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Näringslivsstrategi för Flens kommun 
Företagandet startar här! 
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Näringslivsstrategin utgår från Flens kommuns vision 
I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är 
stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara 
alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och 
ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet.  
 
Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens 
kommun tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad! Med 
varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för 
en hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland.  
 
I Flens kommun har vi nära till varandra och delar gärna med oss av tillgångar och 
möjligheter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke. 
Flens kommun - Sörmlands hjärta 
 
Arbetet med näringslivsstrategin ska ske utifrån Flens kommuns värdegrund 
Flens kommuns värdegrund är baserad på jämställdhet och på följande centrala värdeord: 
stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet, ansvar.  
 
”Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde. Mitt arbete 
ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet. Jag är stolt över vårt arbete och vår 
verksamhet.” I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och 
stimulerande att bo, leva och verka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar 
livskvaliteten i livets alla faser. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad. 
Flens kommun - Sörmlands hjärta 
 
Näringslivsstrategi för Flens kommun 
Näringslivsstrategin uttrycker Flens kommuns vilja och ambitioner att i samverkan med 
samhällets olika aktörer utveckla företagsklimatet och skapa goda förutsättningar för fler 
arbetstillfällen och ett hållbart näringsliv. 
 
Näringslivsstrategin för Flens kommun stödjer kommunens strategiska mål och är ett 
styrande dokument för hela kommunen. Fyra strategiska områden pekas ut där Flens 
kommun tillsammans med övriga aktörer behöver fokusera arbetet för att skapa en ännu 
starkare näringslivskommun.  
 
“Det ska vara attraktivt och enkelt att starta, utveckla och driva företag i Flens kommun” 
    Ur Strategisk plan för 2017-2020 
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Med företagspuls i hjärtat 
Flens kommun ska upplevas som en serviceinriktad, transparent och företagarvänlig kommun 
med en hög kvalitet i myndighetsutövning 
 

- Kommuninvånarnas behov av utbildning och arbete samt näringslivets behov av 
kompetens ska beaktas vid planering och utveckling av infrastruktur 

 
- Kommunens service kännetecknas av tillgänglighet, hög kompetens, god service och ett 

bra bemötande 
 
- Det ska finnas en väl fungerande intern etableringsprocess och service för alla 

verksamheter inom näringslivet som söker kommunens tjänster 
 
- Kommunen ska ha ett inventerat markinnehav med hög grad av planberedskap för att 

möta invånarnas och näringslivets behov 

Där människor och företag växer tillsammans 
Tillgång till bra utbildning, från förskola till högskola, bidrar till kommunens utveckling och 
främjar kommuninvånarna till ett livslångt lärande. Det bidrar till kompetensförsörjning på 
arbetsmarknaden.  
 

- Utbildningsnivån i kommunen ska höjas med en bra grund- och gymnasieskola samt 
vuxenutbildning 

 
- I ett öppet och nära samarbete mellan skola och näringsliv ska företagarintresset 

väckas hos barn och elever  
 

- Insatser arbetsförlagd utbildning, praktik och riktade kompetens- och 
utbildningssatsningar ska stämmas av mot näringslivets kompetensbehov  

 
- Insatser för högre utbildning ska drivas i samverkan kommun, näringsliv och akademi 

 
- Kommunen ska tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet matcha 

nyanländas kompetens mot arbetsmarknadens behov. 

En plats för tillväxt i samverkan 
Samverkan mellan kommun och näringsliv kännetecknas av förtroende, öppenhet, energi och 
ett stort engagemang för Flens kommun 

 
- Genom kreativa och innovativa mötesplatser utvecklas Flens kommun som attraktiv ort 

för boende, besökare och näringsidkare 
 

- Arbetsmarknadsrådet drivs av kommunen och är basen för samverkan i 
kompetensbehov och matchning 
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- Branschorganisationer i Flen är viktiga samarbetspartners för kommunen 
 

- I samverkan med regionala parter ska Flens kommun vara aktiv och drivande för att 
skapa en gynnsam utveckling för orten och regionen. 

Med hjärta för företagen 
Flens kommun ska ha en positiv vi-känsla mellan företagare och kommun. Attityder till 
företagande ska påverkas i en positiv riktning - att vara företagare i  
Flens kommun ska ses som ett självklart alternativ! 
 

- Förtroendevalda och tjänstemän talar alltid gott om det goda företagandet 
 

- Kommunen kommunicerar tydligt en positiv bild av företagande och framhåller goda 
exempel. 

 
Arbetsfördelningen i genomförandet av näringslivsstrategi för Flens kommun 
 
Näringslivets uppdrag 
 

Gemensamt uppdrag 
 

Kommunens uppdrag 
 

Driva och utveckla företagen 
 
 
Skapa jobb och ta emot 
praktikanter 
 
 
Bygga nätverk mellan 
företagen 
 
 
Skapa dialog mellan 
företagen  
 

Verka för positiva attityder 
till företagande och bidra till 
ett gott näringslivsklimat.  
 
Ansvara för en god 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv.  
 
Verka för att öka 
attraktiviteten 
 
Skapa dynamik och intresse 
för nätverkande 
 
Locka företag att etablera sig 
i kommunen 
 
Samverkan kring 
företagsförlagd utbildning 
 

Skapa goda förutsättningar 
för företagande och stödja 
befintliga företag 
 
Bedriva rättssäker 
myndighetsutövning med 
gott bemötande 
 
Locka företag att etablera sig 
i kommunen 
 
Verka för goda 
kommunikationer 
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