
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

FLEN

Så har vi arbetat i Flen  
med service och samverkan!



DET HÄR ÄR FLEN.

”De lokala utvecklingsplanerna     
    ska vara levande dokument”

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Flens kommun ligger i   
 Södermanlands län i   
 Region Sörmland.
4Kommunens invånarantal   
 är 16 660 (Juni 2019) 
4Ytan är 826 km² 
 719 km² land och 
 107 km² vatten
4Befolkningstäthet: 
 23,4 invånare/ km²
4Utrikes födda är 3 910 
  personer (23 % av 
 samtliga folkbokförda i   
 kommunen)

Inom ramen för projektet 
skapades en arbetsgrupp be-
stående av ansvarig på Flens 
kommun, en politiker och en 
representant för de lokala 
utvecklingsgrupperna för att 
göra vägval och stämma av 
processens framåtskridande. 
För att fortsätta den positiva 
utvecklingen av ortsutveck-

ling i kommunen inriktade 
sig projektets början på att 
ytterligare öka förtroendet 
mellan 
de lokala 
utveck-
lingsgrup-
perna och 
kommunens tjänstepersoner 
och politiker.
 
Initiativ togs även för att få 
alla medverkande att dra åt 
samma håll, att bortse från 
tidigare missnöje och istället 
verka framåtriktat och posi-
tivt på ett konstruktivt sätt. 
Arbete har även påbörjats 
med att komplettera orternas 
tidigare handlingsplaner med 
mål och strategiplaner för att 
enklare sortera upp vad som 
är aktiviteter att lösa i närtid 
och vad som är från samhället 
önskad riktning för framtiden. 
De lokala utvecklingsplanerna 
ska vara levande dokument 
som uppdateras årligen och 

fungera som utgångspunkt 
för den lokala årliga priori-
teringen av frågor. Den kan 
också ligga till grund för 
andra styrdokument för hela 
kommunen. 

Bygdenätverket i Sörmlands 
hjärta, där samtliga orter 
är representerade, och även 
de lokala grupperna har 
stärkts genom att skapa 
tydligare struktur kombinerat 
med långsiktiga planer för 
utveckling. 

Bygdenätverket har en 
central roll för att stärka 
kommunens beslutfattande 
genom lokal kännedom 



Det här är  
VÅRT LÄN.

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.

Tillgången till service är 
en grundförutsättning för 
tillväxt och välstånd i 
samhället, både i städer 
och på landsbygden. 

Samtidigt som såväl 
befolkningen som syssel-
sättningen har ökat på 
landsbygden i Söderman-
land upplever många att 
servicen har förändrats och 
försämrats.

För en hållbar utveckling 
och tillväxt på landsbygden 
krävs en fungerande sam-
hällsservice som utvecklas 
i takt med det övriga 
samhället. Södermanlands 
regionala serviceprogram 
2014–2020 innehåller 
fyra prioriterade områden: 
Kommersiell och offentlig 
service, IT-infrastruktur, 
Bygga och bo, Jobb och 
entreprenörskap.

4Det bor 296 566 invånare   
 i Södermanlands län  
 (Juni 2019)
4Länets yta är 6 103 km²
4Totalt 9 kommuner

och förankring på orterna. 
Detta kan ge ett bättre och 
bredare underlag för framtida 
beslut. För att underlätta den 
processen behövde Bygdenät-
verket skapa sig ännu bättre 
förtroende hos kommunens 
organisation och känna att de 
har mandat att vara rådgivan-
de i berörda frågor. Förtroen-
deskapande åtgärder har t.ex. 
varit tydligare organisation 
och struktur kring kallelse 
och möten samt klargöra 
syftet med nätverket och 
vilka frågor Bygdenätverket 
är rådgivande i men också 
vilka ämnen inom nätverket 
som är mer av nätverksverks 
funktion.

För att utöka samarbetet i 
kommunen gjordes försök 
med lokala företagare att 
tillsammans med kommunen 
skapa möten med näringsid-
kare längs och i anslutning 
till väg 221. Detta för att 
undersöka möjligheterna 

till marknadsföring av ny 
turistväg och på det sättet 
underlätta för utökad lokal 
service.
 
Inom projektets ram har sam-
verkan genom nätverkande 
stärkts för hela bygden i Flens 
kommun. Processledd föränd-
ring har stärkt bygdenätver-
kets funktion och arbetssätt 
för att bli en pålitlig och 
konstruktiv resurs för hela 
kommunen. Bygdenätverket 
i Sörmlands hjärta har fått 
en bättre struktur och ännu 
tydligare agenda. Tillsam-
mans har de arbetat fram 
vilka frågor som kan beredas 
rådgivande för kommunen och 
var nätverket kan stärka de 
enskilda orterna. Samtidigt 
har  bygdenätverket gjort det 
tydligare för alla inblandande 
vad  de gör och inte gör. Det 
har också resulterat i att 
nätverket möter  ännu fler 
tjänstepersoner i kommunen 
för aktuella frågor.
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MÖJLIGHETER.
Det finns goda möjligheter 
att använda de lokala ut-
vecklingsgrupperna och det 
gemensamma bygdenätverket 
för effektivare lokala beslut 
och för att tillsammans skapa 
en positiv utveckling för hela 
kommunen Flen. Cirka 60% 
av befolkningen bor utanför 
tätort och det är också där 
som mycket av potentialen för 
nyinflyttning finns.  

Inom projektet har samverkan 
med de lokala utvecklingsgrup-
perna visat på stort intresse 
från de mindre orterna att ha 
en ömsesidig dialog och en 
tydlig färdriktning för framti-
den. Att bli mer proaktiva från 
lokalsamhället för att kunna 
möta de kommunala planerna 

och möjliggöra påverkan på 
de politiskt styrda besluten. 
Det finns goda möjligheter att 
utöka samrådet men de lokala 
utvecklingsgrupperna och på 
så vis undvika onödig kon-
frontation mellan motstridiga 
intressen.

Att skapa möjlighet att leva 
hela sitt liv på sin ort är också 
en aktuell fråga i samtliga or-
ter i Sörmland, så även i Flens 
kommun. Behov av olika typer 
av boendeformer för att kunna 
bo kvar på orten vid exempelvis 
första boendet, vid separatio-
ner, sälja sitt för stora hus eller 
för att gå till ett boende bättre 
anpassat för äldre.


