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Forum Flen 
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Fakta
• Bildades 2006 av ett 30–tal företagare 
• Lokal nätverksorganisation för hela kommunen 
• Har idag över 100 medlemsföretag

Föreningens övergripande syfte
• Verka som näringslivets nätverksorganisation
• Skapa möjligheter för tillväxt i befintliga företag
• Stödja nyföretagande
• Marknadsföra näringslivet 
• Främja en positiv anda i Flens kommun

Föreningens ledord är ”Samverkan”
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Styrelse (2021)
Hannah Larsson, ordförande
Håkan Falck, kassör
Mårten Ingestad
Linda Hurtig
Thomas Lövgren
Igor Papec
Anette Kumlin (ny)
Ricki Galczewski (ny)

Joakim Andersson, 
kontrakterad administratör 
(50%)

Forum Flen styrelsearbete

Företagsledning

SamhälleFöretagens 
personal

Arbetssätt
• Verksamhetsplan, 1 gg/år
• Styrelsemöten, 8 ggr/år
• Aktiviteter per fokusområde
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Forum Flen har ca 100 medlemsföretag

Ett fåtal stora och många små 

Vi täcker många branscher

Vi har flera medlemmar från närliggande 
kommuner som vill vara del av vår gemenskap

Forum Flen medlemmar
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Antal anställda per medlemsföretag

Forum Flen är en inbjudande förening

Vi ser alla företag i Flens kommun som potentiella 
medlemmar och hoppas att de ska tycka att 
värdet av deltagandet överträffar avgiften
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Forum Flen intressenter

Medlemmar
• Företag

• Ägare
• Ledningar
• Personal

• Enskilda näringsidkare
• Potentiella medlemmar och 

företag i Flen

Flens kommun
• Ledning
• Näringslivskontoret
• Politiker
• Tjänstemän
• Förvaltningar
• Nämnder

Övriga intressenter
• Regionförbund
• Utbildningscentra
• Övriga föreningar för bransch 

resp ort
• Alla som kan bidra till 

utveckling av näringslivet i 
Flen



Fokusområden - Aktiviteter

Förbättra 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

Gemensamt utveckla kommunen 
Flen som plats för företagande 

och entreprenörskap



Fokusområden - Aktiviteter
Förbättra attityden till 

företagande hos invånare och 
beslutsfattare

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

• Underlätta för företagen att visa upp sin kompetens

Förstärka plattformarna för 
nätverkande mellan 
medlemsföretagen

Gemensamt utveckla kommunen 
Flen som plats för företagande 

och entreprenörskap



Fokusområden - Aktiviteter
Förbättra attityden till 

företagande hos invånare och 
beslutsfattare

• 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

Förstärka plattformarna för 
nätverkande mellan 
medlemsföretagen

Gemensamt utveckla kommunen 
Flen som plats för företagande och 

entreprenörskap



Aktiviteter
• Frukostmöten gemensamt med Flens kommun (temabaserade)
• Näringslivsdag ortsvis gemensamt med Flens kommun.
• Club Forum Flen (Medlemsträffar)
• Mässan Bygga, Bo & Hälsa samt deltagande på Katrineholmsmässan.
• Samarbetspartner till Arbetsmarknadsmässan Stenhammarskolan
• Producerar Forum Flen Magasinet 2 gånger om året.
• Aktiviteter för ökad handel
• Utbildningar/kurser
• Representant i Näringslivsrådet
• Medverkan i utvecklingsprojekt som t.ex. Energieffektiva företag.
• Samverkar med NyföretagarCentrum och UF 
• Företagsbesök
• Samarbetspartner ”Nätverksfrukost KFV” (f.d Morgonsoffan)

För mer info www.forumflen.se eller följ oss på våra sociala medier.

http://www.forumflen.se/


Angelägna frågor
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 Utveckla samarbetet med kommunen

 Möte med de åtta partierna + gemensam gruppledarträff

 Utveckla Forum Flen och Näringslivsrådet

 Utveckla samarbete skola – näringsliv

 Försöka att hitta gemensam agenda med samarbeten från grundskola till vuxenutbildning 
(få eleverna att vilja utbilda sig och jobba i Flen)

 Utveckla arbete med Ungt Företagande, Nyföretagarcentrum och Kompetenscentrum

 Göra Flen attraktivt

 Få fler företag att etablera sig i Flen

 Få fler att upptäcka hur bra det är att bo och jobba i Flen

 Göra det lätt att välja Flen för etablering – både för företag och boende
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