
Här kommer oktober månads näringslivsnytt som har en blandad kompott av information, event och träffar 
i närtid, behovet av praktikplatser och kommunens arbete med trygghetsfrågor. 
 
Sedan föregående nummer har årets upplaga av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat släppts och 
tyvärr tappar Flen 41 platser och landar på plats 215 i rankingen. Enkäten skickas ut till 200 företag i  
kommunen. Urvalet av företag tas fram av SCB och ur Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Företag och  
kompletteringar görs från SCB:s företagsdatabas i de kommuner där medlemsföretagen inte räcker till.  
 
Av de 200 företagen som fick enkäten valde 95 stycken att svara, alltså 49%. Nu får vi ta nya krafttag  
tillsammans för att vända den negativa trenden och skapa det positiva företagsklimat som vi alla önskar. 
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Nyhetsbrevet fortsätter på nästa sida!

Företagspanel 
 
Intressekoll för medverkan i en företagspanel. Vill 
du ha möjligheten att påverka kommunens arbete 
med företagsklimatet? Vi undersöker nu intres-
set för att delta i en företagspanel som besvarar 
digitala enkäter med jämna mellanrum.  
 
Syftet med företagspanelen är att nå ut till en 
bredare del av näringslivet än vad som görs idag 
för att få en förbättrad kunskap om företagens 
behov och öka dialogen. Skulle du vara intresse-
rad av att delta? Anmäl dig via länken nedan: 
 
Intresseanmälan företagspanel

Frida Vidén
tf Näringslivschef

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

Aktuella upphandlingar 
 
Flens kommun samarbetar med Telge Inköp AB 
vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna 
ramavtal, avtal och objektsupphandlingar. På 
Mercell TendSign annonseras Flens kommuns och 
dess bolags upphandlingar men även upphand-
lingar från kommunerna Katrineholm, Vingåker, 
Gnesta, Nykvarn samt Södertälje.  
 
Aktuella upphandlingar kommer att vara en  
stående punkt i näringslivsnytt framöver.  
 
Här hittar du aktuella upphandlingar

 

https://docs.google.com/forms/d/19Z3R2IX9S7ffa9ZX_Xm7SbvnBlF470yIjShadCE-fXY/viewform?edit_requested=true
mailto:frida.viden%40flen.se?subject=
https://www.opic.com/org/telge_inkop/


MDU  
 
Vilken nytta har ditt företag av MDU, Sveriges 
nyaste universitet? Den 15 november mellan 
kl.11.30 & 14 anordnar Mälardalens universitet 
en träff för små och medelstora företag.  
 
Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa studenter 
och forskare, samt att lyssna till andra företag om 
deras erfarenheter och insikter av att samarbeta 
med MDU. Några exempel som kommer att  
presenteras: 
 
• Vad ett exjobb och uppsatsarbete innebär. Hur 
det genomförs och hur du kommer i kontakt med 
studenter. 
 
• Varför små och medelstora företag är viktiga för 
forskningen på MDU. Hur forskning kan bidra till 
utveckling av ditt företag. 
 
• Vilka möjligheter det finns att stärka dina kom-
petenser och utbilda anställda. 
 
Små och medelstora företag (SMF) spelar en vik-
tig roll för MDU. Näringslivet är viktiga partners 
som arbetsgivare, men också i utvecklingen av 
utbildningar och genomförandet av forskning. 
 
Följ länken för anmälan

Företagsfrukost 
 
Nästa företagsfrukost med  
Forum Flen blir den 8 december på aktivitetshuset  
Skjortan i Flen. På denna frukost får ni träffa 
Komtek och digifysiskt sciencecenter som har sin 
grund i att öka intresset för teknik, matematik och 
naturvetenskap för framförallt unga i Sörmland. 
Kanske får du testa VR-glasögon!
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Öppet hus för bygglov 
 
Om du är i behov av att söka bygglov kommer 
en nyhet här. Torsdag den 10 november har 
bygglovshandläggarna öppet hus mellan kl.17 & 
19 i stadshusets entré. Där kan du få svar på dina 
frågor och stöd i vad du behöver i din ansökan. 
Alla är välkomna, både privatpersoner och före-
tag. Vill du veta mer om bygglovprocessen kan du 
läsa via länken nedan. 
 
När krävs bygglov

Turismindustrins dag 
 
Om du är aktiv inom turismnäringen kanske denna 
dag kan vara något för just dig. Den 16 november 
anordnas en omvärldsdag på Solbacka som vänder 
sig till verksamma i turismindustrin, näringsliv 
och ideella verksamheter, kommuner och regio-
ner. Vill du veta mer och anmäla dig hittar du mer 
information via länken nedan. 
 
              Turismindustrins dag

fortsättning på nästa sida...

https://mdh.mira.se/Events/1913/Apply
https://flen.se/bygga-bo-miljo/byggande/bygglov/nar-kravs-bygglov/
https://sv-se.invajo.com/event/stua/turismindustrinsdag
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Praktikplatser 
 
Funderar du som företagare över ditt rekry-
teringsbehov och hur du ska hitta kompetent 
arbetskraft i framtiden? Då gäller det att vara med 
och påverka ungdomarnas gymnasieval.  
 
Nu har vi som kommun tillsammans med er och 
era företag chansen att bidra och inspirera  
morgondagens arbetskraft. V.49 är det dags för 
elever i årskurs 9 på Stenhammarskolan att gå 
ut på prao i en vecka och vi söker nu platser för 
dessa ungdomar. Det handlar om cirka 100 elever.  
 
Känner du att ditt företag är en bra representant 
för just din bransch och vill locka fler att välja just 
den, då har du chansen nu! 
 
Anmäl ditt företag och antal elever du vill ta emot 
till erik.gustafsson@edu.flen.se  
 
När du har anmält ditt företag kommer att du få 
mer information om upplägg och vilka regler som 
gäller för att ta emot praoelever. Tack för att just 
ditt företag väljer att ta emot Flens ungdomar på 
prao, det är vår kommande arbetskraft!

Grattis Tjeders till 80 år! 
 
I år firar Tjeders 80 år som företag. Tjeders ut-
vecklar, tillverkar och marknadsför larm- och 
kommunikationssystem och komponenter inom 
vård, omsorg och säkerhet. De har även tilldelats 
jämlikhetspriset från jämlikhetsfonden.  
 
Stort grattis från oss på Flens kommun!

Grattis Lida Gård - 25 år! 
 
Kvalite häst och hund firar 25 år under den sista 
helgen i oktober. Ett stort grattis önskar vi på 
Flens kommun!

Lycka till med bowlinghallen 
 
Vi på kommunen önskar Flens bowling lycka till i 
de nyrenoverade lokalerna och även som krögare 
på Flens golfklubb nästa år.

fortsättning på nästa sida...

mailto:erik.gustafsson%40edu.flen.se?subject=
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Sammanfattningsvis känner de företagare som 
besvarat enkäten sig övervägande trygga men 
skulle önska mer öppenhet kring gemensamma 
problem och dialog kring förebyggande åtgärder. 
Man skulle mer specifikt vilja ha större kunskap 
om IT-säkerhet, kameraövervakning, larm/lås. 
 
Kommunen skulle i samverkan med polis och 
andra aktörer vilja tillmötesgå önskemålen ge-
nom att hålla i kunskapshöjande insatser under 
näringslivsfrukostar, här i Näringslivsnytt eller 
genom inbjudan av näringslivet till särskilda 
tematiska träffar i andra forum. 
 
Några andra sätt att påverka din trygghet som 
företagare i kommunen: 
 
* Var en del av kommunens och polisens veckovisa 
trygghetsrapportering, EST, där vi utbyter infor-
mation kring trygghetsläget. 
* Lyft trygghetsfrågor direkt med kommunens 
trygghetssamordnare eller via Näringslivsrådet. 
* Delta i någon av de årliga trygghetsvandringar 
som hålls runt om i kommunens orter. 
* Gå med i Grannsamverkan och bli en del av ett 
större nätverk i ditt närområde. 
* Bli en nattvandrare som både håller lite extra 
koll på byn kvällstid och helger men även skapar 
relationer till unga och unga vuxna som en före-
byggande insats. 
* Gå med i Platssamverkan Flen som riktar sig till 
alla aktörer i Flens centrala delar med syftet att 
skapa trivsel och trygghet. Eller vill du testa att 
starta upp en platssamverkan i en annan del av 
kommunen? 
 
Har du fler förslag eller andra tankar och funde-
ringar är du välkommen att kontakta kommunens 
brottsförebyggande samordnare på tel: 0157-43 
00 02, e-post: jessica.ekermann@flen.se

SörmX 
 
Kickstarta din startup i Flen! Kanske du eller 
någon du känner grubblar på en innovativ affärs- 
idé som du skulle vilja testa? Nu har du chans att 
göra just det! 
 
Anmälan till SörmX

Trygghet för kommunens företagare 
 
Under sommaren genomförde Flens kommun en 
trygghetsundersökning bland kommunens före-
tagare som bland annat fick svara på frågor kring 
brottsutsatthet och vilket kunskapsstöd man 
skulle önska. 
 
Upplevelsen av trygghet är subjektiv och påverkas 
av många faktorer såsom skadegörelse, nedskräp-
ning, brott, våld men även av medias bevakning 
och rapportering. 
 
Enligt kommunens undersökning uppger knappt 
hälften av de svarande att de varit utsatta för 
brott det senaste året. De brottstyper som är 
vanligast är skadegörelse, stöld och internetbe-
drägeri. Hälften av dessa uppger att de inte har 
polisanmält händelserna för att man upplever att 
“inget händer och det tar för lång tid”.   
 
Trots detta upplever en majoritet att de får bra 
stöttning från polisen när det händer något. 82% 
uppger att det är tryggt att driva företag i Flens 
kommun.
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www.sormlandssparbank.se/nätverksträff 
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https://www.allready.net/pls/nvp/!evt.go?CID=3043&MID=34&category_id_=1&command=3&eventid=38665&popid=0&ec=RXIEGHNIIHGXMVMNWEBS

