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Den 18 januari samlades runt 50 perso-
ner från olika delar av kommunen för att 
ta nästa steg i att forma Flens kommuns 
vision för 2019. Ungdomar, förenings-
aktiva och näringslivsrepresentanter 
begrundade tillsammans med politi-
ker från kommunstyrelsen och tjänste-
män från kommunens ledningsgrupp 
de byggstenar som tagits fram på förra 
workshopen. Gruppen diskuterade även 
vilka tillgångar Flens kommun har och 
tog fram idéer till strategier för kommu-
nens vidare utveckling. 

Byggstenar 
Efter en kort genomgång av hur hela visionsprocessen hade förlöpt presenterade Lars Rådh resultatet av det arbete som 
gruppen hade tagit fram på förra workshopen. Byggstenarna som gruppen analyserat fram hade sammanställts och bear-
betats och tre byggstenar och fyra förhållningssätt lyftes fram (se bilden ovan).

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 vari-
erande och prisvärda boenden i att-
raktiva miljöer med direkt access till 
expansiva Mälardalen, till flera sven-
ska storstäder och internationella flyg-
platser.  
Närhet i kontakter mellan kommun 
och medborgare, mellan hem och 
skola, mellan stad och land, skapar til-
lit. 
Vi bryr oss och tar tillvara medborgar-
nas intressen.

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

EN kommun med mycket att uppleva
Det är hit man åker för att få rekreation 
och stimulans under årets alla sä-
songer. I Flens kommun finns upple-
velser för alla åldrar. Våra talrika slott 
och herrgårdar är bara dom värda en 
resa. 
Den naturnära turismen mitt i Sörm-
land lovar upplevelser som bara bjuds 
här. 
Bygdens kontraster och skilda inrikt-
ningar samt intresset för småskalig 
matproduktion och handel kryddar 
möjligheterna för både besökare och 
boende.



Tillgångar
Nästa uppgift för grupperna var att ana-
lysera vilka tillgångar som Flens kom-
mun har. Tillgångar ska vara unika eller 
fördelsskapande. Tillgångar som var his-
toriska eller egentligen något som alla 
kommuner har eller borde ha sorterades 
bort. 
Följande tillgångar kom fram i grup-
perna. 

Ett kulinarisk mångfald med mat, 
glass, ost och saft
En fördelskapande tillgång i Flens kom-
mun är de många små matproducenter-
na som Blaxsta Vin, Jürss Mejeri, Malm-
köping delikatess, Stigtomta Struts, 
Finesserna med flera som skapar ett 
unikt utgångspunkt för en Sörmlandsk 
Matsafari. Sörmlands Matkluster är en 
del av denna tillgång. 
En unik tillgång i Flens kommun är GB- 
fabriken, en av få kvarvarande glassfab-
riker i Sverige, som levererar glass till 
både Sverige och Europa.  

Slott- och herrgård som bostads-
miljö
Slott och herrgårdar i Flens kommun 
är en fördelskapande tillgång som ger 
möjlighet att bo i och uppleva historiska 
och natursköna miljön. Slotten är ett bra 
utgångspunkt för andra historiska upp-
levelser som äldsta skolan (Sigridslund) 
och torparvandring och skapar högklas-
siga konferenslokaler. Harpsund är i sig 
en unik tillgång. 

Upplevelser och kultur
I Flens kommun finns fler upple-
velsesmöjligheter som i sig är unika till-
gångar. Bland annat Sagostigen, Bruket i 
Hälleforsnäs med Kolhusteatern, Tobbes 
Amazon, Thuleparken, Kulturskolan, 
Bokens stad, Bilmuseet i Sparreholm, 
Malmköping. Upplevelserundan är en 
unik tillgång som ger möjlighet att se 
fler av kommunens tillgångar. 
Boken/filmen i 100-åringens fotspår 
skapar ytterligare en tillgång. Andra för-
fattare och historier med anknytning till 
kommunen, så som Liza Marklund, Inga 
Lindström, Kerstin Ekman, utgör också 
en unik tillgång. 
En fördelskapande tillgång är det aktiva 
föreningslivet som kan medverka till att 
skapa upplevelser och arbetstillfällen. 
De 2150 hus med fritidsboende i kom-
munen är en annan tillgång eftersom 
Flens kommun är en av de attraktivaste 

fritidshuskommuner i Sverige nära/i 
Mälardalen. 

Naturen
I Flens kommun finns flera unika eller 
fördelsskapande tillgångar inom na-
turen. De många sjöarna i kommunen 
(170) och särskilt Båvens insjöskärgård 
med sitt unika sjöliv är en fördelsska-
pande tillgång. Ekhagarna i Sparreholm 
och den handikappanpassade Sörm-
landsleden är andra fördelskapande till-
gångar.  

Anläggningar 
I Flens kommun finns flera anläggningar 
som utgör fördelskapande eller unika 
tillgångar. Campingen i Malmköping är 
en fördelskapande tillgång med sina fyra 
stjärnor. Heden som en stor yta i samhäl-
let är unikt. En annan stor plats som tas 
fram som en fördelskapande tillgång är 
Prins Wilhelmstorget i Flen. 
Bildningscentrum Prins Wilhelm (gym-
nasiet) har potential att bli ett nav för 
medborgarna med bio, konsertsal och 
allaktivitetshus. 
I kommunen finns också en rad idrott/
sportanläggningar som utgör fördel-
skapande tillgångar för kommunen; 
slalombacken Malmabacke, golfbanan, 
Orrestaö och Hammarvallsområdet. 
Dessutom finns en rad ridanläggningar. 
Evenemang inom idrotten som Båven 
Runt anses vara en unik tillgång. 

Näringsliv
En fördelskapande tillgång i Flens kom-
mun är att det finns bra förutsättnin-
gar för småföretagare. Detta inkluderar 
lokaler, arbetskraft, stöd genom före-
tagarcentrum och unika kunskaper. De 
kulturhistoriska byggnaderna/miljöerna 
är också en fördelsskapande tillgång när 
det gäller företagande. 
En annan fördelskapande tillgång inom 
näringslivet är att det finns många äldre 
”kunniga” personer som kan vara men-
torer och inspirera yngre till företagan-
de, utbildning och integration.

Geografiskt läge och kommunika-
tioner
En en unik tillgång i Flens kommun är 
det geografiska läget med en 1 timme 
till 1/3 av Sveriges befolkning och Euro-
pa och därmed den stora tillväxten som 
händer i vår omvärld. 
Den nya bangården där fler tåg kan 
stanna är en fördelskapande tillgång, 
likaså järnvägskorset.  

Förhållningssätt
Vi och omvärlden
Vi är nyfikna på vår omvärld, välkom-
nar 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 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 er-
farenheter

Utveckling är vår drivkraft
Vi satsar medvetet på att långsik-
tigt 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 kom-
munens tillväxt.

Vi tar hand om 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 utveck-
ling.



Kommunikationer som trådbuss i 
Malmköping är en unik tillgång som 
på ett miljövänligt sätt knyter ihop 
Malmköping. 

Möjligheten att påverka 
En både unik och fördelskapande till-
gång i Flens kommun är möjligheten 
att vara med och påverka genom 
Färdplan Flen. Samverkan mellan 
Forum Flen, föreningsliv och kom-
munen är också en tillgång. 

Flens kommun som ett miniatyr-
Sverige
Den kulturella, etniska och historiska 
mångfalden som Flens kommun har 
är en fördelskapande tillgång. 

Idéer till åtgärder
Gruppernas sista uppgift under vi-
sionsworkshopen var att ta fram 
idéer till åtgärder och strategier som 
kan bidra till att uppnå visionen. Del-
tagarna uppmanades att ha utgångs-
punkt i det arbetet som gjorts under 
workshopen; trender, hot och möj-
ligheter, utmaningar, byggstenar och 
tillgångar. Inspiration kunde också 
hämtas i affischer som illustrerade 
idéer som kommit in genom fråge-
formuläret “När Flens kommun är 
som bäst”. 
Grupperna fick i uppgift att komma 
överens om fyra - fem idéer per bord. 
Alla idéer sattes upp och deltagarna 
fick prioritera vilka de tyckte var de 
tre viktigaste. En sammanfattning 
av förslagen i den ordning de priori-
terades kommer här:  

Utveckla besöksnäringen 
Högst prioriterat var att utveckla 
besöksnäringen i kommunen och 
tydliggöra möjligheterna att leva 
det goda livet här. Fler förslag fram 
inklusive att skapa flera paketerade 
upplevelser (transport, logi och mat 
i ett), utveckla den hållbara turis-
men runt Båven och ökad marknads-
föring. Besöksnäringen ska utvecklas 
genom samarbete med lokala ak-
törer som kan bidra till arbetet, inklu-
sive lokala matproducenter, slotten, 
besöksställen, m.m. Konkreta förslag 
till åtgärder inkluderar 
• att utveckla besöksnäringen runt 
matupplevelser genom en Sörm-
landsk matsafari i samarbete med 
olika matentreprenörer
•  att utveckla olika kanotleder med 
aktiviteter längs resan. 

• Skapa ”Coola Staden” genom att dra 
nytta av GB-glassfabriken. 

Utveckla det ”aktiva näringslivet” 
Högt prioriterat var också att utveckla 
och bevara det aktiva näringslivet ge-
nom samarbete mellan kommunen och 
näringslivet. Utvecklingsinsatser kan 
inkludera utbildningar i entreprenör-
skap på alla nivåer, utveckla lokaler/tjän-
ster som småföretagare efterfrågar och  
marknadsföra Flen som det ”nav” det är.
Utvecklingen av småföretagande är 
särskilt prioriterat. Åtgärder inkluderar 
att utveckla ett system i kommunen 
för seniorkunskap/mentorskap, locka 
småföretagare till våra superbra lo-
kaler och att använda föreningslivet till 
att föda nya idéer och kreativitet. Ett 
specifikt åtgärdsförslag var att ta fram 
byggklar industrimark för att underlätta 
för nya företag att etablera sig i kom-
munen. 

Använd geografiska läget 
En tredje högt prioriterad idé till strategi 
är att använda det geografiska läget och 
närheten till många stora städer i ut-
vecklingen av kommunen. Bland försla-
gen är att samverka och dela på kost-
naderna för kommunikationer, t.ex buss 
till och från Skavsta och TGOJ-banan. 

En plats att verka på - BCPW som 
mötesplats
En högt prioriterat förslag var att skapa 
en öppen mötesplats på Bildningscen-
trum Prins Wilhelm som ett allaktivitets-
hus genom att flytta biografen, anordna 
konserter och anställa en receptionist. 

Skolan 
Utvecklingen av skolan som en del av 
kommunens varumärke var en strategi 
som också prioriterades relativt högt. 
Förslaget inkluderar att utveckla ledar-
skap och styrning i skolan och att säkra 
resurser till alla som t.ex. datorer. 

Attraktivt boende
Att säkra att det finns attraktivt boende 
för olika målgrupper för att öka inflytt-
ningen var ett förslag som prioriterades 
relativt högt. Förslag på åtgärder inklu-
derade åtgärder i befintligt bestånd i alla 
kommundelar, marknadsföring av bygg-
klara tomter och skapa nya spännande 
bostadsmiljöer. Att ta fram fritidshusom-
råden var också ett förslag som på sikt 
kan bidra till flera permanentboende. 

Bättre lokal energiproduktion 
En idé till strategi är att utveckla Flens 
kommun till en miljö- och ekokommun. 
Det kan göras genom att skapa en lokal 
biogasproduktion och att miljöanpassa 
byggnationen i kommunen. En samling 
av kunskaper, både teoretiska och prak-
tiska, kan skapas i kommunen och spets-
utbildning på BCPW.  



Önskar du ytterligare information om 
workshopen hittar du på Flens kommun 
hemsida www.flen.se/flenskommun2019 
både bakgrund för projektet Färdplan 
Flen, visionsarbetet, deltagarlista och de 
kompletta sammanställningarna av alla 
grupparbeten.

Långsiktighet, attityd och delak-
tighet
Flera olika förslag handlar om vikten 
att jobba långsiktigt för att skapa en 
attityd-förändring. Utvecklingsarbetet 
i kommunen måste fortsätta efter 
Färdplan Flen och kräver blocköver-
skridande politiska beslut för att säkra 
långsiktigheten. Prioriteringar behöver 
göras, så vi gör det vi är bäst på och ut-
vecklar vårt varumärke och tydliggör vår 
marknadsföring. Det kan vara en gym-
nasielinje eller mångfaldscenter. Förslag 
på åtgärder inkluderar att uppmärksam-
ma eldsjälar, skapa ambassadörer och 
nätverk genom att utse Årets Flensmed-
borgare. Ett annat förslag är att anor-
dna utbildningar i ledarskap för såväl 
kommunanställda och politiker som 
föreningsfolk och näringslivet. 

Kommunikation inom kommunen
Att underlätta kommunikationer mel-
lan orterna i kommunen var ett förslag 
som beskrevs som ett sätt att knyta 
ihop kommundelarna och ta hand om 
miljön. Flera olika förslag på hur det 
kan göras kom fram; skapa cykelvägar 
mellan kommundelarna samt öka lokal 
busstrafik och biogastankställen.

Friska Flen 
Ett förslag på hur Flen kan sättas på kar-
tan är att utveckla och marknadsföra 
kommunens idrott/fritidsanläggningar. 
Att få kända lag hit kan bidra till att öka 
medborgarnas egen friskvård.

Utbildningscentrum – äldre/handi-
kappvård 
En strategi för att höja status på vården 
och vårdpersonalen är att etablera ett 
utbildningscentrum inom äldre- och 
handikappvården och att skapa heltid-
stjänster med fast anställning. 

Som avslutning på övningen beskrevs 
hur idéerna till åtgärder kommer att 
sammanställas och lämnas över till poli-
tiken. Idéerna kommer att utgöra ett un-
derlag när strategier för att nå visionen 
ska tas fram. Detta arbete kommer att 
påbörjas i och med planeringsproces-
sen inför 2013 i Flens kommun, och är 
ett arbete som kommer att utvecklas 
under flera år. 

Vad händer sen?
Avslutningsvis redogjordes för vad som 
kommer att hända efter workshopen. 
Byggstenarna kommer att revideras uti-
från förslagen som grupperna lämnade 
under workshopen.
Formuleringen av själva visionen kom-
mer att göras av de tre ledande politik-
erna i kommunen Anders Berglöv, Björn 
Zetterqvist och Lars Falk. Till sin hjälp har 
de kommunchef Lars Rådh,  informa-
tionsstrateg Marianne Rynefeldt-Skog 
och en professionell skribent Ulf Bertils-
son. Byggstenarna kommer att ligga till 
grund för visionen. 
Målet är att ett förslag till visionen ska 

vara klart den 2 februari, där det ska 
presenteras till kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Därefter kommer visionen 
att skickas på en kort remiss till ledande 
representanter för grupperna som del-
tog i visionsworkshopen. 
Därefter går visionen in i den politiska 
beslutsprocessen med målet att beslu-
tas på kommunfullmäktige den 29 mars 
2012. 
Om kommunfullmäktige beslutar att 
anta visionen kommer den att vara led-
stjärnan i kommunens vidare utveckling 
och utgångspunkten i framtagande 
av strategiska mål och strategier inom 
kommunens planeringsprocess. 

Utmanande ord med på vägen
Dagen avslutades med ett upp-
muntrande och utmanande tal av Hans 
Ekström, tidigare kommunalråd i Eskils-
tuna och i dag riksdagsledamot. Hans 
uppmanade gruppen att dra nytta av 
den tillväxt som sker i Mälardalen, spe-
cialisera sig på det vi är bra på och inte 
glömma att visionen är inget varumärke 
– utan ett sätt att veta vart man vill. 


