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Handla med hjärtat -  handla lokalt
Vill du synas i Flen kommuns kanaler? Läs vidare!
Under våren, med start vecka 10, kommer vi gå ut med budskapet “Handla med hjärtat, 
handla lokalt” där vi lyfter lokala näringsidkare inom Flens kommun. Vi kommer dela upp 
företag i olika segment som vi initialt kallar Äta gott i Flens kommun, Hemestra i Sörm-
lands hjärta, Handla tryggt, men som kan justeras utefter vilka och antal företag som 
väljer att delta i kampanjen. 
Vi önskar att ni hör av er till turism@flen.se för att delta i kampanjen senast 28/2. Beskriv kort och koncist 
i mejlet vilka möjligheter ditt företag erbjuder för att handla tryggt, dvs inte specifika produkterbjudanden. 
Rubricera ditt mejl med följande rubriker: Företag, Så här handlar du tryggt hos oss, kontakt och information. 
Läs mer här

1

Näringslivets regelnämnd

Näringslivets Regelnämnd NNR bildades år 1982 och 
är en oberoende, politiskt obunden ideell förening 
helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlem-
marna finns 24 svenska näringslivsorganisationer och 
branschförbund som tillsammans representerar drygt 
300 000 företag. Det betyder att NNR talar för alla 
aktiva företag i Sverige som har en anställd eller fler, 
i alla branscher och av alla storlekar. NNRs uppgift är 
att förespråka och verka för effektivare och mindre 
kostsamma regler samt en minskning av företagens 
uppgiftslämnande i Sverige och EU.
Nu finns rapporten för Södermanland 2020 att läsa 
här, https://www.kommungranskning.se/#rapporter

Extra Näringslivsråd 11/2 2021

På Näringslivsrådet 11/2 diskuterades och fast- 
ställdes vilka åtgärder som är pågående och planera-
de i stöd till näringslivet i Flens kommun. Forum Flens 
samordnare och Flen kommuns Näringslivschef har 
intervjuat företagare i kommunen med fråge- 
ställningar kopplade till pandemin och samman-
ställt svar och synpunkter utifrån olika branscher.  
Genomgående indikerar svaren på att branscherna har  
drabbats av pandemin i olika hög grad, men  
gemensamt är att de ställts inför krav som har inne-
burit olika omställningar. Några står inför en lik-
vid utmaning där samverkan mellan kommunen och  
näringslivet är en förutsättning. Som en åtgärd 
har Flens kommun möjliggjort för företag och  
föreningar att söka om betalningsanstånd för till-
synsavgifter fram till juni 2021. Forum Flen och Flens 
kommun kommer även gemensamt bjuda in företag 
till en kampanj som kommer pågå under våren i syfte 
att stötta det lokala näringslivet.   

På Näringslivrådet diskuterades även kommunens 
insatser och kommunchef tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande redogjorde 
för vad kommunen kan göra utifrån lagar och regler. 

Näringslivsrådet består av 8 branschrepresentanter, 3 
politiker och två tjänstemän. Ordförande är kommun-
styrelsens ordförande. Rådet sammanträder minst 
fyra gånger per år och diskuterar strategiskt viktiga 
frågor gällande näringsliv och kommun.

Mikael Larsson
Näringslivschef
mikael.larsson@flen.se
Tel: 0157-43 01 40

Håll i, håll ut  och 
håll er friska!

Ungdrive Academy

Sveriges största och mest populära entreprenörskaps-
utbildning på sommarlovet för ungdomar 
mellan 15 och 18 år kommer till Flen sommaren 2021.

Läs mer om Ungdrive Academy här 

mailto:turism%40flen.se?subject=
https://drive.google.com/file/d/1HHCyUhZXS2WlPiu3AwEPaqVzPYM4mHnw/view?usp=sharing
https://www.kommungranskning.se/#rapporter
https://drive.google.com/file/d/1HHCyUhZXS2WlPiu3AwEPaqVzPYM4mHnw/view?usp=sharing
mailto:mikael.larsson%40flen.se%20?subject=
https://ungdrive.se/academy/

