
 
  

Frågor till våra politiska partier 
   
Under det senaste året har styrelsen haft möten med kommunens åtta politiska partier 
där vi presenterat vår verksamhet. Både enskilt med partierna och med gruppledarna. 
Nu är det snart val och vi vill få en liten uppdatering på hur deras tankar går kring 
näringslivsfrågor. 
 
Vi har ställt fyra frågor som vi presenterar här nedan 
 
1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i 
kommunen?  
2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till kommunen?  
3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen? 
4. På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen?  
 
Svar nedan 
 
Liberalerna 
 
Vi är stolta över våra innovativa och framgångsrika företag. Det är när människor jobbar 
och betalar skatt som vi får pengar till välfärd i världsklass. 
Alla drivna, företagsamma och nytänkande människor som på olika sätt vill bidra till att 
kommunen blir en bättre, mer uppfinningsrik och välmående kommun måste få större 
plats. 
Därför sätter vi Liberaler en politik som bidrar till ett välmående näringsliv högt på 
prioriteringslistan. 
 
Nedan är våra förslag till politik för att vi skall få ett bättre fokus på näringslivets 
utveckling och öka inflyttningen till Flens kommun. 
 
Vi Liberaler anser att vi behöver ett ökat fokus på näringslivsutveckling i kommunstyret. 
 
Liberalerna föreslår därför att: 
 

• Kommunstyrelsen skall följa upp näringslivsutvecklingen på varje möte. 
• Definiera och attrahera framtidsindustrier som skall etableras i kommunen 
•  Alla förtroendevalda politiker skall göra minst ett företagsbesök per år 
• Kommunstyrelsen och näringslivschefen skall besöka minst ett företag varje vecka 
• Förstärka näringslivsrådets roll genom  

o Egen budget! Avsätt minst 1% av den totala budgeten i kommunen för 
näringslivsutveckling. 

o Tillsätt politiker med särskilt ansvar för näringslivsfrågor 
• Aktivt verka för nyetableringar av nya företag i kommunen 

o Definiera vad som krävs och gör en strategisk plan 



 
o Skapa utbildningar som supporterar nya företagsetableringar 

• Stärk näringslivskompetensen hos kommunens tjänstemän 
o Förkorta handläggningstiderna 
o Förstärk och förbättra ” En väg in” 

•  Utnyttja den seniora företagskompetensen som finns i kommunen 
o Etablera forumet ”Seniora Rådgivare” för nya företagare 

• Gör Flen en del av den digitala revolutionen i näringslivet 
o Avsätt delar av fastigheten Blocket 4 (Volvo idag) för digitala företagsetableringar 

och digital utbildning 
o Ta fram en strategisk plan för etablering av digitala företag 
o  Marknadsför Flen som en framtidskommun för digitala företag 
o Samverka med det digitala näringslivet i Stockholms-regionen 

§  Stockholms-regionen beräknas behöva 70 000 nya arbetstagare inom det 
digitala näringslivet de närmaste tre åren. Flen skall vara en kommun som 
tar sin rättmätiga del av denna möjlighet givet närheten och 
kommunikationsmöjligheterna till Stockholm 

o Etablera digitala ”vårdrum” på alla boenden inom äldreomsorgen 
o Samarbeta med universitet och högskolor   

§ Etablera ett Campus Flen med digitala universitetsutbildningar 
§  Nischutbildningar till Flen – spetskompetens 

 
Bostadsbyggandet är en hörnsten i kommunens utveckling. 
För att öka inflyttningen till kommunen anser vi Liberaler att vi behöver ett större fokus 
på bostadsbyggandet 
 
Liberalerna föreslår därför att: 
Bygg bostäder där folk vill bo! Vi behöver fler aktörer och ett mindre kommunalt 
bostadsbolag. 
Marknadsför bostadsmöjligheterna i Flen i Stockholm med omnejd 
PRIORITERINGAR 
·       Nybyggnation 
o   Bygg fler bostäder i alla delar av Flens kommun. 
o   Skapa byggklara sjönära tomter i Hälleforsnäs. 
o   Bebygg Malmakvarn i Malmköping 
o   Öppna Hasseludden etapp 2 i Mellösa 
o   Sätt spaden i marken på Hyltinge strand 
·       Underlätta för privata markägare att stycka av tomter på jordbruksmark, betesmark 
resp. skogsmark 
·       Förenkla bygglovsprocesserna för att konvertera fritidsboende till 
permanentboende 
o   Underlätta för strandnära bebyggelse 
·       Lägg ut nya bostadsområden på totalentrepenad 
·       Bjud in fler bostadsaktörer för att bygga hyresrätter och bostadsrätter 
·       Omstart av projektet ”Centrum Flen” för att skapa ett levande centrum 
·       Aktivera genom att avsätta resurser för Ortsutvecklingsplanerna (LUP) för alla orter i 
kommunen 
o   Bettna 



 
o   Sparreholm 
o   Mellösa 
o   Hälleforsnäs 
o   Vadsbro-Blacksta 
 
Eftersom skolan i Flen utgör en viktig bas för företagens rekrytering och är en avgörande 
faktor för familjer som vill flytta till Flen vill vi Liberaler öka satsningen på skolan i Flen 
 
Liberalerna föreslår därför att: 
 
Det måste bli fler godkända elever i åk 6 och åk 9 
 

• 1/3 går ut högstadiet och åk 6 utan godkända betyg i alla ämnen. Den långsiktiga 
målsättningen är att ingen elev skall lämna skolan utan godkända betyg. Den kortsiktiga 
målsättningen är att minst 90% av eleverna skall nå godkänt i alla ämnen 

• Öka lärarkompetensen från ca 60% behöriga lärare till över 85% 
• Behålla alla befintliga skolor för att attrahera inflyttning till alla orter i kommunen 

 
Gymnasiet i Flen 
• Fler praktikplatser för ”lärlingsprogrammet” 

o Fler praktikplatser hos näringslivet 
o Kommunen avsätter resurser för fler praktikplatser i den kommunala 

förvaltningen 
• Samverkan med högskolor 

o Utveckla Digifysiskt Science Center 
 
Med vänliga hälsningar 
Stefan Sandberg 
Valledare och kandidat till Kommunfullmäktige 
Liberal i Flen - möjligheternas kommun 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Moderaterna 
 
Hej Forum Flen, 
 
Tack för era frågeställningar med anledning av stundande val, följande svar kommer från 
Moderaterna i Flen.  
 
1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i 
kommunen? 
Vi tycker det är viktigt att utvärdera den näringslivsstrategi kommunfullmäktige under 
2017 fattade beslut om detta för att veta vilka insatser och åtgärder som haft önskad 
effekt och om strategin har fyllt den funktion den avsåg. Vi tycker också det är viktigt att 
utvärdera näringslivsrådet varför vi lagt förslag om detta under mandatperioden. Utifrån 



 
dessa utvärderingar kommer vi kunna fatta beslut om en ny riktning för 
näringslivsarbetet i Flens kommun.   
 
2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till kommunen? 
Vi har under mandatperioden lagt flera förslag som syftar framförallt till att ta fram mer 
industrimark och en plan för hur det arbete ska se ut. Fortsättningsvis handlar arbete om 
att synlig- och möjliggöra för småföretagen att växa. Det handlar om att skapa goda för 
företag att växa, eftersom att det är där den största potentialen finns att skapa jobb och 
tillväxt som kommer hela kommunen till del. Men det kräver ett skifte i kultur och 
mindset på många plan, inte minst det politiska. 
 
3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen? 
För att skapa inflyttning i kommunen kommer det krävas mycket arbete på flera fronter, 
skolresultatet måste bli bättre ett arbete som göras bland annat genom: aktivt skolval, 
en skola med studiero, tillåtande klimat och nollvision avseende kränkande behandling 
och trakasserier och att utbildningarna motsvarar näringslivets behov. En kommunal 
service i världsklass genom: tjänstegarantier, medborgarpanel och ökat 
ungdomsinflytande. Flera byggklara småhustomter så att det finns något att flytta till. 
Samt att ta tillvara på det arbete som görs i dialog med invånare och företagare. Men 
det krävs mer action i Flens kommun och det vill vi vara med att bidra till. Kommunen 
behöver ligga i framkant för att öka servicen till såväl medborgare som företagare.  
 
4. På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen? 
Vi vill ständigt förbättra för företag så att det blir enklare och smidigare att växa och 
anställa. När kommunen erbjuder ett bra företagsklimat så ökar välståndet i kommunen 
och fler invånare får ett jobb att gå till. Det betyder fler som betalar skatt till det vi har 
gemensamt. Vi värnar om alla företag, stora som små, i tätort som på landsbygd. Det 
finns ett stort behov av bättre dialog mellan Flens kommun och vårt näringsliv, samt en 
mycket bättre samverkan mellan näringslivet och skolan. 
 
Vi vill: 

• Ta fram mer industrimark för företagsetableringar 
• Lägga ut både ledig industrimark och tomter på mäklare 
• Korta handläggningstider och minska regelbördan utifrån kommunens befogenheter 
• Säkerställa att avgifter, handläggningstider och service är konkurrenskraftiga 
• Utveckla tåg- och busstrafiken för att underlätta pendling 
• Uppmuntra och ta till vara näringslivets förmåga till förnyelse och innovation 
• Införa tjänstegarantier och företagspanel 

 
Med vänliga hälsningar 
Emma Dahlin (M) 
Oppositionsråd, Flens kommun 
 
 
 
 



 
_______________________________________________________________________ 
 
Sverigedemokraterna 
 
Hej! 
 
Här kommer svar på era frågor från oss i Sverigedemokraterna. 

 
1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i 
kommunen? 
 
Vi arbetar i berörda nämnder för att få till en långsiktig plan, långsiktighet saknas tyvärr 
och det är ett arbete som kommer att kräva en del arbete. 
 
För en välmående kommun och ett blomstrande näringsliv behövs en väl fungerande 
infrastruktur, förbifart Flen är en grundbult i detta. 
Stora delar av företagens lager ligger på våra vägar, därför måste nätet knytas samman. 
 
Underlätta handläggningen av tillstånd och tillsyn genom ökad digitalisering. 
 
Ett konstruktivt arbete mellan kommunen, näringsliv och skola måste till. 
 
Motverka stölder och sabotage för våra företagare. 
 
2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till kommunen? 
 
Byggklar industrimark är ett måste för att locka företag till kommunen, det jobbar vi 
ständigt för i Byggnadsnämnden. 
Även om det inte finns förfrågan just i dag så behöver vi vara beredda  när frågan 
kommer, kommunen har inte råd att förlora företag till 
grannkommunerna som står startklara med mark. 
 
3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen? 
 
Först av allt måste vi få igång byggnationen i de attraktiva delarna i kommunen, 
flyttkedjan från villa till mindre måste igång. 
 
Vi anser att Flens rykte är oerhört skamfilat, där måste vi alla invånare hjälpa till att 
bygga varumärket Flen. 
 
Här har även infrastrukturen en viktig roll, pendlingsmöjligheter måste prioriteras. 
 
Turtäthet och punktlighet med tåg och buss ger fler invånare som faktiskt vågar bosätta 
sig i Flen och pendla. 
 
Attraktiva bostäder 
 



 
Skolor med goda resultat 
 
4. På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen? 
 
Vi vill marknadsföra en kommun där det är lätt att starta och driva företag. 
Vi vill stötta företagare nya som gamla, vi måste se till att de företag som finns i 
kommunen får den service de behöver. 
Våra företagare vill och kan mycket det måste vi beakta och ta till vara. 

 
Vänliga hälsningar 
Christine Hallinder 
Gruppledare & ordförande 
Sverigedemokraterna Flen 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Socialdemokraterna 
 
Fråga 1  
Framförallt är vi, och vill fortsätta vara, en del av näringslivsrådet. 
Vi jobbar också för att kommunen ökar sitt markinnehav för att kunna erbjuda detaljplan 
lagd mark åt nya företag. Men kanske viktigaste för oss är att se till att det finns 
anställningsbar personal.  
 
Fråga 2  
Just nu jobbar vi med att se till att den mark som vi äger är möjlig att etablera sig på. 
Framförallt efterfrågas högre byggrätter och då måste våra gamla detaljplaner 
uppdateras. Vi ser också till att vara mer aktiv med förfrågningar till kommunen och att 
kunna erbjuda lösningar tillsammans med grannkommunerna.  
 
Fråga 3 inflyttningar  
För att vara en attraktiv kommun måste flera delar fungera bra. Då ska både skola och 
omsorg fungera bra. Det ska finnas en bra kommunikation, både en digital och fysisk. 
Men även ska vi erbjuda sånt som man väljer Flens kommun för: nära till natur och en 
vacker plats.  
 
Fråga 4 Företagsklimat  
Vi vill att Flens kommun är en bra samarbetspartner. Vi ska ha en bra dialog med 
företagen samtidigt som vi ska vara tydliga i våra regelverk. Det ska vara enkelt att 
samarbeta med kommunen. Vi ska vara lyhörda för vilka behov som finns och ha en bra 
omvärldsspaning.  
 
Hälsningar Jörgen Isaksson 
Flens Arbetarkommun 
Socialdemokraterna 
______________________________________________________________________ 
 



 
Kristdemokraterna 
 
1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i 
kommunen? 
Vi behöver kontinuerligt vara uppdaterade i politiken kring hur näringslivet ”mår” i 
kommunen. Vi har en handlingsplan från 2018 som behöver uppdateras varje år och 
vara ett dokument som är levande och som vi arbetar utifrån.  
Dialog med företagarforum som finns men främst är det att utbildning behöver 
inarbetas i våra alla dokument. Vi vill att kommunen ska satsa på entreprenörskap i 
grundskolan och gymnasieskolan, vi ser det som en del i att få ungavuxna att börja tänka 
på sin framtid men även få upp ögonen på några av dem i att starta eget företag.  
 
2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till 
kommunen? 
Ett bra näringslivsklimat med välmående företag som ger arbete och utkomst är av 
avgörande betydelse för välfärdens finansiering och tillväxten i kommunen. 
Vi vill snabba på framtagandet detaljplaner av byggbara hustomter samt industritomter. 
Vi behöver arbeta proaktivt, alltså innan företagen är här, så att säga så vi har något att 
erbjuda direkt, inte ”ja välkomna men vi har tomter klar om 3 år”. 
 
3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen? 
Vi behöver ha bra kvalité i våra skolor för att barnfamiljer ska vilja flytta hit och det får vi 
genom fler utbildade lärare och mer trygghet i skolan i form av fler vuxna på plats. Vi 
behöver bygga fler flerfamiljshus med familjekänsla ex attraktiva 2 våningshus med 
innergård samt fler bostadsrätter som alternativ till villor. Bra buss och tågförbindelser 
är otroligt viktigt att de finns. Vi tar ofta upp på regionalnivå att Mälartågen är under 
stor kritik, när tågen inte går blir det negativt för Flens kommun, man måste kunna 
pendla in och ut.  
 
4. På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen? 
Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. Detta 
arbete kräver en kommunledning som går före och agerar som det goda exemplet. För 
kommunen måste det handla om att skapa sig en inblick i och förståelse för företagens 
situation och behov, men även att skapa förståelse hos företagen för kommunens 
arbete. 
Trycka på att det ska tas fram industritomter, bryta ner större upphandlingar till mindre 
delar så lokal företag har en chans att kunna vara med i kommunensupphandlingar. 
Vi anser även att vi måste blir tydligare och bättre på att kommunen, vid upphandling 
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), inte skall konkurrera med s.k. egenregi  
Vi vill tex att LOV (Lagen om valfrihet) ska införas i vissa delar men att det succesivt 
utökas till fler områden vilket öppnar nya möjligheter för det lokala näringslivet 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Jernemalm  
Kristdemokraterna 
 
 



 
 
Centerpartiet 
 
1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i 
kommunen? 
Centerpartiets arbete för en långsiktig handlingsplan för näringslivet i Flens kommun 
bygger på dialog och samverkan med näringslivet i kommunen. Det var Centerpartiet 
som satte kravet att kommunens nuvarande näringslivsstrategi skulle tas fram i dialog 
med det lokala näringslivet. Vi vill fortsätta det arbetssättet. Politiker och tjänstemän i 
Flens kommun måste vara lyhörda och tydligt prioritera dialogen med såväl stora som 
små företag i vår kommun. Politiker och tjänstemän behöver också systematiskt 
använda resultaten från Svenskt Näringslivs näringslivsrankning som underlag för ett 
ständigt förbättringsarbete. 
 
2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till 
kommunen? 
Centerpartiets arbete för en långsiktig handlingsplan för etablering av nya företag 
bygger på dialog och samverkan med näringslivet i regionen. Kommunens politiker och 
tjänstemän behöver vara lyhörda och svara upp mot de behov som näringslivet 
efterfrågar. Det kan exempelvis handla om byggbar mark, infrastruktur och arbetskraft 
med rätt kompetens för att locka företag att etablera sig i kommunen. 
 
3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen? 
Centerpartiets viktigaste fråga inför detta val är att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen för Flens kommun. Tillsammans med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna lade vi inför förra årets budget ett förslag om att 
kommunen ska ta fram 200 byggbara småhustomter. Detta arbete pågår, men vi 
spänner nu bågen ytterligare och vill att kommunen bedriver ett aktivt planarbete för att 
kunna erbjuda ett utbud av av olika attraktiva boendealternativ och möjliggöra för att 
400-600 bostäder kan färdigställas till 2030. För att locka människor att flytta till Flens 
kommun behöver vi också jobba systematiskt med att förbättra kvaliteten i våra skolor 
och förbättra näringslivsklimatet. 
 
4. På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen? 
Centerpartiet vill förbättra näringslivsklimatet genom att förbättra alla processer inom 
kommunen som avser kommunikation mellan företag, invånare och förvaltning samt 
genom att ha tillståndsgivning, avgifter och samarbeten som främjar företagens 
utveckling och stimulerar civilsamhället. 
 
Med vänliga hälsningar 
Roger Tiefensee 
Centerpartiet 
 



 
________________________________________________________________________ 
 
 
Miljöpartiet 
 
1. Miljöpartiet i Flen arbetar tillsammans med vår riks- och regionnivå för att ge 
näringslivet de spelregler som de 227 företagen i den bifogade artikeln i Aftonbladet 
efterfrågar med sådan kraft och tydlighet. Vi har hög tilltro till innovation och utveckling 
och vill se Flen som en viktig spelplats för detta. 
 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9zl9Jl/227-foretag-politiker-sluta-bromsa-
klimatomstallningen 
 
2. Vi vill ha flexibilitet och snabbhet i arbetet med översikts- och detaljplaner så att vi på 
ett hållbart sätt kan underlätta för utveckling. 
 
3. Se 1 och 2. 
 
4. Miljöpartiet i Flen har som mål att företagens kontakter med kommunens 
myndigheter ska vara lika enkla och smidiga som med Skatteverket och Bolagsverket. 
Det innebär en långtgående digitalisering med utvecklingen inriktad på användarens 
perspektiv.  
 
Vi vill också förbättra styrning och ledning av kommunen så att politiska beslut 
genomförs utan onödiga dröjsmål. 
 
Hälsningar  
Greta Suvén  
för Miljöpartiet de gröna i Flen  
_______________________________________________________________________ 
 
Vänsterpartiet 
 
 
2. Arbeta för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till kommunen? 
Våra konkreta förslag till att locka företag till Flen: 
 

• ge näringslivsenheten i uppdrag att stötta lokala företag i miljöomställningen samt aktivt 
attrahera nya flretag som bidrar till en positiv social och miljömässig utveckling 

• uppmärksamma lokala (lantbruks-) företag på möjligheter som den kommande 
efterfrågan på biogas från SSABs fossilfria ståltillverkning innebär 

• Verka för persontåg till nyköping, i samverkan med regionen och Trafikverket 
 
 



 
 
 
 
3. Öka inflyttning? 
Flen är en vacker kommun med närhet till storstäder och tillgång till natur. Genom att 
göra staden attraktiv och bygga bostäder så att fler kan flytta hit, stärka skolan och göra 
den mer attraktiv, arbeta mer med tryggheten i staden.  
 
4. Hur vill vi påverka företagsklimatet? 
 
Företagsklimatet i Flen påverkas av strukturella saker och vi behöver se över 
strukuromvandlingen. Nu när industristrukturen övergår till fossilfritt stål medför det att 
övergångarna till elbilar i Sörmland kommer det att leda till konsekvenser  för våra 
största bilbranscher. Vår ekonomi måste bli mer cirkulär och vi måste sluta utvinna 
naturens ändliga resurser. Vi tycker att samverkan mellan företag är viktigt.  
 
Med vänliga hälsningar 
Huda Omar Abdulqadir 
Vänsterpartiet 
 


