
Näringslivsrådet
Flens kommuns näringslivsråd har påbörjat sitt 
arbete genom regelbundna träffar där uppgiften att 
stärka, ifrågasätta och utveckla kommunens närings-
livsstrategi har en central funktion.
Vill du veta vilka som sitter i rådet, kanske för att 
skicka in frågeställningar eller bara få en bild hur 
arbetet går, vänligen kontakta undertecknad så ger 
jag dig namn och kontaktuppgifter.
Nästa möte sker den 15 november

Vill du och ditt företag ha 
besök?
Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och 
näringslivschef besöker varannan tisdag eftermiddag 
företag i kommunen.
Vill du ha besök för att visa upp ditt företag eller 
diskutera något med oss?
Hör av dig till mikael.larsson@flen.se så bokar vi in.

Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
Oktober 2018

Företagsklimat
Svenskt näringsliv släppte sin ranking kring företagsklimat i Sveriges kommuner den 2 oktober.
Flen har för femte året i rad stärkt sin position i denna ranking och finns numer på plats 193 av 
Sveriges 290 kommuner.
Resultatet detta år grundar sig på svar från 97 företag i kommunen,  59%, en fantastisk svarsfrekvens jämfört 
med andra kommuner, bara Tingsryd är bättre med 60%.
Nu fortsätter arbetet med att stärka företagsklimatet i kommunen och jag hoppas verkligen att du som företa-
gare i kommunen vill vara med och bidra på denna resa mot bättre företagsklimat.
Hela undersökningen och rankingen finns på www.foretagsklimat.se sök Flen så finns mer information där.

Tillväxtverket
Det närmar sig nu slutet av vårt projekt tillsammans 
med tillväxtverket, TURÖP, ska nu slutrapporteras. 
Kommunens översiktsplan vinner i dagarna laga 
kraft och finns att läsa på kommunens hemsida. Det 
är glädjande att se hur stor del besöksnäringen tagit 
i den nya översiktsplanen.
Hur ska vi nu se till att det arbetssätt vi anammat 
under projekttiden lever vidare?
Under senhöst och vinter kommer vi genom 
workshop/utbildning implementera arbetssättet i 
kommunens förvaltningar och politiska ledning.
Resultatet av TURÖP finns att se som film på YouTube, 
söka bara Besöksnäringen i Översiktsplaneringen - 
ett medel för stärkt lokal attraktionskraft,  så hittar 
du den där.

Jag brinner för besöksnäringen!
Nu går jag vidare till skolans 
värld med ett nytt uppdrag 
där jag ges möjlighet att 
få lära ut allt vi inom 
turismen jobbar med. 
Jag kommer därmed 
att vara tjänstledig 
from 5 november-31 
augusti 2019. 
Tack för ett gott och fint 
samarbete.
Med vänlig hälsning Pernilla Hagström
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