ta fram en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. 
Nu är uppdraget att göra detta för Skebokvarn som är den femte orten kommunen arbetar 
med inom ortsutveckling.  
 
Arbetet påbörjades i Skebokvarn i juni 2012 med ett möte med ortens föreningar. I 
november inleddes formellt med ett stormöte med runt 50 deltagare. Målet är att i slutet av 
året att gå till kommunfullmäktige med en vision och handlingsplan för Skebokvarn. Sedan 
börjar genomförandefasen som kan vara mellan 3-5 år.  
 

2. Introduktion till arbetsgrupperna 
 
Utifrån diskussionerna på stormötet i november har samordningsgruppen tillsammans med 
kommunen identifierat tre teman för gruppernas arbete: 
 

- Trafik och kommunikationer 
- Offentlig fysisk miljö 
- Företag och turism 

 
Arbetsgrupperna ska arbeta utifrån idéerna som kom fram i november, men fler idéer kan 
komma fram under resans gång.  



 
Karina informerade att nästa steg nu är att bilda arbetsgrupper och utse en sammankallande 
för varje arbetsgrupp, helst en Skebokvarnsbo. Därefter påbörjas analysarbetet i grupperna. 
Ett nytt stormöte kommer att anordnas i april/maj.  
Karina poängterade att gruppernas uppdrag är att analysera förutsättningarna för utveckling 
inom temat, inte att genomföra de förslag som har framkommit. Utifrån denna analys ska 
grupperna ta fram förslag till åtgärder som sen ska prioriteras innan handlingsplanen sättas 
ihop. Alla intresserade är välkomna att vara med i valfri arbetsgrupp. Varje grupp får stöd 
från en eller två kommunala tjänstemän. 
Anteckningar från arbetsgruppernas möten kommer att läggas ut på kommunens hemsida 
Varje arbetsgrupp avgör formalia, mötestider, hur minnesanteckningar skrivs med mera 
En från varje arbetsgrupp deltar i visionsgruppen 
 
Den sammankallandes roll är vara kontaktperson för gruppens teman, delta i 
visionsgruppen, arbeta tillsammans med tjänstemännen om administrationen 
 
Tjänstemännens roll är att ge administrativt stöd, bidra med kunskap och fakta samordna 
med kommunens förvaltningar 
 
Visionsgruppens uppdrag är att leda visionsprocessen, säkerställa att visionen är förankrad 
bland ortens invånare, samordna information från de olika arbetsgrupperna. 
 
Sune Hårdh informerade att det finns fler källor till finansiering av idéer än kommun, bland 
annat Leader Inlandet och Länsstyrelsen som administrerar EU-pengar lokalt. Det viktiga är 
att man vet vad man vill åstadkomma.  
 
Ebba poängterade att det är viktigt att landsbygden är med i arbetet eftersom Skebokvarn är 
så litet.  
 

3. Fika och gruppanmälningar 
 
Karina instruerade deltagare att gå ta en kopp kaffe och sedan gå prata med tjänstemännen 
om arbetsgrupperna och använda möjligheten att anmäla sig till arbetsgrupperna.  
 
För varje grupp utsås en sammankallande för första möte:  
Trafik och Kommunikation: Anders Holm med hjälp från Matthias Pfeil, Flens kommun 
Offentlig fysisk miljö: Håkan Eriksson och Sune Hård med hjälp från Karin Tibbelin, Flens 
kommun 
Företag och turism: Marike Malotaux med hjälp från Alexandra Elfridsson, Flens kommun 
 
Grupperna ska träffas inom en månad och utse en person till visionsgruppens möte den 6 
mars klockan 18.30 på Bygdegården.  



 
4. Skebokvarn 2019  
Karina introducerade processen för visionsarbetet för mötet och berättade vad en vision är 
och hur den ska användas, bland annat som underlag för prioritering av åtgärder i 
handlingsplanen. Vägen till visionen är bland annat att:  
 

- Börja med att gå igenom hur det ser ut i Skebokvarn idag med hjälp av en SWOT-
analys. Engelsk förkortning för Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 
- Analysera Hur ser det ut i världen runt oss? Vilka konsekvenser får det för oss i 

Skebokvarn = Trendanalys 
 

- Byggstenar för Skebokvarn, vad finns det för utgångspunkt för utveckling 
 

Därefter påbörjade mötet visionsarbetet genom att göra en SWOT analys i grupper. Ett 
blädderblock per grupp, där medlemmarna efter diskussion skriver upp varje del av SWOT-
analysen.  

Kommunens representanter samlar in gruppernas redovisningar och sammanställer.  
 
5. Nästa steg  

Mötet avslutades med en kort genomgång av nästa steg:  

- Arbetsgrupperna träffas inom en månad 
- Samordningsgruppen träffas den 6 mars 
- Nytt stormöte i april/maj med återkoppling från grupperna och nästa steg i 

visionsarbetet 
 
Fråga: 
Facebookgrupp som heter ”Skebokvarn” ger möjligheter att lägga ut och dela information. 
Kan vi hjälpas åt att använda och nyttja den kanalen i arbetet? Det kan vara ett bra sätt att 
nå andra och fler grupper i Skebokvarn som kanske inte hinner att gå på stormöten.  
 
6.  Avslutning 
Karina Krogh avslutar mötet klockan 20.35 med ett stort tack för det konstruktiva arbetet 
under kvällen.  
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