
 
 

 

 

   180305   
      

 
 

Projektplan KKN  
Hur kan de kreativa kulturella näringarna i Flens kommun utvecklas? 
 
 
Bakgrund/nuläge 
Flens kommun har antagit en ny kulturplan för åren 2017 till 2020, samt en ny 
näringslivsstrategi för samma tidsperiod.  
 
Kulturområdet lyfts och beskrivs som en nödvändig och viktig del av människans och 
samhällets välbefinnande och utveckling. Flens kulturprofil ska synliggöras. Att samverka och 
möjliggöra är metoder när planen ska införlivas. 
 
Projektet är en följd av kulturplanens prioriteringar där;  Ökad dialog och samverkan, är ett 
av fyra utvalda områden. Inriktningsmålen för perioden lyfter bland annat dialogen som 
metod för kulturaktörer att utbyta information, idéer, problem och lösningar. Ett annat 
inriktningsmål i kulturplanen är att en “kulturens väg in” har skapats för att på bästa sätt 
erbjuda service till enskilda initiativtagare/föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer 
som vill bidra till kulturlivet i Flens kommun. 
 
Flens kommuns näringslivsstrategi för åren 2017 till 2020, antogs av kommunfullmäktige i 
augusti 2017. 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. Bland annat nämns att 
verka för positiva attityder, god samverkan, ökad attraktivitet, ökad dynamik och 
nätverkande. 
 
I detta projekt där de kulturella kreativa näringarna uppmärksammas är samverkan i fokus 
med förhoppningsvis gynnsamma effekter för såväl kulturbranschen samt för näringslivet i 
Flens kommun. Ett gemensamt syfte är att dialoger och samarbeten kan öka de 
professionellas arbetsmöjligheter inom kulturområdet. 
 
Ett rikt kulturliv med kreativa miljöer för  kulturell mångfald upplevs som mer attraktivt och 
stärker kommunens tillväxt utifrån båda perspektiven, kultur och näringsliv. 
 
Med detta projekt uppmärksammas de utövande konstnärerna, kreatörer och 
entreprenörer, uppdragsgivare, arrangörer samt andra aktörer som bidrar inom området. En 
bransch som kan sammanfattas i begreppet, KKN (Kulturella kreativa näringar). Aktörer inom 
branscher som musik, scenkonst, konst, formgivning, litteratur, film, foto, spel och media 
samt upplevelsebaserad besöksnäring, som exempelvis museer och platser av 
kulturhistoriskt intresse innefattas. 



 
 
 
Avgränsningar 
Projektet avser Flens kommun. 
 
Syfte 
Projektet avser att göra en förstudie av förutsättningarna för att skapa nya kontaktytor och 
samarbetsformer för aktörer verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) 
inom Flens kommun. 
 
 
Mål/effekt 

● Identifiera kulturbranschens förutsättningar utifrån projektets valda aktiviteter. 
● Hitta metoder för branschens utveckling. 
● Tydliggöra kommunens roll för kommunens kulturaktörer, inom KKN. 
● Beskriva hur kommunens interna samverkan påverkar förutsättningarna för 

kommunens kulturaktörer. 
 
Projektets olika delar 

● Kartlägga aktörer och intressenter. 
● Kartlägga lokaler ortsvis som är möjliga att nyttja för kulturella ändamål. 
● Genomföra en omvärldsbevakning i syfte att ta del av andras erfarenheter av 

liknande projekt. 
● I en enkät ställa frågor till aktörer och intressenter om behov, förutsättningar, idéer. 
● Genomföra en träff i Flen (en work-shop) i syfte att lyfta olika perspektiv samt 

identifiera behov. 
● Intervjuer av föreningsliv, delar av näringslivet samt berörda tjänstepersoner i Flens 

kommun. 
● Sammanfatta resultat, genomföra en analys och ge förslag till fortsatt arbete. 
● Sprida resultatet. 
● Besluta om fortsatt arbete. 

 
 
Beställare 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. 
 
Styrgrupp/beslutande 
Eva Gustafsson, kvalitets-och verksamhetschef BUK 
Mikael Larsson, Näringslivschef 
 
 
Projektledare/sammankallande 
Inger Zetterström Karlsson, BUK 
 
 
Projektgrupp/arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av: 

● Inger Zetterström Karlsson, BUK 
● Elisabeth Holmberg, NTS 
● Johan Eriksson, konsult 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


