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Det lokala näringslivet har stor betydelse för 
attraktivitet och livskvalitet i landets kommuner. 
Det gäller också i Flens kommun.

Nu ska kommunens nya näringslivsstrategi 
omsättas i handling och de vägval som de poli-
tiska partierna gör kommer att få betydelse för 
hur företagslivsklimatet utvecklas.

Därför har vi från Forum Flens sida, inför det 
allmänna valet den 9 september vänt oss till 
samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. 
Hur vill man utveckla näringslivet och förbättra 
företagsklimatet i kommunen? 

HUR VILL PARTIERNA UTVECKLA NÄRINGSLIVET I VÅR KOMMUN?
Vi har ställt fyra frågor, fått svar av samtliga åtta 
partier i kommunfullmäktige och väljer nu att i 
ett utskick till hushållen redovisa partiernas svar. 
Ordföranden i Forum Flen, Hannah Larsson, har 
i en intervju ombetts att kommentera svaren. 

Vi hoppas att väcka ditt intresse. Du är alltid 
välkommen att kontakta Forum Flen i frågor om 
företagande och lokal näringslivsutveckling!

Styrelsen i Forum Flen

Forum Flen bildades 2006 som näringslivets nätverks-
organisation och har idag över 100 medlemsföretag i 
hela kommunen.

info@forumflen.se

Hej Hannah! Forum Flen har frågat de politiska par-
tierna om hur de ser på näringslivsfrågorna i kommu-
nen. Vad tänker du när du ser svaren?
– Vi är mycket glada åt den respons vi fått. Den tyder 
på att det idag finns ett stort engagemang över parti- 
gränserna för att utveckla Flen som näringslivskom-
mun. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till er 
som ägnat tid och energi åt att svara på vår lilla enkät!

Är det något mer i svaren som partierna har 
gemensamt?
– Ja, förutom att man betonar de traditionella frågorna 
om bostäder, skola, kommunikationer så noterar vi att 
det finns en vilja att ytterligare förbättra dialogen och 
samarbetet mellan företagen och kommunen. Flera 
partier sätter också fokus på hur viktigt det är att den 
kommunala förvaltningen är lättillgänglig, effektiv 
och har ett gott bemötande. Betydelsen av att värna 
och utveckla ”En väg in”, är till exempel återkom-
mande i svaren. Vi märker också att förväntningarna är 

höga på det näringslivsråd som nu bildas i kommunen.

Tycker du att något eller några av svaren som sticker 
ut lite extra?
– Partierna ska ju skilja sig åt i sina program och det 
märks kanske tydligast när ett par, tre partier lyfter 
fram frågor om fler entreprenörer och privata initiativ 
inom välfärdsområdet. Sen betonar ju partierna lika 
olika saker, även om de prioriterade frågorna kommer 
igen hos de flesta.   

Är det något av partierna som ni i Forum Flen vill 
särskilt lyfta fram?
– Syftet med att ställa frågorna till partierna var att 
ytterligare uppmärksamma näringslivsfrågorna och ge 
partierna en möjlighet att deklarera sin syn på dessa 
för kommunen så viktiga frågor. 
Vilket parti som lyckats bäst med det kan bara kom-
muninvånarna själva avgöra den 9 september!

Intervju med Hannah Larsson, 
ordförande i Forum Flen 
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Våra frågor och partierna svar presenteras på 
sidorna 2-4 i den ordning svaren kom in.



Våra frågor:

Partiernas svar:

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 näringslivs-
 kommun?

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?

CENTERPARTIET
Karina Bundgaard Krogh

1. Vi vill se mer dialog och samarbete mellan kom-
munen och näringslivet, både i det dagliga, och i kon-
kreta projekt för att verkställa näringslivsstrategins 
målområden. Vi vill se mindre av strul med kommu-
nikation på väg, järnväg och fiber.

2. 1. Dialogen mellan företagarna och kommunen 
 2. Kommunens service till företagarna 
 3. Kompetensförsörjning

3. 1. Näringslivsrådet som precis håller på att bildas  
 är en viktig nyckel i dialogen, tillsammans med   

 näringslivsbesök och näringslivsdag.
 2. Vidareutveckla En väg in, och utvärdera och se  
 över de avgiftssystem som finns idag.
 3. Utveckla samarbetet mellan gymnasiet och   
 kommunens företag för att bättre matcha behovet  
 för kompetens med utbildningsutbudet.

4. Vi i Centerpartiet i Flen ser Forum Flen som en 
nyckelaktör i utvecklingen av kommunens närings-
liv, med det fokus på nätverksarbete som forumet 
har. Dessutom är Forum Flens roll som samtalspart 
för kommunen avgörande för det vidare arbete att 
förverkliga näringslivsstrategin och förbättra närings-
livsklimatet.

LIBERALERNA
Berit Hyllbrant

1. Mer delaktighet/intresse från politikernas sida för 
företagarnas situation/verksamhet.
Mindre ”Vi och dom”-tänk. Politiken är så beroende 
av väl fungerande företag. Utan jobb – utan inkomster 
– utan skatter – utan pengar till välfärd. Med andra 
ord: Utan företag stannar Sverige.

2. a) Byggbar/färdig industrimark, så att företag kan  
 flytta hit i morgon om/när frågan om etablering   
 ställs.
 b) Fler bostäder. Det måste byggas fler bostäder 
 i hela kommunen så att duktiga välutbildade   
 människor har någonstans att bo när dom söker   
 jobb här. 
 c) Bra skolor. Som förälder väljer man en skola   
 med bra resultat då barnens framtid är beroende av  
 en bra start i livet.

3. a) Gör ”verkstad” av översiktsplanen och planlägg  
 industrimark i kommunens alla delar.
 b) Planer finns idag på att bygga i Flens centralort,  
 vilket är mycket glädjande. Men det är viktigt att  
 möjliggöra boende i kommunens alla delar. 
 Med vårt storstadsnära läge (Stockholm) har vi   
 stor potential. 
 c) Skolan är grundbulten för all utveckling. Vi ska/ 
 kan bli mycket bättre. Ta till vara på det komple-  
 ment som friskolorna utgör.

4. Kan bli mycket bättre om vi förstår varandras roller 
och betydelse för fortsatt utveckling. Det nybildade 
företagsrådets representanter från kommunen; kom-
munalråd, oppositionsråd och kommunchef borde ha 
en stående punkt på kommunstyrelsens sammanträ-
den, så att alla politiska partier har god kännedom om 
aktuella företagsfrågor.
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KRISTDEMOKRATERNA 
Anna Jernmalm

1. Vi vill arbeta ännu mer aktivt med att stärka cen-
tralorten Flen, med en stark central ort kan vi skapa 
bättre förutsättningar för boende och företagande 
på landsbygden. Och hela tiden ha tanken ”Hur kan 
vi underlätta för befintliga och nya företag på bästa 
sätt”? Vill se mindre av långdragna svåra processer, 
framförallt i detaljplanering, som kan stoppa etable-
ringar.

2. 1. Dialogen mellan företagarna och kommunen 
 2. Kommunens service till företagarna och 
 3. Kompetensförsörjning

3. 1. Inför privat initiativrätt. Det innebär att en en-  
 skild exploatör arbetar fram eget detaljplaneför- 

slag och lämnar in för prövning hos kommunen. 
 2. Samarbeta mer med civilsamhället och närings-
 livet. Få bort hinder och tillåta LOV i Flen för   

fler aktörer i välfärdssektorn.
 3. Inför företagande och entreprenörskap som   

ämne i klass 7-9 och en årlig företagsmässa med   
inriktning i klass 7-9.

4. Forum Flen är ett gott exempel på en bra plattform, 
där företag står tillsammans, utvecklas tillsammans 
och tillsammans påverkar genom en röst till politiken. 
Kommunens uppgift är att stärka samarbetet med or-
ganisationer och företagen, Forum Flen är en stor del 
i det. Det måste finnas en ”vi-känsla” mellan företag 
och kommun, vi behöver stå som en enad front för att 
fortsätta lyckas gå framåt

SOCIALDEMOKRATERNA
Anders Berglöv

1. Vi påminns alltför ofta om de nackdelar som vår 
kommun har i rankingar eller negativa händelser. 
Verkligheten ser sällan så enkel ut och det finns också 
stora fördelar med vår kommun. 
Vi behöver vara fler som står upp för vår bygd, ju fler 
som säger det som är bra också, desto mer balanserad 
bild av vår kommun och våra företag. Vi ska sprida 
våra företags framgångar och våra duktiga entrepre-
nörer.  

2. 1. En bra skola
 2. Utveckla konceptet “En väg in”, göra det lätt att  
 starta och etablera företag
 3. En god infrastruktur, vägar, bredband och järn  
 vägsförbindelser

3.- Fortsätt skolprojektet, låt lärarna använda sin peda- 
 gogiska kompetens och fler vuxna kring eleverna.

 - Fortsätt arbeta med detta så fler företagare får   
 klart för sig att detta är ett enkelt sätt att får infor- 
 mation och anvisningar. Snabba processerna!

 - Fortsätt påverka trafikverket om riksväg 55, fort-
  sätt påverka regionen om fler tågförbindelser   

 (Även om de faktiskt inte är så dåliga som debatten  
 ibland uttrycker)

4. Forum Flen är en jätteviktig organisation, då ni 
organiserar flensbygdens företag, stora som små. Det 
medför att vi har lätt att kunna tala med varandra att 
vi kan ge besked och sätta igång processer fort.
Forum Flen med alla sina medlemmar har samma 
intressen som kommunen i att tala väl om vår bygd, 
både internt för våra invånare men också externt i vår 
region. Således ser vi Forum Flen som ett Win-Win- 
projekt!
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MODERATERNA
Emma Dahlin

1. Den kommunala förvaltningen ska vara kompetent, 
lättillgänglig och servicevänlig. Ett tydligt och effek-
tivt ledarskap är grunden för ett resultatinriktat arbete. 
Enklare regler och snabba besked ska underlätta för 
den som vill starta upp, utveckla eller flytta sin verk-
samhet till Flen.
Den kommunala verksamheten ska konkurrensutsättas 
när det är möjligt och bedöms gynna våra kommunin-
vånare.

2. 1. Kommunens service
 2. Bemötande och attityder
 3. Samarbete

3. Effektivisera kommunens förvaltning och prioritera 
kärnverksamhet. Uppmuntra regelförändring, effek-
tivare handläggning och bättre bemötande, valfri-
hetssystem och tjänstegarantier. Utbilda medarbetare 
och politiker för att förstå vad som behövs för företag 
att växa och utvecklas. Samarbete mellan skola och 
näringslivet, stimulera företagsamhet genom att skapa 
kontakter med det lokala näringslivet.

4. Målen med samarbetet är att förbättra och förenkla 
vardagen för företagare. Forum Flen är ett bra exem-
pel på samarbete mellan flera företag i kommunen 
vilket gör att vi politiker kan möta, diskutera och 
träffa många företag vid samma tillfälle. Forum Flen 
skapar en möjlighet att få i synpunkter från företagen 
i speciella frågor som behöver prioriteras för att skapa 
ett bättre företagsklimat.



forts. Partiernas svar:

VÄNSTERPARTIET
Rose-Marie Fältskog

1. Mer tid och resurser till att utveckla besöksnäring-
en i kommunen. Speciella satsningar som uppmuntrar 
kvinnor att starta och driva företag - gärna med mång-
faldsperspektiv. Satsningar för att stärka företagare 
inom konst och kultur. Samarbeten över branscher 
och organisationer  för att stärka attraktionskraften 
som företagarkommun.
Mindre av icke strategiska satsningar.

2. Satsningar inom integration, utbildning och arbets-
marknad.

3. Fortsätta utveckla/driva frågor om arbetsplatsprak-
tik/anställningar som kan kombineras med språk-

studier i Svenska. Tänk även på kvinnodominerade 
branscher. Fler kommunala initiativ till språkvänner.
Utveckla samarbetet med högskolor, universitet, 
arbetsförmedling & näringsliv. Våga välja inriktning: 
Om kommunen satsar på besöksnäring bör också det i 
förlängningen speglas i vårt gymnasieutbud.

4. Vi skulle vilja se lite mer mångfald i nätverksor-
ganisationen och satsningar på att utöka nätverket i 
den riktningen. Vi vill gärna se ett försök att vidga 
gruppen och skapa arbetsformer så flera företagare 
kan uppleva det meningsfullt att delta. I den nya Nä-
ringslivsstrategin har samarbetet - ansvar och roller 
förtydligats. Det är viktigt att det nu kommuniceras 
gemensamt, med en röst.

MILJÖPARTIET
Cecilia Friis

1. Vi har stora utmaningar i kommunen och närings-
livsfrågorna behöver fortsatt vara högt upp på agen-
dan. Hoppas mycket på att det nya näringslivsrådet 
kommer att ge avtryck i det fortsatta arbetet.

2. 1. En generellt låg utbildningsnivå i kommunen.
 2. Utmaningarna för både företag och kommunen  
     att växa med kompetensbristen som råder i allt  
     fler branscher.
 3. Ett fortsatt fokus på integrations frågan så att   
     fler kommer i arbete.

3. Bra skolor och ett bättre närmare samarbete med 
fler företag i kommunen lockar fler unga att utbilda 
sig. Gröna investeringar skapar nya möjligheter för 
företag att utvecklas.

4. Forum Flen är ett väl fungerande nätverk med 
många bra aktiviteter. Det finns många olika typer av 
småföretag i kommunen där alla inte har behov eller 
en naturlig kontakt med kommunen. Forum Flen kan 
genom att växa med fler medlemmar bidra till bättre 
sammanhållning mellan orterna och till en bättre inte-
gration som tillsammans ger ett ännu bättre näringsliv 
i vår kommun.
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SVERIGEDEMOKRATERNA 
Göte Nilsson

1. Uppsökande verksamhet, studiebesök på företag i 
Flen. Ingen politisering av verksamheten.

2. Snabbare handläggning vid förfrågan om nyetable-
ring. Finns handläggare? Anställ handläggare (om det 
går).

3. Vad behöver Flens företagare. Visa de den respekt 
som de förtjänar. Dialog. Bra vägar. Bra tågförbindel-
ser/allmänna kommunikationer. Tillgänglig tomtmark 
för snabb tillgänglighet.

4. Jag vågar påstå att de allra flesta av kommunens in-
vånare inte har en aning om vad ni gör/ska göra. Öka 
er marknadsföring. Vet inte hur samarbetet fungerar 
med kommunen, det vet ni nog bäst själva.

www.forumflen.se


