
i  s ep t ember 2009 beslutade flen kommuns fullmäkt ige  att initiera Färdplan Flen – ett långsiktigt 
kommun- och varumärkesutvecklingsprojekt. Målet är att ta fram en vision och tydliga mål i dialog med 
invånare och förenings- och näringslivet i kommunen. 

Men, precis som katten svarade Alice i Underlandet när hon frågade vilken väg hon skulle ta; ”Om du inte 
vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”

Och för att veta vilken väg man ska ta för att nå dit man vill, måste man först veta var man är. Därför har 
vi tagit fram en nulägesrapport som visar var Flens kommun befinner sig idag avseende politiska, ekonomiska, 
sociala och teknologiska faktorer utifrån en sk PEST-analys. Den består av insamlade fakta från nationella, 
regionala och kommunala källor. Resultatet kan du se på sidorna 2-5.

Vi har också analyserat Flen kommuns styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en 
sk SWOT-analys som är subjektiv och baseras på människors upplevelse. Vi har fram-
för allt intervjuat politiker, tjänstemän, näringslivs- och föreningsrepresentanter i 
kommunen under sommaren 2010. Resultatet ser du på sidorna 6-7.

Du kan även se citat från olika invånare som har deltagit i visionsprocessen och 
svarat på frågan om hur Flens kommun är, när den är som bäst. (Angivet i ”skrivstil” 
lite här och var på sidorna.)

Tillsammans ger informationen oss en plattform att utgå ifrån. Sedan är det upp 
till oss att välja rätt väg för att nå våra mål.

Nuläges-

För bara 40 år sedan...
1971 b ildades  flens  kommun

som innefattar Sparreholms kommun, 
Malmköpings utvidgade köping, Mellösa lands-
kommun och fyra av sex församlingar i Bettna 
storkommun. Alla delar av kommunen växte med 
den industriella utvecklingen i Sverige under 
1900-talet:

– Hälleforsnäs genom järnutvinning och 
bruket.

– Malmköping blev en utpräglad militärort 
eftersom Sörmlands regemente placerades där. 
Här fanns även en marknadsplats.

– Tätorten Flen växte fram när järnvägen bygg-
des ut i Sverige.

Framtidstro och industriell utveckling präglade 
kommunen under 1960-talet och befolkningen 
ökade. Men efter kriserna på 70-talet, 
då Flens kommun drabbades av nedläggningar 
och uppsägningar, har befolkningen minskat och 
framtidstron svajat.

Flens kommun har, som en av få kommuner, 
firat sitt 40-årsjubileum på olika sätt under året.

Flens kommun idag

analys
Redo för nästa steg

karina krogh, projektledare för färdplan flen

nulägesanalysen fungerar  som en gemensam plattform för alla intressenter – politiker och beslutsfattare,
näringslivsrepresentanter och föreningsmänniskor med flera – där allas intressen är samlade dels i fakta, dels i 
subjektiva värderingar.

– Nulägesanalysen ger oss en möjlighet att skapa en gemensam vision, trots att vi har olika utgångspunkter, menar 
Lars Rådh. Genom att dra rätt slutsatser från den, och se vilka förutsättningar vår kommun har för att lyckas, kan vi 
skapa ettåriga handlingsplaner för att nå målen och slutligen visionen. Målen sätts på 3-4 års sikt och visionen på 
minst 10 år och det ska finnas en tydlig röd tråd i alla beslut vi tar.

Flens kommun är inne i en kraftfull omvandling, precis som resten av Sverige; Från ett utpräglat industrisamhälle 
på 70-talet till ett tjänste- och kunskapssamhälle. Urbaniseringen har medfört att det inte längre är lika vanligt 
med gångavstånd till jobbet, fler och fler pendlar flera mil varje dag till och från sin arbetsplats.

– Det finns några viktiga aspekter när det gäller kommunens möjligheter till anpassning inför de nya levnads-
villkor som människor ställs inför. Kollektivtrafiken måste fungera efter de behov som finns, helst med rimliga 
priser. Bredbandstäckningen måste utvidgas och räcka till för dem som vill bo och arbeta i landsbygden. Men det 
här är mer komplext än vad man kanske tror. Det är många intressen som styr, inte bara Flens kommun.

När är Flens kommun som bäst, i din vision?
– I min vision finns en fungerande infrastruktur och en bra livsmiljö där man kan välja sitt boende. En 

ort där unga har tillgång till bra skolor. I kommunen finns en positiv attityd där man välkomnar alla, 
uppmuntrar initiativ och har ett brinnande engagemang. Man är nyfiken på det okända och vet att det 
är upp till mig att skapa mitt liv, det kan jag inte lägga på ”andra”. 

– Det finns redan idag en enorm kompetens och en god entreprenöranda, som vi måste ta vara på. 
Det optimala är när vi har en kommun som präglas av arbete, skönhet och hälsa, avslutar Lars Rådh.

ingvor farinotte

– För att kunna sätta mål och göra en handlingsplan för att nå dit, måste man veta var man 
befinner sig. Den kunskapen får vi genom nulägesrapporten som försöker ge en övergripande 
beskrivning på hur det ser ut i vår kommun, säger kommunchefen Lars Rådh.

”Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort”
Invånare om Flens kommun
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N är man t i t tar på Flens kommun av-
seende politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska faktorer, kan man se en hel 

del utmaningar. Att befolkningen minskar är ett 
problem. Ett annat problem är att de som flyttar 
till kommunen har lägre inkomst än de som flyttar 
ut, totalt sett. Men det finns ljuspunkter. T ex 
att de som flyttar in från Stockholm har en högre 
inkomst än snittet i kommunen. 

När det gäller arbetsmarknaden finns det både 
plus och minus. De stora industrierna finns inte 
längre kvar. Endast två företag har fler än 100 
anställda idag. Men det sägs att nöden är uppfin-
ningarnas moder, och det visar sig här i antalet 
nystartade småföretag. Kreativitet och entreprenör-
skap präglar invånarna i Flens kommun. Förra året 
startade över 80 nya företag.

Det finns närmare 2 150 fritidsbostäder i 
kommunen som visserligen inte bidrar inkomst-

skattemässigt, men påverkar ekonomin positivt 
ändå genom att vara ”goda konsumenter”. Någon-
ting som småföretagarna i kommunen förstår och 
drar nytta av. 

att  kommunens arbets föra  får bära en tung 
försörjningsbörda är ett problem som riskerar att 
bli värre, om ingenting görs för att bryta trenden. 
Idag är var fjärde person pensionär och många unga 
väljer att lämna kommunen, samtidigt som många 
av dem som flyttar till kommunen är runt 60 år. En 
utvecklingsmöjlighet här är de utomlandsfödda, 
som kan bli en tillgång både för arbetsmarknaden 
och kommunen, när de rätta förutsättningarna ges.

En annan utmaning för Flens kommun är att 
vända trenden när det gäller utbildningsnivå, som 
idag ofta stannar vid gymnasiet. Endast drygt 2 av 
10 går vidare till högre studier och det är få jäm-
fört med riksgenomsnittet där nästan 4 av 10 har 

en eftergymnasial utbildning. En annan, kanske 
ännu mer akut utmaning, är att minska – helst 
eliminera – barnfattigdomen som är utbredd i Flen. 
Inte minst bland de utomlandsfödda.

avgörande för flens  framt id  är investeringar 
i infrastrukturen som gynnar näringslivet och däri-
genom invånarna i kommunen. I synnerhet gäller 
det utbyggnad av järnvägen där Flen i samverkan 
med andra måste få till nationella satsningar som 
underlättar för pendlare både till och från Flen. 
En annan mycket viktig investering är utbyggnad 
av IT så att det finns en bra täckning i hela kom-
munen.

Det går att vända trenden. I Flen finns många 
stolta och engagerade invånare, som är villiga 
att göra det som krävs för att uppnå målen som 
gör Flens kommun till en attraktiv och växande 
kommun.

Flen har potential att växa
Flens kommun behöver locka till sig fler invånare i arbetsför ålder. Det skulle ge skatteintäkter och 
öka möjligheterna för kommunen att växa. Ett hinder är avregleringen av järnvägen som försämrar för 
pendlare. Ett annat är den otillräckliga IT-utbyggnaden.

Fakta om Flens kommun avseende politiska faktorer

...på lokal nivå

skiftande politisk
ledning
Mellan 2003-2006 bestod den politiska majoriteten 
i Flens kommun av fem partier; Moderaterna, A2000, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 
2007-2010 låg majoriteten hos Socialdemokraterna 
tillsammans med A2000 och efter valet 2010 kom-
pletterades alliansen med Vänsterpartiet.

...på nationell nivå

Avregleringen av
järnvägen sätter sina spår
SJ har gjort bedömningen att tågstopp i kommunen 
inte längre är lönsamma. Det påverkar i sin tur att 
eventuella pendlare till eller från Stockholm blir 
mindre benägna att satsa på Flen som sin boendeort 
eller arbetsort. Utöver det är det alldeles för låga 
anslag för underhåll och investeringar i järnvägen 
som leder till förseningar och störningar, framför 
allt vintertid.

...på regional nivå

Regionförstoringen 
gynnar inte alla orter
Man upplever att utvecklingen i länet inte drivs med 
en gemensam utgångspunkt eller med länet som en 
samlande enhet. Detta kan riskera att Flens kommun 
inte kan dra fördel av utvecklingen i närliggande 
tillväxtområden.

”Invånarna är fantastiska ambassadörer”
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sedan 1965 har antale t  invånare i kommunen minskat 
från 18 735 till ca 16 000 år 2010 vilket medfört en minsk-
ning av skatteintäkter på ca 117 miljoner kronor. 

Investeringsnivån har sjunkit från 8,7 % (2007) till 
5,2 % 2010. Tumregeln för en lämplig investeringsnivå i en 
växande kommun är 6-7 %, men för kommuner med stagne-
rande befolkning rekommenderas en nivå på 2,5-3 %.

Sedan 2002 har Flens kommun varit skuldfri. Beslut 
om upplåning på 80 miljoner har dock tagits, men inte 
verkställts, för att finansiera ett nytt äldreboende.

Analystidningen Kommunexperten, menar att Flens 
kommun bör vara ”färdiginvesterad” för många år framöver. 
Samtidigt ökar kraven på den kommunala servicen vilket med-
för nya investeringsbehov, t ex inom IT, skolan, äldrevården 
och inte minst infrastrukturen.

Enligt Kommunexpertens analys 2008 är Flen kommuns 
kapitalbindning svag.

”Det är bara 111 kilometer till Stockholm”

Fakta om Flens kommun avseende ekonomiska faktorer 

Färre invånare ger mindre skatteintäkter

Not: 
1. Med investeringsnivå avses summan av de investeringar
som kommunen budgeterat eller genomfört under året.
2. Med kapitalbindning avses den del av kommunens tillgångar 
som är bundna i andra tillgångar än likvida medel.
3. Analystidningen Kommunexperten är en publikation för
oberoende kommunalekonomisk analys. Här presenteras
löpande analyser av landets 290 kommuner baserat på fem
ekonomiska huvudfrågor.

• Flens kommunalskatt 2011 på 31,75%
 är lägre än genomsnittet i länet (32,1%)*

• Om 100 personer flyttar in i kommunen
 medför det 4,6 miljoner kronor i ökade
 skatteintäkter per år

 *inför 2012 års budget finns förslag om en
 skattehöjning med 75 öre

Inte lönsamt 
att bygga nytt
en faktor  som påverkar Flens
kommun är Tobins q som indikerar om 
det lönar sig att bygga i kommunen. 
I Flens kommun är siffran 0,85 vilket 
innebär att marknadspriset sannolikt 
ligger lägre än de kostnader man haft 
för att bygga nytt.

Runt 2 300 personer 
pendlar från Flen
fler  pendlar  från Flen till arbete 
utanför kommunen, än till Flen från 
andra kommuner. Sedan 1985 har 
andelen ”utpendlare” ökat jämfört 
med andelen ”inpendlare”. Störst är 
pendlingen till Eskilstuna med 515 
personer 2009. Därefter kommer 
Katrineholm med 467 och Stockholm 
med 353 personer. De flesta ”inpend-
larna” kommer från Katrineholm.

Många fritidsboende 
ger affärsmöjligheter
av  5 804  taxerade småhusenheter i 
Flens kommun är 37 % fritidsbostäder, 
d v s närmare 2 150 bostäder som ägs 
av människor som inte är folkbokförda 
i Flens kommun, och därför inte be-
talar kommunalskatt i Flens kommun. 
Men de kan bidra ekonomiskt på andra 
sätt. Någonting som många småföreta-
gare i kommunen har upptäckt och drar 
fördel av.

• Andelen nystartade småföretag har ökat varje
 år sedan 2004

• Rekordåret 2010 startade så många som 80 nya
 företag i kommunen

Not *Enligt SCB:s statistiska kriterier ställs två krav för att
en kommun ska bilda centrum i en lokal arbetsmarknad:
Andelen utpendlare av dem som förvärvsarbetar får inte
överstiga 20 procent.
Andelen utpendlare till någon annan enskild kommun får
inte överstiga 7,5 procent.

av 6 000 arbets t i ll fällen  i kommunen 2008 stod ”Ut-
vinning och tillverkning” för 24 % jämfört med 15 % i riket. 
(Gäller arbete inom industrin, t ex på Volvo eller GB Glass).

”Vård och omsorg” stod för 19 % jämfört med 15 % i riket. 
Efter 2008 har invånarna i kommunen drabbats av uppsäg-
ningar inom industrin motsvarande ca 200 jobb.

90 % av kommunens runt 900 företag är småföretagare 
med max 5 anställda.

Andelen förvärvsarbetande invånare mellan 20 och 64 år 
i Flens kommun var under 2009 72 %, jämfört med 74 % i 
länet och 75 % i riket. 

En annan skillnad är att det är färre unga (20-24-åringar) 
som arbetar i Flens kommun jämfört med riket i övrigt. Däre-
mot är det en något större andel 25–44-åringar som arbetar 
i Flens kommun jämfört med genomsnittet i riket.

Andelen sysselsatta i stora företag minskar. Numera finns 
bara två företag som har mer än 100 anställda, Volvo och 
GB Glace, som båda ägs av stora internationella företag som 
ökar osäkerheten om företagens framtid och minskar kom-
munens möjligheter att påverka detta.

• 544 Katrineholmsbor pendlar
 varje dag till Flen

• Flens kommun har markant
 fler fritidsbostäder än riks-
 genomsnittet (19,7 %)

• I länet finns bara två
 kommuner som har fler
 fritidsbostäder än Flens
 kommun, Gnesta (42,9 %)
 och Trosa (38,1 %)

Andelen låginkomsttagare ökar i Flen
totalt  s e t t  har de  som  flyttar ut från kommunen en 
högre medianinkomst* än de som flyttar in i kommunen, 
vilket blir ett problem för kommunen som får lägre skatte-
intäkt per capita. Medelinkomsten bland invånarna i Flens 
kommun var 233 000:- år 2009. Från 2003 till 2009 har 
Flens medelinkomst ökat i mycket långsammare takt än 
medelinkomsten i riket vilket medför att inkomstskillna-
derna ökar.

Trots att det 2007 var fler personer som flyttade in i 
Flens kommun, än ut, fick kommunen ett nettoutflöde 
av kapital. Dels på grund av att de som flyttar ut har en 
högre medianinkomst totalt sett, än de som flyttar in. 
Dels på grund av den relativt sett stora invandringen i 
kommunen, där invandraren i normalfallet inte har någon 
inkomst alls vid ankomsten.

• Medelinkomsten i Flen ligger ca 28 000 kronor lägre per år än medelinkomsten i riket
• Stockholmare som flyttar till Flen har en markant högre medianinkomst än Flensbor som flyttar till Stockholm
• Typiska ”utflyttare” är ungdomar. Typiska ”inflyttare” är runt 60 år

Not: *Medianinkomsten är den mittersta observationen i en 
rangordning av inkomsttagarna efter inkomstens storlek. På 
vardera sidan om den mittersta inkomsttagaren finns lika 
många inkomsttagare. Definition enligt Statistikcentralen.
Enkelt uttryckt kan man säga att medianinkomsten är den 
genomsnittliga inkomsten i kommunen eller riket.

År Flens kommun Riket Diff.

2009 233000 261000 -28000

2007 230000 252000 -22000

2005 216000 235000 -19000

2003 206000 223000 -17000

900 företag ger jobb till knappt 6 000
Som en kontrast till det ökar andelen nystartade 

småföretag i kommunen. 
Flens kommun ingår i Eskilstuna lokala arbets-

marknad* tillsammans med Katrineholm och Vingåker. 
Dessutom ligger Flens kommun nära Nyköping-Oxelö-
sund, Norrköping och Stockholms arbetsmarknad.
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stor barnfattigdom 
bland invandrare
nästan vartannat barn med utländsk bakgrund 
i Flens kommun lever i ett ekonomiskt utsatt 
hushåll. Det är mycket höga siffror. I Sverige totalt 
är motsvarande siffra 32 %. Andelen barn (upp till 
17 år) totalt i Flens kommun som ligger inom SCBs 
barnfattigdomsindex är 21 %, riksgenomsnittet är 
endast 13 %.

Flens kommun har högre andel fattiga barn än de 
andra kommunerna i länet och mycket högre andel 
fattiga barn med utländsk bakgrund än riksgenom-
snittet.

Not:  I Rädda Barnens definition på barnfattigdom ingår 
barn som antingen lever i familjer med låg inkomststan-
dard eller i familjer som uppburit socialbidrag någon 
gång under året. Låg inkomststandard betyder att famil-
jens disponibla inkomst är lägre än vad SCB beräknar går 
åt till boende och baskonsumtion. Enligt en riksnorm 
(Socialförvaltningen, Flens kommun) bör en familj på två 
vuxna och två små barn ha minimum 10 562:-/månad att 
leva för.

”Kommunen har en vilja att bli en attraktiv kom
mun.”

Fakta om Flens kommun avseende sociala faktorer

Var fjärde invånare 
är pensionär
redan 2009 var nästan var fjärde invånare 
(23 %) i Flens kommun 65 år eller äldre. Progno-
ser visar att andelen personer i arbetsför ålder 
kommer att fortsätta minska. Konsekvensen blir 
att färre förvärvsarbetande personer (i åldrarna 
18-64) kommer att ”försörja” ännu fler. Redan 
idag är ”försörjningsbördan” för en arbetsför 
person 2,6 personer. SCBs prognos säger att den 
siffran kommer att öka till fler än 3 personer 
2040.

Här ligger Flens kommun sämst till i hela länet. 
I Vingåker, som ligger näst sämst till, är motsva-
rande siffra 2,8 personer, och i Trosa, som ligger 
bäst till i länet, är prognosen 2,54.

• 55 % av den vuxna befolkningen i Flens kommun
 har gymnasial utbildning
• Motsvarande siffra i länet är 53 % och
 i hela Sverige 48 %
• Endast 22 % av kommunens invånare har en
 eftergymnasial utbildning. Det är långt under
 riksgenomsnittet som ligger på 36 %
• Fler än var fjärde invånare i Flens kommun
 deltar i studiecirklar på ABF, Studiefrämjandet,
 Vuxenskolan eller på ett liknande studieförbund

Relativt låg utbildningsnivå 
många av invånarna i Flens kommun har gymnasieutbildning, fler än riksgenomsnittet och fler än snittet 
i länet. Men tyvärr är det många som har valt att inte vidareutbilda sig på högskola eller universitet. Här 
ligger Flens kommun långt efter riksgenomsnittet. Endast drygt två av tio i åldrarna 20-64 år har en efter-
gymnasial utbildning. Det i sin tur påverkar medelinkomsten och möjligheten att få kvalificerade arbeten i 
kommunen och närliggande områden.

Detta faktum bidrar även till svårigheter för det lokala näringslivet att rekrytera kompetent och kvalificerad 
arbetskraft. Men det finns ett stort intresse hos invånarna att inhämta kunskap och förkovra sig. Av 1000 
invånare studerade 266 personer via något studieförbund år 2009, vilket är betydligt högre än riksgenom-
snittet som låg på 20,2 %.

Industrikommun eller landsbygd?
en fråga som ofta leder t i ll  en intensiv diskussion är huruvida Flens kommun är en mellanstor 
industrikommun eller en liten landsbygdskommun. 

Det finns inget exakt svar på den frågan, bara olika perspektiv:
Enligt glesbygdsverkets definition av landsbygd avses orter med färre än 3 000 invånare. I detta perspek-

tiv är det bara tätorten Flen med sina drygt 6 000 invånare som inte är landsbygd i Flens kommun. Därmed 
skulle mer än 62 % av befolkningen bo i det som definieras som landsbygd.

Ett annat perspektiv är hur arbetstillfällena är fördelade på olika näringsgrenar. I Flens kommun är det 
en övervägande majoritet (24 %) som fortfarande arbetar inom industri och tillverkning. Därefter kommer 
”Vård och omsorg” som utgör 19 % av alla arbetstillfällen. Efter det kommer gruppen ”Utbildning” med 
11 %. Den areella näringen med jordbruk, skogsbruk och fiske utgör bara 5 % av arbetstillfällena i kom-
munen. Mycket talar dock för att begreppet ”landsbygd” mer och mer används för att beskriva en attraktiv 
boendemiljö framför en näringsgren.

• Drygt 6 av 10 i Flens kommun bor, per definition, på landsbygden 

• En övervägande del av arbetstillfällena i Flens kommun finns inom industri och tillverkning
 (24 %)

• Idag ”försörjer” en förvärvsarbetande
 person i kommunen 2,6 personer

• Om ca 30 år är motsvarande siffra fler
 än 3 personer om inte trenden vänder

”Varje ort har en fin specialitet,
det finns något för alla”
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Kommunens invånare
blir färre och äldre 
från 1965 har antale t  invånare  i kommunen minskat 
med 2 735 personer. Det är fler unga som lämnar kommunen, 
och fler äldre (runt 60 år) som flyttar till kommunen.

Minskningen beror dels på att det dör fler människor än det 
föds i kommunen, dels på att fler personer lämnar kommunen 
än flyttar hit från andra kommuner. Den negativa utvecklingen 
dämpas dock av invandringen från utlandet. Under 2009 var det 
219 fler som flyttade till kommunen från utlandet, än tvärtom. 

utbyggnad av IT behövs
fler  och fler  företag  har sina kunder på andra sidan jordklotet, utan att kunden själv upplever 
det så. Det har internet möjliggjort. I Sverige är det inte ovanligt med telemarketingföretag och lik-
nande, där verksamheten bedrivs i landsbygd – inte sällan någonstans i norra Sverige – samtidigt som 
målgruppen finns i Stockholm eller i hela Sverige. För att göra det möjligt måste det finnas ett utbyggt 
internet där man verkar. Idag är det inte heller ovanligt med distansarbete via nätet, men även här 
krävs fungerande IT-lösningar och tillgång till bredband.

I vilken mån Flens kommun kan ta del av denna utveckling, och vara en attraktiv ort för företagare 
att etablera sig, beror på utvecklingen av IT och tillgängligheten av bredband i hela kommunen.

”En kommun där alla ser varandra”

Fakta om Flens kommun avseende teknologiska faktorer

Andel invandrare
som riksgenomsnittet
andel  folkbokförda  utomlandsfödda i kommunen är 14 %, 
precis som på riksnivå. Därutöver hyr Migrationsverket ca 100 
lägenheter för asylsökande som också behöver kommunal service 
som vård, omsorg och skola. De flesta invandrarna bor i tätorten 
Flen. Med invandringen följer krav på insatser för etablering och 
integration av de nyinflyttade, inte minst på arbetsmarknaden.

Nya investeringar är nödvändiga
det  har ske t t  förbättr ingar  av den regionala infrastruk-
turen i kommunen under de senaste 40 åren, men ytterligare 
investeringar är absolut nödvändiga. Dels behövs bättre och 
snabbare transportvägar som gynnar näringslivet, dels behövs 
ett större utbud för pendlare, inte minst inom järnvägen.

Tillgång till tågpendling avgörande
utveckl ingen inom tågtraf iken  spelar idag och på sikt en avgörande roll i kommunens
utveckling. Framför allt skulle det öka möjligheten att bo i Flen och jobba i Norrköping, Linköping 
eller Eskilstuna. Även Stockholms arbetsmarknad skulle bli möjlig för Flensborna, om det fanns goda 
pendlingsmöjligheter. 

Precis som det omvända; Stockholmare som hellre vill bo billigt, i en naturskön miljö, skulle kunna 
flytta till Flens kommun men fortsätta sitt arbete i Stockholm. Här är dock Flens kommun beroende av 
samverkan med andra aktörer för att få till nationella satsningar.

De bristande tågförbindelserna kan vara en medverkande orsak till att Flen kommuns invånare äger 
betydligt fler bilar per invånare än riksgenomsnittet.

genomförda förbättringar av den regionala infrastrukturen sedan 1971:
• Förbifarter kring Malmköping, Bettna och Flen
• Ny sträckning för del av riksväg 221 söder om Vadsbro
• Ombyggnad av riksväg 55 mellan Malmköping och Dunker till mötesfri landsväg
• Kurvrättningar på Västra stambanan
• Ombyggnad av Flens bangård (pågående)

• I Flens kommun finns 497 bilar per 1000 invånare
• Riksgenomsnittet är 466 bilar per 1000 invånare
• Gnesta är den enda kommunen i länet som har fler bilar per capita än Flen

foto: flens kommun

foto: bildarkivet.se
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”Centralt läge med utvecklingsmöjligheter åt alla håll”

styrkor

I ett flertal intervjuer med politiker, tjänstemän, näringslivs- och föreningsrepresentanter har 
en tydlig bild framkommit som visar var Flen kommuns styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
finns i ett subjektivt perspektiv. 

Den vackra naturen  och närheten till ”allt” är några av Flens styrkor, enligt analysen. Ett stort 
engagemang hos invånarna, som syns och hörs i en liten kommun som Flen, är också en styrkefaktor.
Tyvärr finns även en hel del svagheter. Bland annat upplever man att kommunen tenderar att ha mer 

fokus på att förvalta det som redan är, än att satsa på de utvecklingsmöjligheter som finns. Man efterlyser 
mer strategiska och långsiktiga handlingsplaner. Till exempel en utbyggnad av infrastrukturen, i synner-
het för kollektivtrafiken och IT.

En svaghet som man upplever hos invånarna är ett dåligt självförtroende som leder till brist på mod att 
förändra och förminskad tillit till den egna förmågan. Det finns en hel del ”det var bättre förr” som medför 
svårigheter att förändra synen på Flen som en utpräglad industrikommun.

Ändå har Flensbygden stora möjligheter att utvecklas. Med sin strategiska placering ”i mitten av en 
tillväxtregion” har man allt för att lyckas, bara man skapar rätt förutsättningar. Dessutom har Flens kom-
mun mycket att bjuda på för människor som följer trenden att leva ”det goda livet på landet”. Här finns 
också en hel del att erbjuda den växande upplevelseindustrin. Att det finns en utpräglad entreprenörsanda 
i bygden som kan möta den nya efterfrågan, är också en möjlighet att ta vara på. Andelen nyföretagare i 
kommunen ökar stort.

Hoten är få, men verkliga. Ett är den bristande infrastrukturen. Ett annat är den upplevda bristen på 
strategiska, uthålliga satsningar från kommunens sida. Slutligen är bristen på samarbete mellan kommu-
nerna i regionen ett hot, som kan vändas till en möjlighet eftersom Flens kommun ligger ”i mitten” och 
kan, med rätt åtgärder, bli en del av tillväxten. 

en idyll med utvecklingspotential

Nära till allt
flen l igger s trateg i skt  och centralt .  Allt finns 
inom en timmes radie...

För pendlaren finns tillväxtområden som Stockholm, 
Mälardalen och Linköping/Norrköping på lagom avstånd. 
Här finns inte bara attraktiva jobbtillfällen utan även ett 
stort utbud av kultur, nöjen och handel samt högskolor.

Idag är bilen det mest flexibla transportsättet eftersom 
tåget har för få avgångar från kommunen. Någonting som 
kan förändras i framtiden. 

Inom en timme tar du dig även till Skavsta flygplats i 
Nyköping, och därmed resten av världen, främst Europa.

Natursköna omgivningar
den vackra naturen  har varit den mest genomgående 
styrkan som framkommit i intervjuerna. Ihop med denna 
styrka hör också det småskaliga och det lantliga som 
en del av kommunens attraktionsvärden. Det ökade in-
tresset för naturen och miljön, som är en trend över hela 
världen, ger Flen med sina tillgångar stora möjligheter. 
Bl a att locka människor som värdesätter ett miljövänligt 
boende på landet.

I en liten kommun blir du synlig
i  en l i t en kommun  är du sällan anonym, på gott och 
ont. Men är Flen en liten eller en mellanstor kommun? 
Därom råder det delade meningar.

En del har ändå beskrivit det som en styrka att Flen 
är en liten kommun eftersom du som invånare både syns 
och hörs och har möjlighet att påverka. Att det är korta 
vägar till beslut både i kommunen och i föreningar och 
näringsliv, ses också som en styrka. Insatser som 
människor gör uppmärksammas och har betydelse. 

foto: flens kommun

stort personligt engagemang
det  f inns e t t  l evande fören ingsl iv  i kommunens 
olika delar. I synnerhet på de mindre orterna där aktivi-
tetsnivån är hög och många evenemang genomförs.

En kommuninvånare beskrev det som ”vi är vana att 
ta ansvar och få saker att hända!”.

foto: flens kommun

”Jag är stolt över
att vara Flensbo”

”Vi har insikten
att det hänger

på oss/mig – inte 
någon annan”

Invånare om Flens kommun

Invånare om Flens kommun
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Mitt i tillväxten
flens  kommun  ligger i närheten av en rad 
tillväxtområden där både arbetstillfällena och 
befolkningen ökar. Exempelvis Stockholm, 
Eskilstuna/Strängnäs, Linköping/Norrköping 
och Örebro. Med rätt infrastruktur kan invånare 
i Flensbygden dra nytta av alla dessa lokala 
arbetsmarknader. 

”Här är perfekt för barnfamiljer”

en idyll med utvecklingspotential svagheter

stagnerad näringslivsstruktur
flens  kommun växte  fram  tack vare sin industri som blomstrade under 70-80-talen. Det var Flens stolthet och 
styrka en gång i tiden, och många vill fortfarande se Flen som en utpräglad industristad. Men det identifieras av en 
del i intervjuerna som en svaghet eftersom samhället i övrigt idag kräver att man kan ställa om från ett traditio-
nellt industrisamhälle till det kunskaps- och tjänstesamhälle som vi lever i idag. Det handlar med andra ord om 
inställningen och förändringsbenägenheten hos var och en i kommunen.

Bristande infrastruktur
det  hot  som kom igen  i de flesta svaren var den 
bristande infrastrukturen som hämmar utvecklingen av 
kommunen. Detta gäller både den nuvarande situa-
tionen med tågtrafiken, men också om kommande 
satsningar kommer att gynna Flens kommun eller inte. 
Detta gäller både kollektivtrafiken och utvecklingen av 
vägnätet samt IT satsningar.

HotMöjligheter

Bristande samarbete
inom regionen 
e t t  annat  hot  som fler har identifierat är det bris-
tande samarbetet i regionen. Detta innebär en risk att 
Flens kommun inte förmår att påverka utvecklingen i 
regionen i en gynnsam riktning och därmed riskerar att 
bli ”övergivna i mitten”. Denna risk kan öka i samband 
med den kommande regionindelningen.

Brist på uthålliga 
strategiska satsningar 
en del  har ident i f i erat  hote t  att det inte finns 
tillräckligt fokus på långsiktig planering och investe-
ringar i kommunen och att detta leder till att kommu-
nen missar utvecklingsmöjligheter.

Här finns någonting för alla
många lyf t er  de t  faktum  att det finns 
tillgång till mycket i Flens mångsidiga landsbygd: 
idylliska småstäder, shoppingmöjligheter, kultur-
upplevelser, tillgång till naturen, herrgårdar och 
slott och mycket mer. Flera har angivit de olika 
kommundelarnas särskilda särprägel som en av de 
stora möjligheterna för kommunens utveckling.

Flen kan erbjuda det många söker idag
det  f inns v i s sa trender  i samhället idag när det gäller miljötänkande, både vad det gäller att 
värna om miljön och att bo i rätt miljö.

En tydlig trend är att man söker sig till ”det goda livet på landet” med ökat fokus på naturen, 
småskalighet och ekologiska produkter. Här har Flensbygden mycket att erbjuda. Förutom en naturskön 
miljö finns flera lokala producenter av ekologiska matprodukter, som dessutom har en stor utvecklings-
potential.

Upplevelsesindustrin* växer som näringsgren, särskilt i förhållande till besöksnäringen. Med förut-
sättningarna som närhet, kultur och natur har Flensbygden stor potential att öka företagandet inom 
denna näringsgren.

Flens kommun präglas mycket av småföretagare och entreprenöranda, som också är signifikativt för 
näringslivsutvecklingen i hela Sverige. Runt 90 % av Flens företag har mellan 0-5 anställda och andelen 
småföretag ökade markant med 80 nya företag förra året, att jämföras med mellan 50-60 nya företag 
under 2007-2009. 

Not: *Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som 
har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.

Brist på strategiskt 
och långsiktigt tänkande
en del  upplever  att det brister i det strategiska, 
långsiktiga tänkandet och att det saknas en tydlig 
riktning i kommunens utveckling. Man baserar det på 
att det funnits många utvecklingsprojekt som initie-
rats och förankrats, men inte genomförts. De flesta 
som intervjuades kände inte till att kommunen har 
en vision (finns beskriven i Översiktsplanen 2007) 
och av dem som kände till att den finns, kunde inte 
svara på hur den efterföljs. 

Detta upplevs som uttryck för en otydlig politisk 
vilja och att det inte finns strukturer eller processer 
för löpande och systematisk omvärldsanalys i kom-
munens planeringsprocesser.

Förvaltning eller utveckling
i kommunen?
många upplever att det inom kommunen finns 
större fokus och inriktning på förvaltning än på 
utveckling och ledarskap. Förändringsbenägen- 
heten i kommunen upplevs som liten. En del tror att 
det är kopplat till minskade skattintäkter på grund 
av den minskande befolkningen, som gör det svårt 
att finansiera kommunens verksamheter och skapa 
utveckling. Andra beskriver det som att stadshuset 
känns avstängt för allmänheten och denna mentala 
bild medför att samarbetsklimatet både internt och 
externt påverkas. 

Otillräcklig infrastruktur
kommunens närhet  till en rad tillväxtområden och 
lokala arbetsmarknader som Stockholm/Mälardalen 
och Linköping/Norrköping är en styrka – när det blir 
enkelt och relativt billigt att ta sig fram och tillbaka. 
För det behövs en utbyggnad av infrastrukturen, 
inte minst gäller det kollektivtrafiken, i synnerhet 
tågtrafiken. Men för att utnyttja de möjligheter 
som finns i närområdena krävs även en utbyggnad 
av bredband i kommunen som idag saknar en 
IT-strategi.

För mycket jantelag
i  många intervjuer  har det framkommit synpunkter 
som visar att självförtroendet i kommunen inte är det 
bästa. ”Vi vågar inte”, ”Här finns för mycket jante-
lag” och ”Här finns ingen stolthet” är några vanliga 
uppfattningar. Den här negativa självbilden är kanske 
kommunens svagaste punkt. Det bidrar i sin tur till att 
de styrkor som finns inte lyfts fram och marknadsförs 
tillräckligt mycket. T ex den vackra naturen, det aktiva 
föreningslivet och eldsjälarna i kommunen.
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– nu får vi rikta blicken framåt, säger Anders Berglöv 
som har verkat inom kommunledningen i snart tio 
år. Det är ingen mening med att se bakåt. 

Enligt Anders Berglöv finns det några högpriori-
terade områden som måste ingå i en handlingsplan 
av åtgärder.

– Infrastrukturen måste förbättras så att vi 
kan befästa och utöka närheten till den regionala 
arbetsmarknaden. Kollektivtrafiken till närområ-
dena, i synnerhet till Stockholm, måste bli bättre. 
Visionen är minst en avgång i timmen. Vi bör även 
underlätta för biltrafiken.

– Det här är åtgärder som kräver stora investe-
ringar och inte kan genomföras på kort sikt. Men 
vi vill inte lägga kortsiktiga planer som baseras på 
”ett kvartal”, som vi tyvärr ser rätt många exempel 
på i samhället i övrigt. Vi måste återerövra lång-
siktigheten för att få en varaktig och kontinuerlig 
utveckling framåt. 

Flens kommun har en lång tradition inom industri 
och tillverkning, som fortfarande sysselsätter nästan 
var fjärde arbetsför invånare. Här finns också en 
mångfald av kulturer, ett ursprung som många är 
stolta över. T ex Malmköping med sin historia av 
handelsplats och regementsort samt Hälleforsnäs 
med sin brukshistoria. Här finns även marknads-
platser och anrika slott och herrgårdar. För att inte 
nämna den vackra naturen som lockar många stor-
stadsbor till Flens kommun. Redan idag är nästan 
4 av 10 hus ett fritidsboende.

– Vi har mycket goda förutsättningar att kunna ta 
del av ”överhettningen” i Stockholm och tillväxtor-
terna i regionen. Men det kräver ett nytänkande och 
ett ansvar hos var och en. Vi kan ju från kommu-
nens sida ta fram visioner och handlingsplaner, 
men om det inte är förankrat hos var och en i kom-
munen, kommer ingenting att förändras. Vi har en 
annan situation idag jämfört med för 30 år sedan. 
Arbetsmarknaden går mot ett större egenföretagan-
de där du ofta säljer din kompetens, inte någonting 
du har producerat. Utbildning idag är en färskvara. 
Utvecklingen i ett kommunikationssamhälle går så 
snabbt att en akademisk utbildning blir ”gammal” 
på ett par år. Du måste hela tiden förkovra dig, och 
den viljan finns hos invånarna i Flens kommun, som 
har fler studiedeltagare än riksgenomsnittet. De har 
även, med 80 nystartade småföretag förra året, visat 
prov på vilken kreativitet och anpassningsförmåga 
det finns i kommunen.

e t t  annat  högpr ior i t erat  område , som också är 
en del av infrastrukturen, är utbyggnaden av IT.

– Sannolikheten att många yrkesgrupper kommer 
att arbeta mer på distans från hemmet, är stor. 
Internet ger oss den möjligheten och det är en ar-
betsmetod som både spar pengar för arbetsgivaren, 
som inte behöver hyra dyra lokaler, och dessutom 
är miljövänlig. Du spar även tid och kan jobba mer 
effektivt, eftersom du inte behöver åka till och från 
jobbet.

– När vi har bättre bredbandstäckning i hela kom-
munen kan det locka nya internetbaserade företag, 
som hellre etablerar sig på landsbygden än i storstä-
der, att välja Flens kommun, som ligger i en natur-
skön miljö på lagom avstånd från huvudstaden.

Det finns en hel del invånare i Flens kommun med 
inställningen att ”det var bättre förr”. Samtidigt 
finns det en stor andel kreativa nytänkare som ser 
vilka möjligheter som erbjuds och vilken potential 
det finns i Flens kommun. Utmaningen ligger i att få 
alla invånare att se framåt och vara flexibla, både i 
handling och inställning.

– v i  v i ll  främja företagskl imate t  i kommu-
nen, där det ska finnas korta beslutsvägar och mi-
nimal byråkrati. Det är bara den egna inställningen 
som kan sätta stopp för de möjligheter som finns. Vi 
har en stor outnyttjad potential inom turismen, där 
vi har mycket att erbjuda. Våra sommargäster väljer 
ofta att främja våra handlare och här kan vi utöka 
utbudet av varor som kan tilltala ymniga storstads-
bor med en förkärlek till bygden. Det finns många 
branscher vi kan verka i förutom industrin, som vi 
tidigare var helt beroende av. Men nu ser verklig- 
heten annorlunda ut och vi har ett bättre utgångs-
läge än många andra orter i Sverige, som har 
liknande bakgrund och storlek. Vi ska inte stänga 
dörren till framtiden, utan vara en aktiv del av den, 
avslutar Anders Berglöv.

ingvor farinotte

”Närheten till allt, vårt strategiska läge med en 
naturskön idyll och ett stort ideellt engagemang 
hos invånarna ger oss de bästa förutsättning-
arna att vara en del av en spännande framtid 
– bara vi ser den!” Det säger kommunstyrelsens 
ordförande Anders Berglöv, som menar att själv-
bilden kan vara avgörande för om Flens kommun 
kommer att ta del av möjligheterna som finns 
för att utvecklas, eller inte.

Vi är en del
av framtiden

”Vår mångfald, som är en del av den

svenska verkligheten, är en tillgång.”

foto: bildarkivet.se

Anders Berglöv,
ordförande
i kommunstyrelsen
Flens kommun.

Invånare om Flens kommun


