
Ortsutveckling Flen 

Nu är teman för arbetsgrupperna klara. 
Den 15 maj samlades samordningsgruppen för Ortsutveckling Flen för att gå genom all material som 
samlades in på stormötet den 28 april. Målet med mötet den 15 maj var att bestämma teman för de 
arbetsgrupper som ska arbeta vidare inom ortsutvecklingen. På stormötet hade 8 teman kommit 
fram utifrån deltagarnas hjärtefrågor. Samordningsgruppens utmaning den 15 maj var att koka ner 
detta till 3-4 arbetsgrupper. 3-4 arbetsgrupper är vad erfarenheten från andra orters 
ortsutvecklingsarbete visar är möjligt att arbeta med.  

Samordningsgruppen kom fram till fyra arbetsgrupper: 

Centrum och näringslivsutveckling, Stadsmiljö, Kultur & fritid och samordning. 

Alla grupper är öppna för alla som är intresserade. Alla grupper kommer att ha en sammankallande 
ortsbo och  tjänstemän från kommunen kommer att kopplas till alla grupperna.  

Sammankallande/kontaktperson för grupperna är: 

Centrum och Näringslivsutveckling 

Sammankallande: Inte utsett än 

Tjänsteman: Alexandra Elfridsson, näringslivsutvecklare Flens kommun, alexandra.elfridsson@flen.se 

Stadsmiljö 

Sammankallande: Monica Falk, monica.falk@telia.com 

Tjänsteman: Britt-Marie Andersson, Samhällsbyggnadsförvaltningen Flens kommun, britt-
marie.andersson@flen.se  

Kultur och fritid 

Sammankallande Jessica Ekermann,  jessica.ekermann@yahoo.se 

Tjänstemän: Inger Zetterström-Karlsson, kulturansvarig Flens kommun, 
inger.zetterstrom.karlsson@flen.se och Carla Swensson, föreningsansvarig Flens kommun, Carl-
Fredrik.Swenson@flen.se 

Samordning 

Sammankallande: Yvonne Gauffin-Nilsson, erikoyvonne@tele2.se 

Tjänsteman: Karina Krogh, projektledare, karina.krogh@flen.se 
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Vad händer med allt det andra? 
De diskussionsteman från stormötet som inte resulterade i en arbetsgrupp är: 

• Vård och omsorg – en del av de frågor som kom fram arbetar Äldre- och handicapomsorgen 
redan med. Dessutom finns ett kommunalt äldreråd med deltagande från PRO och SPF, som 
redan har regelbunden dialog med kommunen. Därför ansåg samordningsgruppen att det 
inte vore effektivt att etablera nya dialogformer när det redan finns sådana. De frågor som 
inte redan arbetas med kommer att tas upp i detta råd. 

• Barn- och ungdomar – samordningsgruppen beslutade att barn- och unga perspektivet är 
viktigt att få in alla arbetsgrupperna. Därför kommer varje arbetsgrupp i stället att arbeta 
aktivt för att involvera barn- och ungdomar genom fritidsgården och gymnasiet framför att 
etablera en särskilt grupp. 

• Kommunikationer – en viktig fråga som kommunen redan arbetar med olika sätt, men som 
innebär utmaningar i en storlek som måste hanteras på länsnivå. Samordningsgruppen 
tyckte därför det bästa sätt att arbeta vidare med detta är mer information vad som redan 
görs på detta område.  

• Integration och Mångfald – en rad viktiga punkter hade diskuterats på stormötet inom detta 
tema. En del av dessa jobbas redan med inom studieförbundens verksamhet, 
Arbetsmarknads- och utbildningscentrums och Arbetsförmedlingens uppdrag och 
kommunens jobbkommission, som är under utveckling. Av de resterande frågor tyckte 
samordningsgruppen att det – som med barn- och ungdomsfrågan – är viktigt att få in detta 
perspektiv i alla arbetsgrupperna. Gruppen beslöt därför att inte bilda en särskilt grupp, men 
genom AUC och studieförbunden arbeta aktivt för att involvera integrations- och 
mångfaldsperspektivet i arbetet i alla grupper.  

• Anda och stolthet – en mycket viktig och övergripande fråga som samordningsgruppen ansåg 
kommer att bli resultatet eller effekten av det samlade arbete inom arbetsgrupperna. Därför 
behövs inte en särskilt grupp att arbeta med detta, men däremot är det en gemensam 
angelägenhet för alla. Gruppen beslöt att ta fram pins med budskapet: Jag är en stolt 
ambassadör för Flens stad! som ett första steg att skapa en ambassadörgrupp för Flen.   
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