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Då har vi klivit in i året 2023 med stormsteg och den första månaden har snart passerat. Vi 
går mot ljusare årstider och en förhoppning om att det också ljusnar på många andra fronter 
som vi kämpat med under 2022. Jag ser fram emot ett händelserikt 2023 tillsammans med 
er och hoppas att vi ses i alla möjliga möten, nätverk och konstellationer.

- Frida Vidén, Näringslivschef Flens kommun

Företagsfrukost 

Att vara företagare kan ibland kännas ensamt och man lever lite i sin egen värld, men 
då vill jag tipsa om att det finns flera bra nätverk här i kommunen som anordnar träffar 
för er företagare. Både som medlem och som icke medlem. Närmast i tiden har vi 
frukostträff med inriktning industri 9 februari som anordnas av Forum Flen. Skicka ett 
mail till naringsliv@forumflen.se senast den 7 februari och anmäl dig.

Varma hälsningar: Flens Näringslivskontor och Forum Flens styrelse.

Välkomna!

http://naringsliv@forumflen.se
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Solkartan 

Är du intresserad av att installera 
solpaneler på ditt tak? På Flens kommuns 
hemsida hittar du solkartan. Solkartan 
visar mängden solinstrålning på taken i tre 
energiklasser som illustreras med färgerna 
rött, orange och blått. Som användare 
kan du ange area för installerad takyta 
för att avläsa en förväntad årlig solel- eller 
solvärmeproduktion. Solkartan bygger på 
vissa antaganden och ger inte en exakt 
bild men väl ett inledande svar på om det 
är värt att undersöka förutsättningarna 
närmare. Du hittar all information genom 
att gå till Flens kommuns solkarta

Du har väl inte missat att Flen är en del 
av senaste numret av affärstidningen 
Näringsliv. Om du klickar här kan du läsa 
om några av våra företag i Flens kommun:
Här finner du Tidningen Näringsliv

Enkät
Från och med den 2 januari har Svenskt 
näringsliv börjat skicka ut enkäter till er 
företag (medlemmar i Svenskt näringsliv 
i första hand, sedan i storleksordning 
nedåt om totalt 200 företag). Förra året 
var det 95 företag som svarade och jag 
hoppas att vi kan toppa det i år. Era svar 
är otroligt viktiga i vårt arbete framåt för 

https://flen.se/bygga-bo-miljo/bostad/solkarta-for-flens-kommun/
https://naringsliv.se/utgava/2022-5/2022-5-sormland/
https://naringsliv.se/utgava/2022-5/2022-5-sormland/ 


Information från 
Arbetsmarknadsenheten 
Flens kommun 
På Arbetsmarknadsenheten i Flen hjälper 
vi individer att underlätta vägen till egen 
försörjning. Det kan bland annat vara 
genom vägledning, arbetsförberedande 
insatser, hälsoinsatser, praktik, 
arbetsmarknadsanställning eller en vanlig 
anställning. 

Våra coacher är utbildade i supported 
Employment som är en välbeprövad och 
värdegrundsbaserad arbetsmetod som 
framgångsrikt hjälper verksamheter och 
medarbetare att stötta människor in på 
arbetsmarknaden genom anställning.

Våra coacher är också utbildade i 
Supported Education som är ett stöd 
för personer att välja och genomföra 
utbildning efter deras eget val.

Är du intresserad av att erbjuda praktik 
eller är du i behov av att anställa personal? 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Pauline Eriksson 
Gruppledare Arbetsmarknadsenheten 
0157-430929 

Svea Nielsen 
Arbetsmarknadssamordnare  
Arbetsmarknadsenheten 0157-430915
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I en gemensam insats från Region 
Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum 
erbjuder de företagare kostnadsfri 
rådgivning och stöd. 

Genom en väg in för dig som företag finns 
till för att hjälpa dig hitta rätt bland de olika 
stöd som finns för företag i Sörmland. De 
hjälper dig också med rådgivning genom 
de extraordinära händelser som pågår, 
såsom covid-19 pandemin och vägleder 
dig kring vilka krisstöd som du kan söka.  
 
Mer information och vägledning finner 
du genom gå till Sörmlands företagslots 
hemsida.

Näringsliv 
finner
du även på
flen.se

genom att
>klicka här

Sörmlands företagslots
- en väg in för dig som företagare
Stua i gemensam insats med Region Sörmland 
och Nyföretagarcentrum, för att
stötta företagare med rådgivning!

https://www.destinationsutveckling.com/foretagsradgivning/
https://flen.se/naringsliv/
https://flen.se/naringsliv/
https://naringsliv.se/utgava/2022-5/2022-5-sormland/ 
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• Mät-och karttjänster till Flens 
kommun 

(sista anbudsdag 2023-01-31)
Upphandlingen avser kart- och 
mätningstekniska tjänster för att 
tillgodose kommunens behov av aktuellt 
underlag i plan- och bygglovsprocessen 
samt för drift och underhåll av 
allmän plats: Upphandling mät och 
karttjänster

• Totalentreprenad vårdboende 
Gårdsjö Strand i Flen, Flens 
kommunfastigheter AB

(sista anbudsdag 2023-02-14)
Totalentreprenad enligt bifogade 
handlingar: Upphandling vårdboende 
Gårdsjö strand

• Grönyteskötsel till Flens Bostads AB 
och Flens Kommunfastigheter AB

(sista anbudsdag 2023-01-31) Tillsyn 
och skötsel av tomtmark i Flens tätort: 
Upphandling grönytesskötsel

Medverka i årets 
besökskarta!

Flen Besökskarta & Informationsskyltar  2023
I samarbete med Flens kommun uppdaterar Expohuset AB för 16:e året i rad 
Flen Besökskarta och de 13 Informationsskyltarna.

Kartan innehåller information på svenska, engelska och tyska. Där finns fakta 
om Flens kommun, våra sevärdheter och besöksmål. Tanken med kartan är att 
via annonser och information inspirera till besök och aktiviteter i Flen.

Flen besökskarta 2023
Besökskartan trycks i ca 10.000 exemplar

Kartan finns på turistbyrån och infopoints runt om i kommunen.
Dessutom vid besöksmål, i stadshuset, biblioteken, bensinstationer,
Restauranger, boendeanläggningar och butiker.
Kartan kommer även att finnas på övriga turistbyråer i Sörmland.

Välkommen att medverka!
För mer information och bokning

Av annonsplats, kontakta

Vxl 010-160 55 30
www.expohuset.se

https://www.opic.com/org/telge_inkop/mat-och-karttjanster-till-flens-kommun_891cfbc7b23ee5b4e2551c7f587da7ba/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee526ceb9cb466d64884ca38bab650e34c 
https://www.opic.com/org/telge_inkop/mat-och-karttjanster-till-flens-kommun_891cfbc7b23ee5b4e2551c7f587da7ba/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee526ceb9cb466d64884ca38bab650e34c 
https://www.opic.com/org/telge_inkop/totalentreprenad-vardboende-gardsjo-strand-i-flen-flens-kommunfastigheter-ab_8692b950dad33ca22ec8070b67adde2e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670eec11d26d46a7dbd741998b49886721ab5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/totalentreprenad-vardboende-gardsjo-strand-i-flen-flens-kommunfastigheter-ab_8692b950dad33ca22ec8070b67adde2e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670eec11d26d46a7dbd741998b49886721ab5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/gronyteskotsel-till-flens-bostads-ab-och-flens-kommunfastigheter-ab_b9217f674a1f1a8bd519bef292ac756d/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee72d70e78a04061826b7591f9de48d331 
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Frida Vidén
Näringslivschef

0157-43 00 92
frida.viden@flen.se

Näringslivsrådet 
Den 10 januari hade Näringslivsrådet i Flens kommun sitt första möte för året. Näringslivsrådet 
är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen med flera olika branschrepresentanter. 
Näringslivsrådet ska bidra till att utveckla näringslivet och näringslivsarbetet genom samtal 
mellan kommunens ledning och företrädare för det samtliga näringslivet. 

Nuvarande branscher som representeras är industri, turism- och besöksnäring, teknik, 
handel, jordbruk/ skogsbruk/ lantbruk och fastighet. 

Deltagande politiker är kommunstyrelsens presidium och kommunens tjänstepersoner är 
kommunchef och näringslivschef. Har du frågor eller funderingar kring näringslivsrådet så 
är ni välkomna att kontakta näringslivschef.

Från vänster: Björn Karlsson 
partiordförande Centerpartiet, 
Bo Hellstedt ordförande LRF, 
Emma Dahlin oppositionsråd 
Moderaterna, Rosemary Andersson 
Volvo Remanufacturing, Mikael 
Larsson Forum Flen, Marie Svensson 
Tjeders, Linda Hurtig, Sörmlands 
sparbank, Ann-Charlotte Munther 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Håkan Bergsten Kommunchef, 
Hanna Larsson Lida gård, Frida 
Vidén Näringslivschef, Jack Rydberg 
Malmköpings camping och Rolf 
Lydahl Sofielunds fastigheter.

mailto:frida.viden%40flen.se?subject=

