
Näringslivsnytt

Svenskt Näringsliv
Den 22 september släppte Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Tyvärr tappade Flens kommun 28 platser, från 146 till 174 i årets ranking.

88 företag i Flens kommun har svarat på enkäten och de efterlyser snabbare handläggning av sina ärenden, 
bättre service och bemötande av kommunen, ökad dialog med kommunens beslutsfattare och att attityden 
till företagande förändras i kommunen. En fråga som oroar företagen är den ökade brottsligheten som 
påverkar företagen negativt i kommunen. Ett arbete pågår från Näringslivskontoret i Flens kommun hur vi 
skall bemöta och åtgärda de synpunkter företagen har i denna attitydsundersökning.

Klicka här för att komma till foretagsklimat.se, sök på Flen i sökrutan ”Hitta din kommun”.

Med varma hösthälsningar 
och förhoppning om ett snart 
återseende!

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

Nätverksfrukost
Slår ett slag för det nya upplägget av vår 
gemensamma Nätverksfrukost tillsammans med 
Katrineholm och Vingåker.

Den första frukosten i detta format går av stapeln 
fredag den 29 oktober kl. 07.30 till 09.00 på 
Hjälmaregården i Läppe, Vingåker. Gäst denna gång 
är Rosemary Andersson, platschef för Volvo Parts i 
Flen. Se inbjudan på sida 2.

Nästa nätverksfrukost är i Katrineholm den 3 
december på ComMat.

Företagsbesök
Vill du som företagare ha ett besök på ditt företag?
Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef 
och näringslivschef kommer att återuppta de 
företagsbesök som tyvärr varit pausade under 
pandemin.

Vi ser fram emot att få träffa er igen!

Varannan tisdag mellan 13.00 - 15.00 med start den 
11 januari 2022 finns vi tillgängliga för besök.
Vi kommer ringa upp och boka företag men hör 
gärna av Er om ni vill träffa oss. Möjligheten finns 
också att träffa andra tjänstemän om ni så önskar.
Mer information kring detta kommer under hösten.

Kontakta gärna mikael.larsson@flen.se för bokning 
eller mer information kring detta.

Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun 
Oktober 2021

Mässan och Näringslivsdagen på Hedenlunda
Jag kan inte annat än vara imponerad och tacksam 
för de företag som ställde upp på vår minimässa, 
Företagsamma Flen den 7 oktober på torget i Flen, 
stort tack till Er alla och vilken fröjd att äntligen 
får träffas och utbyta erfarenheter samt se med 
vilket engagemang Ni mötte elever och invånare i 
kommunen!

Näringslivsdagen på Hedenlunda den 8 oktober 
blev även den en succe där ca 150 företagare och 
andra möttes för att lyssna på föreläsare och 
andra företagare under suverän ledning av Jens 
Lind, vår nye moderator för nätverksfrukostar och 
näringslivsdag KFV.

Minglen och samtalen ger oss en stor förväntan på 
vad som komma skall.

Glimten
Har du som företagare nyheter eller evenemang du 
vill ha med i kommuntidningen Glimten inför årets 
sista utgåva så är sista datum för inskick av material 
tisdag den 23 november.

https://www.foretagsklimat.se/
mailto:mikael.larsson%40flen.se%20?subject=


+Katrineholm är projektledare och arrangerar tillsammans med Katrineholms kommun,
Flens kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank, Företagarna KFV, 
Almi, Nyföretagarcentrum och Forum Flen.

Nätverks-
frukost KFV

Missa inte höstens första
Nätverksfrukost som
gästas av Rosemary  
Andersson, platschef för 
Volvo Remanufacturing
i Flen. Moderator för  

Nätverksfrukost KFV  
är Jens Lind.

Dagens värdar är Vingåkers kommun,
Sörmlands Sparbank och Nyföretagarcentrum.
Evenemanget är gratis. Bindande föranmälan:
https://forms.gle/mQLkkFTjtba9SgbL8

Nästa Nätverksfrukost fredag 3 december
på ComMat, Katrineholm.

Fredagen 29 okt 07.30–09.00
Hjälmargården, Vingåker


