
Ortsutveckling Skebokvarn 

Välkommen!

Stormöte 
 19 november 2012



Kvällens program 

18.30  Välkommen och kvällens program 
18.35   Intro till Färdplan Flen och   
  ortsutveckling  
19.00 Skebokvarn 2019/Fika  
  - grupparbete 
19.50 Återkoppling från grupperna 
20.20 Prioritering av framtidsidéer 
20.45 Nästa steg 
21.00 Tack för i kväll!



• 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 Skebokvarn 
• 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



Gruppernas 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



Visionsgruppens uppdrag

• Att leda visionsprocessen 
• Säkerställa att visionen är förankrat i 

orten 
• Att samordna informationen från de 

andra grupperna 
• Vem: en från varje förening + 

sammankallande för arbetsgrupperna



Hur långt har vi kommit?
• Malmköping  

– genomförande pågår - KF december 2010 
• Sparreholm  

– genomförande pågår - KF april 2012 
• Hälleforsnäs  

– genomförande pågår - KF beslut 25 oktober 2012 
• Bettna  

– vision/planering pågår 
• Skebokvarn 

– vision/planering start 19 november 2012 
• Flens tätort  

– mobilisering pågår



Ortsutveckling Skebokvarn



Ortsutveckling Skebokvarn

Skebokvarn 2019 
Hur ska det se ut?  

Hur ska det upplevas?
• Ta en kopp kaffe 
• Bilda grupper med max. 5 personer 
• Beskriv det Skebokvarn ni vill leva i 2019 
• Skriv idéer/beskrivningar på blädderblock

Prioritera 5 av idéerna/beskrivningarna som kommit fram



Ortsutveckling Skebokvarn

• 5 idéer/förslag från varje grupp 

• Vad är absolut viktigast för Skebokvarns 
utveckling? 
– Tre röster per person



Ortsutveckling Skebokvarn

• Nästa steg: 
– ”visionsgruppen” och kommunen går genom 

all idéer från kvällens arbete (26/11) 
– Arbetsgrupper identifieras 
– Sammankallande för varje arbetsgrupp utses 
– Arbetsgrupperna påbörjar analysarbetet 
– Nytt stormöte – början av 2013



Tack för ikväll!

Ortsutveckling Skebokvarn


