
Det är med lite sorg i hjärtat som jag inleder detta nummer med att skicka med  
en lycka till -hälsning till en av mina kollegor. Vår kommunikationsstrateg  
Magnus Ornhammar lämnar Flens kommun för nya äventyr i Eskilstuna  
vid månadens slut.  
 
Magnus har varit min klippa med hela layouten av näringslivsnytt och  
han har även varit redaktör för kommuntidningen Glimten under många  
år. Jag önskar dig stort lycka till i ditt nya uppdrag! 
 
Sedan vill jag rikta ett stort tack till de företag som har tagit emot mig och  
även kommunchef och KSO under den gångna månaden. Vi har bland annat  
hunnit med besök hos Follökna gård, Dellner Dampers AB och Medical care system  
MCS AB. Det är alltid lika trevligt att besöka alla företag och lära sig mer om era fantastiska företag.
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Aktuella upphandlingar 
 
Flens kommun samarbetar med Telge Inköp AB 
vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna 
ramavtal, avtal och objektsupphandlingar.  
Kommunens och dess bolags upphandlingar  
annonseras ut på Mercell TendSign och även  
upphandlingar från kommunerna Katrineholm,  
Vingåker, Gnesta, Nykvarn samt Södertälje finns 
att tillgå här.  
 
Aktuella upphandlingar: 
Reservkraft Unikabruket AB 
RFI, Laddstationer Flen 
 
Samtliga upphandlingar 
hittar du på denna länk 

Företagspanel 
 
Det visade sig vara problem med länken till 
företagspanelen i det senaste utskicket så här 
kommer ett nytt försök. 
 
Vill du ha möjligheten att påverka kommunens 
arbete med företagsklimatet? Vi undersöker nu 
intresset för att delta i en företagspanel som 
besvarar digitala enkäter med jämna mellanrum.  
 
Syftet med företagspanelen är att nå ut till en 
bredare del av näringslivet än vad som görs idag 
för att få en förbättrad kunskap om företagens 
behov och öka dialogen.  
 
Skulle du vara intresserad av att delta?  
Läs mer via länken: Anmälan företagspanel

https://www.opic.com/org/telge_inkop/reservkraft-unikabruket-ab_fcf0d477c733f00c092af5278e9971fa/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee4436d988ff3912352083cae50fafa2d5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/rfi-2st-laddstationer-flen_749650051944b5ca2449dad55d6417f6/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670eeeecf1075c909f1b6fc5fcbc47d268035
https://www.opic.com/org/telge_inkop/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3L2JEHyeTL4Ncz0T58bg37K5Tq-K06SOSRLymYKwCFZAyQ/viewform


Framtidsdialog 
 
I Almis framtidsdialog  
tittar de på ditt företags  
hållbarhetsområden och  
identifierar dina fokus- 
områden. Du får grund- 
läggande kunskap om  
hållbarhetsområdet  
generellt, men också kopplat till din affär och vil-
ka hållbarhetsområden som är relevanta för dig. 
 
– Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och fram-
tiden för Framtidsgeneratorn är självklar, säger 
Anna Nordström, nationell projektledare för 
Framtidsgeneratorn hos Almi. 
 
Läs mer här: Framtidsgeneratorn

Känner ditt företag av kompetensbrist? 
 
Då vill jag tipsa om Arbetsförmedlingens senaste 
information: Lös kompetensbehovet 
 
Här hittar du mycket bra information om ny-
startsjobb, hur praktik har blivit en lösning inför 
anställning och även lönestöd för personer med 
funktionsnedsättning. Medverkar gör bland annat 
Claes Lundblad från Grinda säteri AB utanför 
Malmköping.
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För dig inom besöksnäringen 
 
Vi närmar oss slutet av ett intensivt år och det är 
hög tid att börja blicka framåt mot kommande 
år. Vi behöver därför er hjälp för att kunna skapa 
ännu större nytta för besöksnäringen.  
 
De regionala turismorganisationerna i Östra 
Mellansverige och Gävleborg genomför en under-
sökning tillsammans med de kommunala turism- 
organisationerna för att lyfta besöksnäringens 
betydelse samt näringens behov och  
förväntningar på framtiden.  
 
Undersökningen genomförs anonymt och tar ca 
10 min att besvara. Vi behöver ditt svar senast 30 
november 2022. 
 
Länk till undersökningen 
 

Klicka här för att anmäla dig till nätverket. 

https://www.almi.se/kunskapsbanken/inspiration/sa-funkar-almis-framtidsgenerator/framtiden-for-framtidsgeneratorn/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/474A5F41704344594B79454159/44475B457345445B43704047584271
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7Yd4wk0P-k-IryOc-YhBeKlkvkiAF1JPrzW1CT3C2XdURURCSFVPMkpFSzdRTlhQSTNJVlNZSFkwTC4u
https://natverksfrukost-3.confetti.events/


Modda Sörmland på frukostmöte 
 
Missa inte chansen att få träffa Sofie Sandvik från 
Regionen som berättar om Digifysiskt science 
center (Modda Sörmland). Kom och lär dig mer 
om framtiden och hur ditt företag kan dra nytta 
av framtida teknik och testa VR-glasögon.

Anmälan till frukostmötet sker via mejl: 
naringsliv@forumflen.se  
 
Alla nyfikna är välkomna 8 december kl 07.30!
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Påminnelse om praktikplatser 
 
Här kommer ytterligare en chans att anmäla ditt 
företag för att ta emot praktikanter. 
 
Funderar du som företagare över ditt rekryte-
ringsbehov och hur du ska hitta kompetent  
arbetskraft i framtiden? Då gäller det att vara med 
och påverka ungdomars gymnasieval. 
 
Nu har vi som kommun tillsammans med er och 
era företag chansen att bidra och inspirera  
morgondagens arbetskraft.  
 
V.49 är det dags för att elever i årskurs 9 på Sten-
hammarskolan att gå ut på prao i en vecka och vi 
söker nu platser för dessa ungdomar. Det handlar 
om ca 100 elever.  
 
Känner du att ditt företag är en bra representant 
för just din bransch och vill locka fler att välja just 
den – då har du chansen nu.  
 
Anmäl ditt företag och antal elever du vill ta emot 
till: erik.gustafsson@edu.flen.se  
 
När du har anmält ditt företag kommer du att få 
mer information om upplägg och vilka regler som 
gäller för att ta emot prao-elever. 
 
Tack för att just ditt företag väljer att ta emot 
Flens ungdomar på prao, det är vår kommande 
arbetskraft!

 

Frida Vidén
tf Näringslivschef

0157-43 00 92
frida.viden@flen.se
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