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Verksamhetsplan Forum Flen
Inledning
Forum Flen bildades januari 2006 av ett 30–tal företagare i
kommunen.
Idén var att skapa en lokal nätverksorganisation för en bättre
samverkan mellan företag i hela kommunen.
Idag har föreningen ca 100 medlemsföretag med god spridning
över hela kommunen.
Denna verksamhetsplan anger riktningen för föreningens
verksamhet.
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Verksamhetsidé
Forum Flen ska vara näringslivets
nätverksorganisation genom att skapa
möjligheter för tillväxt i befintliga företag, stödja
nyföretagande, marknadsföra näringslivet,
och främja en positiv anda i Flens kommun.
Föreningens ledord är ”Samverkan”

Kännetecken
Yttre kännetecken (så här vill vi uppfattas)
• Forum Flen är den självklara kompetenta
representanten för näringslivet
• Forum Flen stödjer samverkan och utveckling i
hela kommunens näringsliv
Inre kännetecken (så här vill vi ha det i vår
förening)
• I Forum Flen känner jag ett engagemang,
glädje och samhörighet
• Forum Flen har ett strukturerat arbetssätt och
respekt för medlemmarnas tid
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Nulägesanalys av Forum Flen
Styrkor (att värna om)
• Vi är en etablerad plattform för samarbete mellan företagen i kommunen med bred kompetens och
stor erfarenhet
• Vi har ett gott samarbete med delar av Flens kommun
Svagheter (att arbeta med)
• Föreningens syfte är otydligt och vi lyckas inte att visa på föreningens betydelse för näringslivet.
• Svårt att få engagemang från medlemsföretagen.
• Kommunens intresse för företagande
Möjligheter (att utnyttja)
• Bli den självklara mötesplatsen för företagande och entreprenörskap i hela kommunen.
• Utökat samarbete för att främja företagsamhet och en gemensam satsning på marknadsföring.
• Förbättra samarbetet med kommunen
Hot (att avvärja)
• Medlemmar upplever inga konkreta fördelar med medlemskapet.
• Sämre engagemang i företagarfrågor både från näringsliv och offentlig sektor
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Vision 2025
Så här beskriver vi det önskvärda tillståndet 2025
•

Forum Flen gör skillnad i samverkan med Flens kommun. Föreningen är en av de viktigaste
förklaringarna till den positiva utvecklingen av Flens kommuns företagande.

•

Föreningen har en betydande del av företagen som medlemmar och bidrar starkt till det goda
näringslivsklimatet i kommunen. Forum Flen låter tala om sig långt utanför kommunens gräns.

Fokusområden
Dessa tre fokusområden ska vi koncentrera oss på
1.

Förändra attityden till företagande hos invånare och beslutsfattare.

2. Förstärka plattformarna för nätverkande mellan medlemsföretagen.
3. Gemensamt med andra aktörer driva frågor som utvecklar kommunen Flen som plats för
företagande och entreprenörskap.
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Prioriteringar
Detta vill vi långsiktigt prioritera inom vart och ett av fokusområdena:

Förändra attityden till företagande hos invånare och beslutsfattare
•

Utveckla och stärka ambassadörskapet för Flens kommun som näringslivskommun.

•

Stärka samarbetet mellan företagen med fokus på kompetensförsörjning via en bättre och större samverkan med
kommunen.

•

Kommunicera positiva händelser och framgångar hos våra medlemsföretag mer frekvent samt marknadsföra
medlemmarna både intern och externt.

•

Inventera och ta hand om den kompetens som finns inom medlemsföretagen.

Förstärka plattformarna för nätverkande mellan medlemsföretagen
•

Vidareutveckla olika mötesplatser för medlemsföretagen samt skapa kontinuitet och intressanta möten för
medlemmarna.

•

Underlätta för företagen att visa upp sin kompetens.

Gemensamt med andra driva frågor som utvecklar kommunen Flen som plats för företagande
och entreprenörskap
•

Utökad samverkan med kommunen där fokus ligger på förbättrat näringslivsklimat.

•

Verka för bättre infrastruktur och kommunikationer.

•

Stärka kommunens roll i ett regionalt sammanhang genom t.ex. Näringslivsrådet.

Verksamhetsplan Forum Flen
Löpande aktiviteter 2021-2022

Förändra attityden till företagande hos invånare och beslutsfattare
Utbildning och kurser

Utveckla gemensamma utbildningar och kurser efter önskemål från föreningens medlemmar, där vi i
första hand använder oss av den kompetens som finns i föreningen.

Skola och näringsliv
Samverkan mellan skola och näringsliv ska bli bättre. Tillsammans med Flens kommun ska vi förbättra
samverkan kring praktikplatser och i övrigt bidra med näringslivets synpunkter på samverkan mellan
skola och näringsliv samt arbeta med kompetensförsörjningsfrågan.

Handla lokalt
Fortsätta med initiativ för samverkan kring handeln i kommunen.

Minimässa – Innovationsveckan
Forum Flen driver tillsammans med Flens kommun en minimässa kopplad till innovationsveckan efter
initiativ från SIV/Region Sörmland. Genomförs 7 oktober 2021.
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Löpande aktiviteter 2021-2022

Förstärka plattformarna för nätverkande mellan medlemsföretagen
Medlemsträffar
Medlemsträffarna, Club Forum Flen genomförs 3 gånger per år under kvällstid, varav en träff är under
Fest i Flen. Träffarna blir en exklusiv klubb som varvas med trivselaktiviteter och intressanta ämnen.
Fokus blir på medlemmarna som får större möjlighet att mingla med varandra under lättsamma former.

Frukostträffar

Temabaserade träffar tillsammans med näringslivskontoret som håller i mötena. Träffarna har alltid en
frukostvärd men där Flens kommun och Forum Flen också alltid har en stående punkt. Träffarna
genomförs 5 gånger per år och är alltid 1,5 timma, varav själva mötet är 1 timma.

Nätverksfrukost KFV
Samarbetspartner till + Katrineholm och arrangemangen Nätverksfrukost KFV som ersätter
morgonsoffan från och med 2021.
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Löpande aktiviteter 2021-2022

Gemensamt med andra driva frågor som utvecklar kommunen Flen som
plats för företagande och entreprenörskap
Näringslivets dag
Slås ihop med Näringslivsdagen KFV som arrangeras av + Katrineholm på Hedenlunda Slott den 8
oktober.

Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum
Forum Flen hjälper Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum att sprida deras information om sin
verksamhet. Vi kommer aktivt jobba för att UF ska bli en självklar del av skolan i kommunen.

Näringslivsrådet
Representanter från styrelsen ingår i Näringslivsrådet och träffas 4 gånger per år. I Näringslivsrådet
behandlas större gemensamma frågor så som skola, infrastruktur och kommunikationer.
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Strategiska mål

1. Tydligare, samlat samarbete mellan kommun och näringsliv
Behov
Näringslivet uppfattar det som att samarbetet med kommunen inte är tillräckligt samlat. Vissa företag
och delar av kommunförvaltning/ledning fungerade utmärkt men i andra fall fanns behov av förbättring.

Angreppssätt
Forum Flen vill bidra till att samarbetet förbättras mellan Näringsliv, Kommunledning och Förvaltningar.
En förutsättning för detta är att öka medvetenheten om Forum Flen hos både tjänstemän och politiker.
Vidare att belysa vikten av kommunens samlade agerande mot näringslivet.

Status
Näringslivsrådet är etablerat och är en bra början på detta arbete. Breddning behövs dock för att
inkludera förvaltningar och politiker.
Forum Flen har under våren 2021 tagit initiativ till möten med de politiska partierna för att presentera
föreningen, berätta om våra mest angelägna frågor och inleda en fortsatt dialog om hur vi gemensamt
kan förbättra näringslivsklimatet i Flens kommun. I augusti har möte genomförts med 6 av 8 partier.
Vidare deltog Forum Flen vid gruppledarträff i juni där samtliga partier deltog. Initiativet har varit
mycket uppskattat och partierna ser fram emot fortsatt dialog.
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Strategiska mål

2. Behov av att kunna rekrytera kompetent personal
- Det ska vara attraktivt att flytta till Flen
Behov
Många företag har behov av att rekrytera personal till ledande befattningar och med hög kompetens. För
att locka rätt personer måsta man kunna erbjuda en attraktiv bomiljö. Vidare kan en attraktiv bomiljö
resultera i att nya företag flyttas hit eller startas med förväntan om att verksamheten ska växa.
Flen ligger centralt i regionen och det finns goda möjligheter till pendling men kan man få folk att flytta
hit bidrar de också med skatteintäkter och konsumtion.

Angreppssätt
Detta är en av de mest centrala frågorna i Näringslivsrådet och drivs med fördel där. Forum Flen är
representerade i rådet och kan förmedla medlemmarnas samlade bild i rådet.

Status
Diskuteras i näringslivsrådet. Ingen tydlig strategi ännu på plats

2017-06-20

11

Verksamhetsplan Forum Flen
Strategiska mål

3. Bättre samarbete mellan näringsliv och skola
Behov
Både skola och näringsliv har ett stort behov av att samarbeta. Detta samarbete har över tiden varierat
och det finns idag stort behov av förbättring. Samarbetet fungerar mycket bra med vissa företag och
delar av skolan men vi behöver utveckla detta så att det omfattar betydlig större del av både skola och
näringsliv.

Angreppssätt
Det måste styras av en långsiktig, gemensam bild vilket kan resultera i bättre hantering av de
återkommande aktiviteterna. Några identifierade aktiviteter är: Information till elever och personal om
näringslivet, praktikplatser (i alla former), arbetsplatsförlagd utbildning, inriktning och innehåll i
utbildning (kommunen och regionen).

Status
Forum Flen har tagit initiativ till att utveckla ett sådant samarbete. Första möte hölls med
förvaltningschef Lena Furén 2018-11-26. Det var ett positivt möte där vi kunde konstatera att våra
önskemål för framtiden var gemensamma. Samarbetet har utvecklats runt konkreta aktiviteter som t ex
Arbetsmarknadsmässan tillsammans med rektorer för högstadium och gymnasium. Detta faller dock
tyvärr med utbyte av dessa båda tjänster eftersom vi ännu inte etablerat samarbetet på ledningsnivå
med BUK förvaltning/nämnd. Det krävs en tydligare, gemensam agenda på högre nivå för att förbereda
de enskilda aktiviteterna och skapa kontinuitet.
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Strategiska mål

4. Bättre lokal kunskap om Flens fantastiska företag
Behov
Det finns fantastiska företag i Flen som gör ett avtryck på den stora kartan men som är ganska okända
för kommunens innevånarna. Det är av stor vikt att vara känd även för andra än betalande kunder, t ex
blivande medarbetare, politiker, kommuntjänstemän. Ja i princip alla innevånare i kommun och region.
Alla skulle tjäna på att vi känner till mer om våra företag.
Flen har en intressant historia där en stor del besår av industrihistorien. Företag kommer och går men
det är innevånarna som jobbat och utvecklat företagen som står för de verkliga värdena. Ju mer vi kan
berätta om historien och framgångarna desto mer stärker vi vår identitet och stolthet.

Angreppssätt
Frågan står högt på dagordningen hos både kommun och Forum Flen men det kräver resurser. En hel del
initiativ ligger och gror men det finns utrymme för mycket mer aktivitet. En gemensam satsning kanske
skulle kunna samla de olika initiativen till något kraftfullt.

Status
Det görs en hel del men det finns mycket mer att göra. Idéer: Virtuella studiebesök, Reportage med
syfte på lokal marknadsföring, dvs inte företagets produkter utan som arbetsgivare etc.
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Strategiska mål

5. Veta vilka kompetenta seniorer som finns i Flens kommun
Behov
Det finns många kompetenta personer i Flen som trappat ner och gått i pension. Av dessa är många
intresserade av att få dela med sig av sin kunskap och hålla lite kontakt med näringslivet men vill inte ta
på sig så stora uppdrag.
Flens företag har behov av att få hjälp med sakfrågor och få ta del av erfarenhet men tvekar inför att ta
konsulthjälp.

Angreppssätt
Det finns behov av en brygga mellan företag och seniorer så att de kan ha nytta av varandra. Det finns
goda exempel i västra Sverige, där sådana möjligheter stöds på ett etablerat sätt.

Status
Forum Flen har med en arbetsgrupp gjort en kartläggning av behov och hur det skulle kunna se ut. Det
finns ett färdigt förslag till pilotprojekt men arbetsgruppen bordlade projektet pga svårigheten att
fortsätta arbetet under Covid 19-restriktionerna. Projektledare och arbetsgrupp saknas.
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Strategiska mål

6. Information och möten runt aktuella frågor
Behov
Ibland dyker det upp nyheter och ämnen som berör fler företag i kommunen. Det kan då vara effektivt
att ordna gemensam information för att hantera ämnet. Det sänker kostnaden för informationen och det
stärker samarbetet mellan intressenterna. Ett gemensamt intresse kan också leda till samarbetsprojekt
runt ämnet.

Angreppssätt
Forum Flen försöker vara lyhörda för sådana möjligheter när behovet är identifierat. Ett lyckat exempel
var information om GDPR. Förslaget väcktes ursprungligen av Marie Svensson på Tjeders. Forum Flen
och näringslivschef Mikael Larsson ordnade först en informationsträff med kommunens jurist. Den blev
fulltecknad och flera repetitioner har fått genomföras.
Ju bättre vi är på att föreslå intressanta ämnen desto bättre träffar får vi.

Status
Vi upplever att våra gemensamma Frukostträffar med kommunen blivit bättre och mer uppskattade.
Tom under Covid 19 då mötena genomförts digitalt har det varit god anslutning. Höstens första
Frukostträff med tema Hållbarhet har samlat ca 25 personer.
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Viktiga frågor som vi måste jobba med

Aktivitet

Ansvarig

Förtydliga att Forum Flen jobbar med hela kommunen. Uppdatera
presentation med geografi för medlemmar.

Mårten

Bredda samarbetet med kommunen

Mårten, Jocke, Mikael

Förbättra mottagandet av nya företag

Jocke, Mikael

Öka underlättande av att medlemsföretagen att lära känna varandra och
varandras företag. Utveckla Club Forum Flen.

Jocke, Hannah, Anette

Sammanfatta bra svar på frågan: Vad vill Forum Flen att politiker och
tjänstemän ska göra för att förbättra näringslivsklimatet i Flen?

Styrelsen
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