2018-03-27
Till (lokal partiorg)

Vad vill partiet med näringslivsfrågorna i Flens kommun?
Här kommer ett brev från Forum Flen. Vi bildades 2006 som näringslivets nätverksorganisation och har idag
över 100 medlemsföretag i hela kommunen.
Det lokala näringslivet har stor betydelse för attraktivitet och livskvalitet i landets kommuner. Vi är därför
nyfikna på hur ni från ert partis sida ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
I Flens kommun har näringslivsfrågorna fått ökad aktualitet genom arbetet med kommunens
näringslivsstrategi under 2017. Näringslivsstrategin uttrycker kommunens vilja och ambitioner att i
samverkan med samhällets olika aktörer utveckla företagsklimatet och skapa goda förutsättningar
för fler arbetstillfällen och ett hållbart näringsliv.
Nu ska näringslivsstrategin omsättas i handling och de vägval som de politiska partierna gör
kommer att få betydelse för hur företagslivsklimatet utvecklas.
Därför vänder vi oss nu till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige med frågor om hur man
avser att driva dessa frågor framöver. Vår avsikt är att inför det allmänna valet i september
sammanställa alla svar i en specialutgåva av vår tidning Forum Flen Magasinet.
För att vi ska kunna sammanställa svaren på ett jämförbart sätt vill vi att ni begränsar varje svar
till max 400 tecken (med blanksteg). Vi vill ha era svar senast den 15 maj och hoppas att den
tidplanen kan passa er.
Här kommer våra frågor till er:
1. Vad vill ni se ”mer av” respektive ”mindre av” i kommunens arbete med näringslivsfrågor
framöver?
2. Vilka tre frågor ser ni från ert parti som särskilt viktiga för att utveckla Flen som
näringslivskommun?
3. Vilka konkreta förslag har ni för var och en av dessa särskilt viktiga frågor?
4. Hur ser ni på Forum Flen som nätverksorganisation och på samarbetet mellan Flens
kommun och Forum Flen?
Svaren mejlas till info@forumflen.se senast den 15 maj.
Stort tack på förhand för er medverkan!

Med vänliga hälsningar
Forum Flens medlemmar
genom
Hannah Larsson, ordförande Forum Flen

