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Företagare positiva
till ny näringslivsstrategi
i  maj  samlades  ortens näringslivsorgani-
sationer för att diskutera förslaget till Flens 
kommuns näringslivsstrategi. Från Flens 
kommun deltog kommunchefen och närings-
livschefen samt representanter för Forum Flen, 
Företagarna Flen-katrineholm-vingåker, Svensk 
Handel, Hela Sverige ska leva-Sörmland och 
AU-Centrum.

Alla tyckte det var positivt att få vara med 
och diskutera förslaget till ny strategi och gav 
uttryck för att det känns att arbetet nu byg-
ger vidare på det samarbete som redan finns 
mellan kommunerna och näringslivet, det är 
många bra saker på gång. 

inledningsvis gavs några allmänna reflek-
tioner, som att hålla strategin så enkel som 
möjligt hellre få konkreta mål än stora pro-
gram. ämnen som dominerade diskussionen var 
bland annat en ökad satsning på skolan redan 
från årskurs 6, behovet av generationsväxling 
eftersom många företagare i kommunen närmar 
sig pensionsåldern. något som kan ökas genom 
mentorskap från ägaren till övertagaren, starta 
eget och övertagande av verksamheter.

elever/lärare  måste  få  komma ut på 
studiebesök till företagen redan från årskurs 
6 då företagsamhet för att visa alternativa 
karriärvägar. näringslivet vill se att fler lärare 
kommer ut i arbetslivet tillsammans med 
eleverna, samtidigt idkades självkritik om att 
många företag borde bli bättre på att ta emot 
praktikanter.

Till näringslivsstrategin bör det knytas en 
handlingsplan som görs en gång per år med 
konkreta, korta och uppföljningsbara mål. 
Det näringslivet vill prioritera är att de goda 
idéerna verkställs, att kommunikationen 
framhäver det positiva och engagerande, jobba 
med intern marknadsföring, konkretisera HUr 
kommunikationerna ska förbättras och hitta 
konstruktiv samverkan.

Jan ”Rulle” Olsson
– Smultronställe? Ja det måste vara 
idrottsklubben i parken, det som 
tidigare var Folkets park. rulle, som 
polarna kallar honom, är inflyttad 
till Malmköping från söder i Stock-
holm sedan två år tillbaka.
– Jag är hammarbyare i själ och 
hjärta, men nu hejar jag mest på 
Malmköpings iF. Och jag undrar om 
det inte går bättre för dem just nu, 
än för mitt kära gamla hemmalag 
från söder.

Kerstin Johansson, 72 år
– Prata kan jag göra, men jag vill 
inte vara med på bild, säger ker-
stin som bor i Malmköping och är 
på väg hem med väninnan birgit. 
– Att välja smultronställe är lätt. 
Det får bli vackra Hosjön, där man 
dessutom kan köpa kanonfina räk-
smörgåsar till ett skapligt pris.
när birgit vädjar till kerstin om 
att ändå ställa upp på en bild får 
det bli så.
– Men ler, det gör jag inte! 

Robert Gustavsson, 22 år
vi träffar robert på en bensinsta-
tion utanför Sparreholm. Han 
tvekar inte när det gäller val av 
smultronställe:
– Det är vackra båven, som har 
365 öar har jag hört. Lika många 
öar som året har dagar! Där har 
jag min snabba motorbåt, en
Fletcher gTO 16, och jag håller 
precis på att tanka upp lite bensin 
till den nu!

Mitt bästa
smultronställe

T jänstemän från  Näringslivs-
kontoret, Tekniska förvaltningen 
och Bygg-, miljö- och räddnings-

förvaltningen i kommunen föreslås nu 
samverka under namnet ”En väg in” 
för att effektivisera beredningen av 
näringslivsärenden. Näringslivschefen 
är samordningsansvarig. Till arbetsgrup-
pen kopplas ett näringslivsråd inom 
förvaltningarna som administrativt stöd 
till ”En-väg-in-gruppen.”  Dessutom ska 
näringslivets representanter ingå med 
ett företagsråd som referensgrupp.

Arbetsgruppen ”En väg in”, som blir 
en slags smörjgrop, har redan börjat sitt 
arbete med möten om näringslivsären-
den. Alla är mycket positiva till utveck-
lingen. Den innebär att handläggare på 
förvaltningarna får bättre kännedom om 
olika ärenden vilket ska leda till ökad 
tillgänglighet, snabbare handläggning 
och förbättrad service. 

En e-postadress, telefon och webbin-
gång startar under sommaren. Dit kan 
företagarna vända sig när de önskar 

kontakt med kommunen, vare sig det 
gäller tillståndsärenden eller andra 
förfrågningar. 

”En väg in”-gruppens representanter 
fördelar, bevakar, kommunicerar och 
följer upp nyinkomna och pågående 
ärenden. Beroende på vad ärendet gäl-
ler adjungeras handläggare från olika 
förvaltningar.

En helhetssyn på arbetet med tillväxt- 
och utvecklingsfrågor är en angelägen 
fråga för Flens kommun och det är 
viktigt att organisationen genomsyras av 
ett beteende som ger en effektiv service 
till företagen.

Företagarorganisationen Forum Flen 
har tillsammans med kommunchef 
Lars Rådh och näringslivschefen drivit 
frågan. Gruppen har också tagit fram ett 
förslag till kvalitetssäkring av arbets-
processen. Med tydlig ansvarfördelning, 
dialog, samverkan och ständig uppfölj-
ning ska inte några ärenden hamna 
”mellan stolarna”.

”En väg in” tar snabbare 
hand om företagsärenden
Arbetet att utveckla och förbättra näringslivsklimatet i Flens kommun 
fortsätter. i augusti beslutar kommunstyrelsen om ett förslag att utveckla 
och förbättra kommunens service till näringslivet genom att skapa en ny 
tjänstemannagrupp för beredning; ”En väg in.”


