
Välkommen! 
Stormöte 28 april 2013

Ortsutveckling  
FLENS STAD  



Dagens program 

13.00  Välkommen och dagens program 
13.05   Intro till Färdplan Flen och   
  ortsutveckling  
13.15 Ortsutveckling Flens stad   

» Ta fram teman för diskussioner  
13.50 Fika 
14.15 Gruppdiskussioner 
15.30 Feedback från grupperna 
15.50 Nästa steg 
16.00 Tack för i dag!



• Flens kommuns arbete med 
kommun- och 
varumärkesutveckling 

• Beslut i kommunfullmäktige i 
hösten 2009



Faser i Färdplan Flen

               Projektdirektiv 2010-2019

Planerings- och 
visionsfas  

2010-2011

Strategi och 
projektutveckling 
2012-2013

Strategi och 
projektutveckling 
2014 - 2019

Årliga projekt/genomförande planer och redovisning





Kvällens program

• Välkommen    19.00 

• Hur kom vi hit?    19.10 

• Presentation av bygderådet 19.20 

• Handlingsplanen 2012   19.55 

• Förslag på vidare arbete 

• Utvärdering    20.30 

• Tack för denna gången!  20.55 



Ortsutveckling
Mål  

Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare 
utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i 

kommunen.  

Mål för Flens stad 
• Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan



Processen
Fas Mobilisera Visionera/ 

planera
Genomföra Avsluta

Mål Skapa 
förutsättningar

Ta fram vision 
och 
handlingsplan

Genomföra 
åtgärderna i 
handlings-
planen

Avsluta 
handlings-
planen

Aktivitet Stödja lokala 
aktörer att bilda 
samverkans-
former på orten 

Stormöten, 
arbetsgrupper,  
analys, 
prioritering, 
visionsarbete,q
uickfixes

Åtgärderna tas 
upp i 
nämndernas 
verksamhets-
planer, 
återkoppling/ 
uppföljning, 
information

Utvärdera 
arbetet, 
förbereda nästa 
handlingsplan

Tidsram 0-12 månader 12-16 månader 3-5 år 6-12 månader

Samverkan



Arbetsgruppernas uppdrag
• Analys av förutsättningarna för 

utveckling   
• Förslag till åtgärder i handlingsplanen 
• Bidra till visionsarbetet 
• Vem: de som är intresserade och 

tjänstemän från kommunen

All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida 
www.flen.se/ortsutvecklingflen



Hur långt har vi kommit?
• Malmköping  

– Start hösten 2008 - KF december 2010 - genomförande pågår  
• Sparreholm  

– Start jan 2011 - KF april 2012 - genomförande pågår 
• Hälleforsnäs  

– Start april 2011 - KF beslut 25 oktober 2012 - genomförande 
pågår  

• Bettna  
– Start våren 2012 - vision/planering pågår 

• Skebokvarn 
– start november 2012 - vision/planering pågår



Ortsutveckling  
Flens stad



Open Space reglerna

1. Vem som än kommer är rätt personer 
2. Vad som än händer är rätt eftersom 

det hände  
3. När vi än börjar är det rätt tid 
4. Det slutar när det slutar 



Lagen om två fötter

Lagen om två fötter ger dig tillåtelse att gå 
precis vart du vill, när du vill.  

Om du inte får eller bidrar med det du 
tänkt kan du gå vidare till nästa grupp, 
du väljer vart du vill lägga din tid och 
energi!



Ortsutveckling Flens stad

• Vad är dina viktigaste frågor när det gäller 
ortsutveckling av Flens stad? 
– Fundera för dig själv 
– Använd post-it och penna 
– En fråga per post-it 

– 5 minuter



Ortsutveckling Flens Stad

• Vad är våra viktigaste frågor? 
– Bilda grupper med 3-4 personer i varje grupp 
– Jämföra era viktigaste frågor 
– Välj ut gemensamma frågor 
– Skriv 1 fråga per A4 papper 

– 20 minuter  
– Sen fika!



Ortsutveckling Flens stad

FIKA!



Ortsutveckling Flens stad

• Teman bildade utifrån gemensamma 
viktiga frågor 

• Ett diskussionsbord per tema 
• En dokumentatör per bord 
• Lagen om två fötter!



Lagen om två fötter

Lagen om två fötter ger dig tillåtelse att gå 
precis vart du vill, när du vill.  

Om du inte får eller bidrar med det du 
tänkt kan du gå vidare till nästa grupp, 
du väljer var du vill lägga din tid och 
energi!



Ortsutveckling Flens stad
• Nästa steg: 

– ”arbetsgruppen” och kommunen går genom all 
idéer från kvällens arbete  

– Arbetsgrupper identifieras 
– Dokumentation skickas till alla som lämnat 

kontaktuppgifter 
– Sammankallande för varje arbetsgrupp utses 
– Arbetsgrupperna påbörjar analysarbetet 
– Följ arbetet på Flens kommuns hemsida 

www.flen.se/ortsutvecklingflen



Tack för i dag!

Ortsutveckling Flens stad


