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Workshop 18 januari 
 Välkomna ! 

 Kort tillbakablick 
 

 Visionsbyggstenarna 
 Feedback, något bra, något 

som kan bli bättre 
   

 Kaffe   
 
 Tillgångsanalys 

 Unika och fördelsskapande 

 Idéer till åtgärder 
 Början till strategier 

 
 Vad händer sen? 

 
 Inspiration till Färdplan Flen

   
 Avslutning, middag  

 



Flens Kommun 2019 

Hur kom vi hit? 



Kommunfullmäktige 
visionsseminarium 

mars 2011 



När Flens kommun är som bäst 
  
 
 

200 frågeformulär insamlade under 2011 



Öppna möten  
 
Flens kommun 
2019  
 
Hur ska det se ut? 
Hur ska det upplevas? 



Omvärldsanalys  





Visionsworkshop 22 november  
Omvärldstrender  Konsekvenser 
     Hot & möjligheter 
     Utmaningar för Flen 
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Boende 

Inte- 
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Visionen 
 
Brev från 
framtiden 
 
Byggstenar 



Byggstenar 

Näringsliv  Skolan 

Positiv 
attityd 

Naturen och 
miljö 

Kommunikati
oner 

Boende Fritid Ledarskap 



…och  



Byggstenarna  

Så här blev det…. 



Byggstenarna 
för 

Flens kommun 2019 
  
• En boplats med många möjligheter  

 
• En plats att verka på 

 
• EN kommun med mycket att uppleva  
 
 

 



En boplats med många möjligheter 

Våra barn ska erbjudas en trygg säker och stimulerande 
uppväxt i erkänt bra skolor, våra äldre ett värdigt åldrande i 
hemmet eller inom äldreomsorgen.  
Till kommunens livskvaliteter hör varierande och prisvärda 
boenden i attraktiva miljöer med direkt access till expansiva 
Mälardalen, till flera svenska storstäder och internationella 
flygplatser.   
Närhet i kontakter mellan kommun och medborgare, mellan 
hem och skola, mellan stad och land, skapar tillit.  

Vi bryr oss och tar tillvara medborgarnas intressen. 
 



Möjlighet för barnen att växa upp i lugn och ro  
Boenden som passar alla 
Riktade boenden för gammal och ung 
Bekväma lägenheter och prisvärda villor 
Charmiga småorter med kreativ framåtanda 
Nära till storstadspulsen och lugnet på landet 
Täta tågavgånger till och från Stockholm 
Nära till Skavsta Härifrån London och Paris 
Miljövänliga bussar med täta avgångar 
Den världsberömda Sörmlandsleden utanför knuten 
Härliga badsjöar och sagolika kanotvatten 
Många butiker med ett brett utbud 
Kreativa lanthandlare och spännande gårdsbutiker 
En av landets bästa skolor 
Förskolor med små grupper och bra pedagogik 
Bra kontakt mellan hem och skola 
Ett brett gymnasieprogram och nischade utbildningar 
En äldrevård i olika driftsformer med småskaliga lösningar 
Vackra slottsparker och trolska naturreservat 
Bra samarbete mellan stad och land 
Nolltolerans mot mobbning 

 



En plats att verka på  

Flens kommun är bygden att verka i för den som 
värdesätter närhet, relationer och gott utbildnings- och 
företagsklimat. Vi välkomnar entreprenörer som vill verka i 
en kommun med tydliga mål och framåtanda.  
Till kvaliteterna hör ett rikt föreningsliv och ett varierat 
kulturutbud på kort distans.  
På armlängds avstånd finns ett stort utbud och hela 
Mälardalsregionens arbetsmarknad.  
Här trivs både barn och unga. Småföretagare hittar nya 
nätverk. Vi gynnar varandra i insikt om att samverkan 
skapar tillväxt. 



 
 

Ett av Sveriges bästa näringslivsklimat 
Stimulerande kreativa miljöer – både på jobbet och på fritiden 
Ovanligt många framgångsrika småföretag 
Färdig planlagd industrimark 
Ett välutbyggt bredbandsnät 
Bra dialog mellan skola och näringsliv 
Vi gynnar varandras verksamheter 
Ett ovanligt rikt föreningsliv 
Ett varierat kulturutbud 
Bra möjligheter till idrott och motion 
Ett allaktivitetshus för kreativa ungdomar 
Äventyrsbad för stora och små 
Bra arbetsgivare som ger dig chans att växa 
Attraktiva industri- och kontorshotell 

 



EN kommun  
– mycket att uppleva 

 Det är hit man åker för att få rekreation och stimulans 
under årets alla säsonger. I Flens kommun finns 
upplevelser för alla åldrar. Våra talrika Slott och herrgårdar 
är bara dom värda en resa.  
 
Den naturnära turismen mitt i Sörmland lovar upplevelser 
som bara bjuds här.  
 
Bygdens kontraster och skilda inriktningar samt intresset 
för småskalig matproduktion och handel kryddar 
möjligheterna för både besökare och boende.  

 



Ett hotell- och konferensutbud i nationell toppklass 
 
Naturnära turism i en sagolik natur 
 
Mysiga småbutiker och prisvärda affärscentra 
 
Många småorter med egen särprägel 
 
Restauranger för alla smaker 
 
Bra vandrarhem och campingplatser 
 
Den världsberömda Sörmlandsleden 
 
Härliga badsjöar och sagolika kanotvatten 



Vårt förhållningssätt 

Vi och omvärlden 
 

Vi är nyfikna 
 

Utveckling är vår drivkraft 
 

Vi tar hand om miljön 



Vi och Världen 

Vi är nyfikna på vår omvärld, välkomnar nya människor och 
bryr oss om andra och varandra.  
 
Vi stöttar dem som vill åstadkomma något, är stolta över 
dem som gör det och värderar samverkan högt.  
 
Vi vet att världen går att påverka genom dialog och 
inflytande och är öppna för lärande och nya idéer.  

 



Vi är öppna mot omvärlden 
Vi samarbetar lokalt, regionalt och globalt 
Vi välkomnar nya människor 
Alla är lika mycket värda 
Ja till mångfald, nej till enfald 
Fler impulser och åsikter skapar utveckling 
Ensam är sällan stark 



Vi är nyfikna 

• Vi är positiva och nyfikna 
• Vi lyssnar på just dig 
• Vi är öppna för nya idéer 
• Vi är trötta på Jantelagen 
• Vi korsbefruktar kompetens och erfarenheter 
 



Utveckling är vår drivkraft 

Vi satsar medvetet på att långsiktigt utveckla 
förutsättningar för bra skolor, gott näringslivsklimat och väl 
fungerande kommunikationer.  
Företagande ska kunna bedrivas lika bra på landet som i 
tätorten.  
Vi vill stimulera entreprenörskap och ledarskap och dela 
kompetens och erfarenheter till nytta för kommunens 
tillväxt. 

 



Din utveckling är vår framtid 
 
Vi inser vikten av ett starkt och modernt ledarskap  
 
Vi vill stimulera till ett livslångt lärande 
 
Vi vill att du öppnar våra ögon när vi är hemmablinda 
 
Vi vill ha delaktighet och välförankrade beslut 

 



Vi och miljön 

Vi är stolta över vår goda miljö och vårt vackra 
sörmländska landskap och värnar om det i allt vi gör.  
 
Miljömedvetenheten är en drivkraft och utgångspunkt för 
vår utveckling.  

 
 



Vi värnar om vårt vackra sörmländska landskap 
 
Vi tar hänsyn till miljön i allt vi gör 
 
Vi bygger fler cykelvägar 
 
Vi ska bli bäst i landet på att källsortera 
 
Miljöfrågorna väger tungt i våra upphandlingar 
 
Många butiker och restauranger med lokala och ekologiska råvaror 

 



Byggstenar för  
Flens kommun 2019 

 
Bo 

  
Verka Uppleva 

Vi och världen Vi är nyfikna Utveckling är 
vår drivkraft 

Vi tar hand 
om miljön 



Tillgångar 

Flens kommun fördelsskapande och unika… 



Vad kan vara tillgångar? 

Kompetenser 

Natur 

Varumärken 

Samarbets- 
anda 

Ledarskap 

Teknik 

Stolthet 

Anseende 

Maskiner 

Öppenhet 

Kapital  



Hemmablindhet ett hinder 

Vad säger andra att de ser för 
tillgångar i Flen? 



Tillgångspyramiden 



Tillgångsspaning 
Vilka tillgångar ser vi i nuet som vi kan bygga vidare på inför 

framtiden 
 Enskilt: Skriv ner varje tillgång på en gul lapp 
 

Möbelproducenter 
som samarbetar 
i marknadsföring 

 

Möbelproducenter 
som samarbetar 
i marknadsföring 

 

Möbelproducenter 
som samarbetar 
i marknadsföring 

 

Möbelproducenter 
som samarbetar 
i marknadsföring 

 

 
Känt 

varumärke  
 



Värdera tillgångar i grupp 
• Placera ut era lappar i tillgångspyramiden – enas om 

placeringen 
• Sök och sätt ihop dubbletter 
• Ödsla inte tid på lappar som hamnar på de två nedersta stegen 
• Avslutningsvis:  
• Skriv in de unika och fördelsskapande tillgångarna på kort 

 



Tillgångsmatrixen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Unikt 

Fördels-
skapande 

Hygien-
faktor 

Historia/
Oviktigt 



Tillgång:__________________________ 
Kort beskrivning: 

 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

Unik Fördels- 
skapande 



Idéer till åtgärder 

Sista steget i visionsprocessen… 



Trender 

Visionens 
byggstenar 

Unika & fördelsskapande 
tillgångar 

Konsekvenser & 
utmaningar 

Strategiidéer 
från trender 

Strategiidéer 
från 

byggstenar 

Strategiidéer 
från tillgångar 

1 
2 

3 
4 

Värdering 

Idéprocessen 
 

∑ VILL 

∑ BÖR 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Analys & 
prioritering 

Dialog och beslut 

Samlade strategiförslag 

BÖR 

VILL 

KAN 



Gör så här 
Beväpna er med ett gäng gula lappar 
Ögna igenom trender, utmaningar, byggstenar, och tillgångar 
Skriv ned KONKRETA idéer till åtgärder hur Flen ska 

möta trender och utmaningar 
gå i visionens riktning samt  
utveckla tillgångarna ca 15 min 
Gruppera idéerna i respektive grupp 

 Skriv ned era idéer på Idékort, ca 30 min 
 Idéerna samlas in och sätts upp på vägg 

Prioritering av idéer 
 Färgpluttar 

 



Vad händer nu? 
 Januari 2012  

 Skrivargrupp formulerar förslag på vision utifrån byggstenar 
(kommunstyrelsens presidium + tjänstemän och skribent) 

 2 februari  
 Förslag presenteras till styrgruppen för Färdplan Flen 

 3 februari  
 Förslag skickas ut till näringslivs-, förenings- och 

ungdomsrepresentant för snabb avstämning (deadline den 8 feb) 
 13 februari  

 Visionen behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 29 mars   

 Vision till kommunfullmäktige för beslut 
April/maj  

 Visionen blir utgångspunkt för kommunens strategiska arbete 
 
 

 



Hans Ekström 

Några ord från.. 





TACK FÖR ER TID, ENGAGEMANG 
OCH ERA KLOKA BIDRAG!  

Slutligen ett stort… 
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