
Ortsutveckling Skebokvarn 

Välkommen!

Stormöte 
 16 april 2012



Kvällens program 
19.00  Välkommen och hur kom vi hit?  

19.10  Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per  
grupp  

19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna 

20.00 Visionsarbetet 
– SWOT analysen 
– Trendanalys: konsekvenser och utmaningar för Skebokvarn 

21.00 Tack för ikväll



• Flens kommuns arbete med 
kommun- och 
varumärkesutveckling 

• Beslut i kommunfullmäktige i 
hösten 2009



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



Hur långt har vi kommit?
• Malmköping  

– genomförande pågår – beslut KF december 2010 
• Sparreholm  

– genomförande pågår – KF beslut april 2012 
• Hälleforsnäs  

– genomförande pågår - KF beslut 25 oktober 2012 
• Bettna  

– vision/planering pågår – förväntas gå till KF i december 2013 
• Skebokvarn 

– vision/planering start 19 november 2012 
• Flens tätort  

– mobilisering pågår – startmöte den 28 april!



Ortsutveckling Skebokvarn



Hur kom vi hit? 

– Stormöte 19 november 2012: Skebokvarn 
2019 

– Samordningsgruppen och kommunen 
identifierat teman för arbetsgrupper utifrån alla 
idéerna från stormötet  

– Stormöte 27 januari: Arbetsgrupperna bildades 
– Februari tills nu: arbetsgrupperna har träffats



Arbetsgrupperna 



Gruppernas uppdrag
• Analys av förutsättningarna för utveckling   
• Förslag till åtgärder i handlingsplanen 

(mall) 
• Bidra till visionsarbetet 
• Vem: de som är intresserade och 

tjänstemän från kommunen 

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



Arbetsgrupperna
• Öppna för alla att delta 
• En Skebokvarnare sammankallande för varje 

grupp 
• Grupperna beslutar själv om ”formalia”; 

mötestider, minnesanteckningar, etc.  
• All dokumentation kommer ligga på 

kommunens hemsida 
• En från varje grupp deltar i visionsgruppen 
• Tjänstemän deltar i alla grupper



Roller 

Sammankallande 
• Vara kontaktperson för 

gruppen 
• Delta i visionsgruppen 
• Arbeta tillsammans med 

tjänstemännen om 
administration

Tjänstemän 
• Ge administrativ stöd 
• Bidra med kunskap och 

fakta 
• Samordna med 

kommunens 
förvaltningar



Vad händer i en grupp?



Arbetsgrupperna 
Rapport från arbetsgrupperna



Arbetsgrupperna 
Fika och besök arbetsgrupperna



Skebokvarn  
2019



En vision…
• är ledstjärna för utvecklingen 
• uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd 
     (=idealtillstånd) 
• ger kraft och energi 
• skapar delaktighet, gemenskap och  

stolthet  
• verktyg att prioritera vad vi ska göra



Skebokvarn 2019 



Visionsgruppens uppdrag

• Att leda visionsprocessen 
• Säkerställa att visionen är förankrat på 

orten 
• Att samordna informationen från de 

andra grupperna 
• Vem: en från varje förening + 

sammankallande för arbetsgrupperna



SWOT Skebokvarn
Styrkor 
•Läget 

•Gemenskapen/andan 

•Naturen 

•Entreprenörskapet 

Svagheter 
•Brist på kommunikationer 

•Brist på service 

•Samhällets utformning 

•Arbetstillfällen 

•Demografin 

Möjligheter 
•Kommunikationerna 

•Utveckling av service 

•Samhällets utformning 

•Naturen/friluftslivet 

•Demografin

Hot 
Ytterligare nerdragningar av 

kommunikationerna 

Ytterligare nerdragningar på service 

Demografin 

Externa aktörer 



Skebokvarn  
2019

Omvärldsanalys  
  

Trendspaning



• Allt bättre infrastruktur mellan storstäderna 
• Ökat pendling 
• I Sverige har kollektivtrafiken avreglerats med bland annat bolagisering av 

SJ.  
• Färre tågstopp på mindre orter = ökad kostnad för kommuner att få tåget att 

stanna.  

Bättre och snabbare 
kommunikationer



• Ständig nya produkter inom It och media 

• Sociala media; Facebook, Twitter, med 
mera 

• Mer och mer information via internet 

• Ökat behov för bredbandskapacitet  

• Ständigt behov att anamma nya 
kunskaper och verktyg

Snabb teknologiutveckling inom IT och media



Nationella ekonomier hänger ihop och är beroende 
av varandra genom handel, finansmarknaderna 
och valutasammanslutningar som Euron.  

Världshandel har tredubblats sedan 1970. 

Skuldkrisen i Grekland kan påverka de ekonomiska 
förutsättningar i hela Europa och ekonomiska 
ramar i kommuner som Flen 

Globalt sammanflätad ekonomi



Sverige är en del av den globala 
världsmarknaden där produktion oftast 
placeras där arbetskraft kostar minst; t.ex. 
Asien. Fler och fler stora företag opererar i fler 
länder och har inte direkt koppling till sitt 
ursprungsland. 

Växande svenska storföretag har verksamhet 
i flera länder, men ökar inte antal anställda i 
Sverige.  

Flera svenska varumärken ägs nu av företag 
som inte är svenska, så som Vin&Sprit, Volvo 
och SAAB.  

Näringslivsutvecklingen i Sverige går mot 
etablering av nya branscher, som är kunskap- 
och tjänstebaserade.  

Internationalisering av näringslivet



Andelen av småföretagare (0-5 anställda) växer i 
Sverige, särskilt inom service och 
kunskapsbranscherna.  

Små företag bidrar i dag mer till ökad sysselsättning i 
Sverige än stora företag.  

90% av de runt 900 företag i Flens kommun är små 
företag med 0 till 5 anställda.  

Förutsättningar för näringslivsutveckling ändras 
eftersom små företagare har andra behov än stora 
företag. Det gäller både lokalförsörjning, 
kommunikationer och IT, utveckling och 
marknadsföring.  

Småföretagande växer



Allt större andel av befolkningen bor i städer/storstäder. 
Mindre orter får minskad befolkning. 

75% av befolkningsökningen i Sverige sedan 25 år 
tillbaka har hänt runt Stockholmsområdet och 
Göteborg. Hälften av Sveriges kommuner minskar i 
antal invånare.  

Storstockholms befolkning ökade med cirka 40 000 
invånare 2010 medan antalet nya bostäder blev cirka 9 
000. Detta medför ett ökat utbud av service, kultur och 
arbetsmarknad.  

Ökad Urbanisering



Intressen och strävan efter det goda livet ökar med 
idealet om ett meningsfull jobb, ett bra boende, en god 
hälsa och en fritid med upplevelser.    

Egen tid värderas mer och familjen värdesätts högre.  

Önskan om mer egen tid leder till ökat krav på bättre 
kommunikationer och mer flexibla arbetsvillkor.  

Ökad efterfråga på närproducerad mat.  

Besöks/upplevelsesnäringen är den snabbast växande 
industri i Sverige 

Nya grupper av besökare kommer till Sverige med 
ökade krav på service, språk och paketlösningar med 
fokus på upplevelser 

Strävan efter det goda livet 



En ökad medvetenhet om klimatproblematiken och 
behovet av hållbar utveckling av miljön växer fram både 
bland befolkningen och politiken. Ökade regelverk i 
förhållande miljön, med t.ex. krav på minskning av 
koldioxidutsläpp.  

Ökning i miljövänliga energikällor som biogas, jordvärme, 
avfallshantering. 

Ökat efterfråga på närproducerad mat.  

Många väljer tåget framför bilen. 

I Flen har etableringen av ekobyn i Skebokvarn väckt 
stort intresse.  

Klimatansvar/hållbar ekologi



Den socio-ekonomiska segregationen ökar i 
samhället. Den ekonomiska klyften mellan de 
som arbetar och de som inte arbetar ökar. 
Inkomstskillnaden mellan hög- och lågutbildade 
ökar.  

Skillnaden mellan medelinkomsten i Flen och i 
riket ökar.  

Andelen mottagare av försörjningsstöd i Flen 
ökar. Var femte barn i Flens kommun bor i 
ekonomiska utsatta hushåll.  

Ökat krav på specifik kompetens och kunskaper 
på arbetsmarknaden leder till arbetskraftsbrist 
samtidigt som det finns hög arbetslöshet. 

Segregationen tilltar



Gruppen av 65+ utgör en allt större och 
växande del av befolkningen.  

Det innebär stora pensionsavgångar och 
ökat försörjningsbörda för de som arbetar 
mellan 18 och 64.  

De som går i pension under de nästa 10 
åren är samtidigt den mest friska och 
välbeställda pensionsgeneration 
någonsin.  

I Flens kommun är 23 % av befolkningen 
äldre än 65+ (2009) och prognosen visar 
att andelen är växande.  

Befolkningen blir äldre



Skebokvarn 2019 - omvärldsanalys

• Grupper med 4-5 personer i varje 
• 4 trender per grupp 
• Diskutera: 

– Vilka konsekvenser har dessa trender för 
Skebokvarn – nu och i framtiden? 

• Välj ut tre konsekvenser per grupp och 
skriv på röd lapp (en konsekvens per lapp)



Skebokvarn - omvärldsanalys

• Vad är de största utmaningar för 
Skebokvarn för att vara en attraktiv ort i 
2019? 
– Vad måste Skebokvarn vara bra på? 
– Vad måste utvecklas? 

• Välj ut tre utmaningar och skriv på grön 
lapp (en utmaning per lapp)



Nästa steg

• Arbetsgrupperna jobbar vidare med att 
analysera förutsättningarna för utveckling 

• Visions/samordningsgruppen 
sammanställer visionsarbetet 

• Nästa stormöte ? 



Tack för ikväll!

Ortsutveckling Skebokvarn


