
Lokal utvecklingsplanering
En plan i varje bygd!

www.helasverige.se

Svanö, en liten ö med stora planer!

Intresset för att utveckla Svanö är stort. Mycket har redan uträttats men en del återstår att 

göra, och en utvecklingsplan vägleder arbetet.

Initiativet för att ta fram en utvecklingsplan kom först från Kramfors kommun som en del av 

ett EU projektet ”Framtidsbygget - Livsmiljö”. En av sex punkter i projektet var ”utveckling 

genom lokalt inflyttande”. Andreas Gylling, utvecklingssekreterare i Kramfors kommun, berät-

tar att syftet med denna punkt var att bättre ta vara på engagemanget och kompetensen ute i 

lokalsamhället genom att skapa en ny plattform för kommunikation mellan kommunen och 

dess invånare kring utvecklingsfrågor. Förhoppningen var bland annat att arbetet därigenom 

skulle skapa underlag för den kommunala översiktsplaneringen. 

Malte Norberg, ordförande i Svanö sportklubb och medlem i utvecklingsgruppen, påpekar att 

det fanns ett genuint intresse för att på något sätt komma vidare med Svanös utveckling. När 

kommunen därför år 2004 frågade de boende på Svanö om de var villiga att ta fram en utveck-

lingsplan, blev gensvaret positivt. 

– Vi som bor här är väldigt måna om att ön inte ska dö av, menar Malte.  

Bänk med citat av den Svanöfödda författaren Birger Norman 
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Harlösas framtid är planlagd!

 I Harlösa byalag i Skåne har man en plan. En plan för hur man vill att framtiden i 

Harlösanejden ska se ut. 

Tankarna kring att göra en utvecklingsplan dök upp redan 2005 när butiken i byn var hotad. 

Byalaget samlades för att fundera över vad som fanns i byn och hur resurserna utnyttjades. 

Detta blev startskottet för det arbetet som några år senare resulterade i den lokala byutveck-

lingsplanen som idag ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i området. 

Byalaget hade en del idéer om hur man såg på framtiden i Harlösa, berättar ordförande i Har-

lösa byalag Ulf Ohlsson. För att förankra arbetet och få in fler idéer och tankar från byborna så 

bjöds alla Harlösabor in till ett stormöte under våren 2006. Glädjande nog var uppslutningen 

stor och ett 70-tal personer kom till mötet. Under mötet delades deltagarna in i olika grupper 

som fritt fick brainstorma och diskutera kring bygdens framtid. 

– Vi diskuterade vad som var bra med Harlösa, varför vi flyttat hit och vill bo här och inte 

minst hur vi vill att Harlösa ska utvecklas i framtiden, minns Ulf.

Efter stormötet bildades ett antal arbetsgrupper. 

– För att veta hur vi skulle arbeta vidare tog vi hjälp av bland annat Internet. Där hittade vi 

metoder och inspiration hur andra hade arbetat. Vi tittade på olika SWOT-analyser (se fakta-

rutan sidan 2), fortsätter Ulf. Men vi läste förstås också igenom andra utvecklingsplaner som 

genomförts, berättar han. 

En kärntrupp på cirka 20 personer som alla var intresserade att arbeta vidare med den lokala 

utvecklingsplanen bildades och arbetet fördelades kring olika teman som grupperna själva 

arbetade vidare med. 

Ulf Ohlsson och Rolf Jönsson på invigningen av utsiktsplatsen som byalaget anlagt.
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Hults bruk – ett nationellt smidescentrum

Kulturmiljövårdföreningen Yxskaftet jobbar sedan något år tillbaka med att utveckla 

Hults bruk med omnejd baserad på den traditionella smideskonsten. Denna utveckling 

sker i samklang med miljön och de kultur- och naturvärden som finns i samarbete med 

yxfabriken och de boende i Hults bruk som ligger strax utanför Åby i Norrköpings 

kommun.

– Vi ser att en utveckling med lokal förvaltning i nära samarbete med Norrköpings kommun 

kan leda till lösningar som gynnar kommunen, skapar utveckling och arbetstillfällen och bidrar 

till ett bevarande av de naturvärden som finns i området säger föreningens ordförande Camilla 

Carlsson.

Bruket, som startades 1697 har en lång historia och har under årens lopp producerat olika 

järnprodukter från skeppsspik och dressiner till yxor. Än idag produceras yxor som säljs värl-

den över. Med hjälp av Länsbygderådet och Coompanion gick byalaget sedan vidare med sitt 

arbete och bjöd in till ett stormöte. 

Föreningen bildades 1995 av oss boende och orsaken var önskemål om en gemensam lokal för 

aktiviteter. När vi sedan fick en gemensam lokal startades bland annat studiecirkel i brukets 

historia och det var i samband med detta som utställnings- och guideverksamheten fick fart. 

Idag består föreningen av fyra sektioner: boendesektionen, smidessektionen, kultursektionen 

och yxkastarsektionen. I samarbete med några smeder hyrs smedjan ut för utbildningsverk-

Guideverksamheten är en viktig pelare i föreningens verksamhet.
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Med samarbete tas ideérna fram
 Att det skulle råda brist på ideér på landsbygden är det väl ingen som tror. Men för 
att ideérna ska komma fram och processerna ta fart behövs ibland att olika parter 
samarbetar. I Norabygden är det många som har del i den lokala utvecklingsplanens 
tillkomst.

Heby kommun har länge varit engagerad i landsbygdsutveckling. För några år sedan erbjöds 
varje by i kommunen att få finansiering av en lokal ekonomisk analys, LEA (se faktarutan 
sidan 2). En bygd som nappade på erbjudandet var Norabygden. 

– Bygden engagerade sig och ville verkligen göra detta, minns Helen Lundell på Heby kommun. 

Med hjälp av Länsbygderådet och Coompanion gick byalaget sedan vidare med sitt arbete och 
bjöd in till ett stormöte.

– Vi ville veta vilka områden som skulle prioriteras i ett kommande utvecklingsarbete och vi 
ville bilda grupper som kunde arbeta med olika teman, berättar Inga-Britt Persson, aktiv i bya-
laget. Det är ju inte idéerna som är problemet. Folk har hur mycket idéer som helst, det svåra är 
att få dem att komma till mötena och att engagera dem i arbetet, fortsätter Inga-Britt.

Med hjälp av Coopanion arrangerades ett första möte och där den så kallade OPERA-metoden 
(se faktarutan sidan 2) användes för att samla in idéer från deltagarna. 

– Det kom i alla fall ett 15-tal intresserade personer till mötet och brainstormade, minns Inga-
Britt.

Mötet resulterade i att det kom fram en rad intressen och utvecklingsområden för bygden.

 – Vi valde att ta vara på den bredden. Man brinner ju för olika saker, fortsätter Inga-Britt. 

Kyrkostigen i Tärnsjö är ett projekt som byalaget har genomfört
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Turistparadis under utveckling 

Öregrund sjuder av engagemang och framtidsanda. För nu finns det en plan.  En plan som 

kommer att befästa Öregrunds ställning som ett centrum för båtturism i Upplands norra skär-

gård.

I Öregrund finns en stark tradition av lokalt utvecklingsarbete, och mycket av ansvaret ligger 

hos den lokala utvecklingsgruppen. Tage Sjölander, ordförande i Öregrunds utvecklingsgrupp, 

berättar  att utvecklingsgruppen bildades år 2002, ur ett fungerande byalag,  i en ansats från  

Östhammars kommunledning att öka samverkan mellan kommunen och dess invånare. På så 

sätt avsågs att man kunde effektivisera den lokala utvecklingen i kommunen. 

År 2007 ansökte Utvecklingsgruppen  EU bidrag för två projekt. Då turismen är huvudnä-

ringen i Öregrund, med skärgården och båtlivet som dess största attraktioner, var ett av projek-

ten inriktat på att utreda möjligheterna för att expandera Öregrunds hamnområde. Det andra 

projektet syftade till att utreda hur området runt sjön Hummelfjärden skulle kunna utvecklas. 

Medlemmar ur Öregrunds utvecklingsgrupp styrelse framför flaggparken i Öregrunds 

hamn. Från Vänster: Tage Sjölander(ordf), Bertil Rudström, Gunnar Hoffman, Karl-

Erik Nykvist, Inger Nord och Christian Wass.

Fo
to

: C
hr

ist
in

a 
Ru

ds
trö

m

www.helasverige.se

Engagemang och entusiasm skapar god 

grund för utveckling

 I Österfärnebo socknen finns  ett starkt engagemang och goda förutsättningar för lo-

kal utveckling.  Med lite kommunal stöttning räknar de boende i socknen med att kunna 

bygga vidare på en lång tradition av entreprenörskap och utveckling av bygden.

Framtidstron och engagemanget för att utveckla och arbeta för det lokala genom bya-

lag och föreningar har sedan länge  varit starkt i Österfärnebo socken och har genom 

intressanta initiativ genom åren lett till att bygden utvecklats i en positiv riktning.

– Här finns mycket att erbjuda! Närhet till en nationalpark och en rik järnbrukshistoria. 

Vårt centrala läge med närhet till Sandviken, Gävle, Sala och Uppsala samt två folk-

högskolor påpekar Maud Norell, ordförande i Österfärnebos utvecklingsgrupp.

I Österfärnebo socken flyter historien samman med natursköna områden
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Jävre planerar framåt genom att 

titta bakåt!

 Mycket har hänt i Jävre under de senaste åren och mycket kommer att hända framöver 

när man lyssnar på Britt-Louise Nyman, aktiv i utvecklingen av Jävre by. Byn Jävre 

med sin långa historia av turism satsar på att än en gång bli en turistmagnet och ett 

självklart stopp utefter norrlandskusten.

Arbetet med att fortsätta utveckla byn och området ur ett turistiskt perspektiv började med att 

en intressegrupp bildades. 

– I gruppen ingick representanter från bland annat hembygdsföreningen, byamännen, enskilda 

entreprenörer och tjänstemän från Piteå kommun som alla hade ett intresse för byn och områ-

det, berättar Britt-Louise Nyman. 

Alla de olika aktörerna hade med sig bidrag och ideér från sina områden och nätverk, minns 

hon. Efter cirka ett år resulterade arbetet i en gestaltning- och byautvecklingsplan som bestod 

av tre områden som gruppen ville fortsätta arbeta med och där det fanns förutsättningar att 

utvecklas. Det första prioriterade området var vid havet med fyren och fiskeläget. Ett annat ut-

vecklingsområde var stugbyn och dess konferensanläggning. Och det sista området som grup-

pen ville utveckla var information och service till såväl turister som bybor. Enighet med vad 

man ville med området och byn var stort. För att informera och få in fler idéer och engagera 

Byn Jävre har en historia och en framtid som ett semesterparadis vid havet.
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Tiden är inne för Svartå!Att vänta på att någon utifrån tar tag och löser lokala problem är inget alternativ för de boende i Svartå. Med hjälp av en ny utvecklingsplan tar den lokala utvecklingsgrup-pen nu nya tag för att säkra bygdens framtid.
Att framställa en lokal utvecklingsplan är inget nytt för de boende i Svartå.  Redan under 90-ta-
let framställdes en plan av utvecklingsgruppen. Det är denna plan som utgör utgångspunkten 
för Svartås senaste utvecklingsplan som togs fram under våren 2008. Orsaken till varför Svartås utvecklingsgrupp valde att framställa en ny plan berodde på att byg-
den under senare tid brottats med en rad negativa trender, varav utflyttning och försvinnande 
av service betraktades som mest allvarliga. Viceordföranden i den lokala utvecklingsgruppen, 
Leif Nylén, framhåller att de boende i Svartå inte längre hade råd vänta, utan var tvungna att 
förnya sina insatser.  Det första steget skulle bli att ta fram en ny utvecklingsplan. En plan som 
motsvarar samtidens behov och förutsättningar. 
Innehållet i utvecklingsplanen insamlades under ett tiotal studiecirklar. Anette Jansson, ordfö-
rande i Svartå utvecklingsgrupp, berättar att gruppen träffades en gång i veckan för att arbeta 
med planen. Alla i utvecklingsgruppen var redan från början överens om att samverkan med 

Medlemmar ur Svartå utvecklingsgrupp under ett möte. Från vänster: Leif Nylén, Anette Jansson (Ordf), Börje Jansson. 
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Hammarstrand är på gång!

Att planera lokal utveckling kan framstå som en ytterst komplicerad uppgift. De boende i Ham-

marsstrand har dock lärt sig att bara man kommer igång så är möjligheterna nästintill gräns-

lösa för vad som kan åstadkommas.
Ragunda är en kommun som under längre tid dragits med dålig ekonomi och befolknings-

minskning, vilket har gjort det svårt att upprätthålla olika servicefunktioner. Som ett svar på 

dessa problem initierades under hösten 2007 EU-projektet Hammarstrand.nu av Kullsta Gamla 

Skola ekonomisk förening. 
 Lars Söder, projektledare för Hammarstrand.nu, berättar att projektet hade två huvudsakliga 

syften. Det första var att starta och driva en internetportal som en plattform för kommunikation 

mellan människor och organisationer intresserade av Hammarstrands utveckling. Det andra 

syftet var att framställa en lokal utvecklingsplan som anger en tydlig strategi för hur projektets 

utvecklingsarbete ska utformas. Förhoppningen var att på så sätt stimulera ekonomisk tillväxt, 

ökad sysselsättning och förbättrad livskvalitet.

– När det gäller arbetet med utvecklingsplanen var den första frågan vi ställde oss ”Vad är en 

utvecklingsplan?”. För att komma igång tog vi därför kontakt med Hela Sverige ska leva som 

Den 10 meter höga och 70 meter långa Hollywood inspirerade Hammarstrand skylten är ett resultat av 

utvecklingsarbetet i bygden. 
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Stockholm i juni 2011

Bo Lönnqvist
projektledare
Hela Sverige ska leva

www.helasverige.se

Lokal utveckling står på agendan 
i Rämenbygden!

Genom satsningar på turism och attraktivt boende räknar de bosatta runt sjön Rämen 

i Dalarna att än en gång bli en attraktiv destination för såväl Svenska som utländska 

turister.  
Tanken på att ta fram en lokal utvecklingsplan kom till när Rämenbygdens byalag i 

samråd med Dalarnas Länsbygdsråd diskuterade bygdens utvecklingsmöjligheter. Ett 

stormöte ordnades med syftet att ta fram en konkret utvecklingsplan för sin hembygd.  

– Vi var ett 30-tal deltagare vid första mötet. Entusiasmen var på topp och många goda 

idéer togs fram, minns Mats Janols, kassör och styrelsemedlem i Tuna-Hästbergs Hem-

bygdsförening.

Utvecklingsmöte i Rämenbygden
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Inspiration
Läs om de utvecklingsplaner som 
tagits fram i Harlösa, Norabygden, 
Svanö, Svartå, Hults bruk, Öster-
färnebo, Rämenbygden, Öregrund, 
Hammarstrand och Jävre. 

När projektet “Lokal 
utvecklingsplanering” star-
tade var det med mottot 
“En plan i varje bygd!” Nu 
är vi på god väg.

Projektet hade flera uppdrag, däribland 
att: 
•  starta en allmän mobilisering tillsam-
mans med länsbygderåden,
•  ta fram en lathund för processen att 
skapa en lokal utvecklingsplan,
•  lyfta fram goda exempel,
•  involvera så många intressenter som 
möjligt i det övergripande arbetet samt 
•  bidra till utveckling av metoder för 
landsbygdsutveckling.

Mobilisering gav aktivitet
Den allmänna mobiliseringen grundades 
med seminarier vid fem tillfällen under 
2008 och 2009. Totalt deltog cirka 500 
personer. Projektledaren Bo Lönnqvist 
besökte flertalet länsbygderåd för att 
prata om lokal utvecklingsplanering. 

Många länsbygderåd sökte finansiering 
via lokala Leader-program.   

Från projektets start 2008 fram till 2011 
konstateras att minst 500 lokala utveck-
lingsgrupper kommit igång med sina 
planer.

Konkreta resultat syns i hela landet, men 
vissa områden har kommit längre än 
andra. I exempelvis Östhammar, Piteå, 
Umeå, Kramfors och Heby kommu-
ner har alla grupper tagit fram planer. 

Erfarenheten visar att det kommunala 
engagemanget är mycket viktigt. 

För att stärka och inspirera lokala pro-
cesser har olika material tagits fram:

•  Foldern ”Ett enkelt planeringsverktyg” 
finns att ladda ner från helasverige.se 
och har även distribuerats som trycksak 
i cirka 2.000 exemplar enligt önskemål 
från länsbygderåden. 

•  Tio orter som gjort utvecklingsplaner 
presenteras i separata faktablad. 

•  Boken ”Ställ om Sverige” är en hand-
ledning för omställningsgrupper som kan 
laddas ner från helasverige.se 

Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatver-
ket.se) blev en naturlig väg för att enga-
gera så många intressenter som möjligt. 
Landsbygdsnätverket består av cirka 100 
aktörer, däribland samtliga Leader-grup-
per. Inom Landsbygdsnätverket bedrivs 
nu ett arbete för metodutveckling. I arbets-
gruppen ingår Landsbygdsnätverket, 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
SmåKom, Leader, Boverket och Hela 
Sverige ska leva. 

Den stora mobiliseringsfasen är nu färdig. 
Arbetet med att skapa lokala utvecklings-
planer fortsätter runt om i landet. 

Projekttid
Februari 2008 – december 2009. 

Syfte 
Att så många lokala utvecklings-
grupper som möjligt gör nya eller 
uppdaterar befintliga utvecklings-
planer; gärna i samarbete med sin 
kommun.  

Mål
1.000 grupper ska ha inlett arbetet 
med att skapa en aktuell utveck-
lingsplan under 2008-2009.

Vision
År 2013 ska 4.000 lokala grupper 
ha skapat lokala utvecklingsplaner 
(LUP) som kan ligga till grund 
både för kommunala utveck-
lingsplaner (KUP) och regionala 
utvecklingsplaner (RUP). Därmed 
får samhället en tydlig och väl 
förankrad strategi. 

Ladda ner och läs!

Ann-Marie Fagerström, kommunalråd 
i Emmaboda kommun, ordnar kaffe vid 
möte om utvecklingsplanen i Algutsboda. 
Foto: Bo Lönnqvist

Vår vision är en lokal plan i varje bygd
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Kom igång med er lokala utvecklingsplan

Bygdebanken
Anmäl er utvecklingsplan till Bygde-
banken. Där kan ni också inspireras 
av vad andra gör.
helasverige.se/kansli/bygdebanken/

5 bra skäl 
Upprätta en lokal utvecklingsplan 
för att: 
•  skapa sammanhållning i bygden
•  anpassa utbud till lokala önske-
mål och verkliga behov
•  aktivt bidra till att lösa problem
•  kunna söka pengar från Lands-
bygdsprogrammet och Leader
•  föra en professionell dialog med 
kommunen och andra myndigheter

Illustration ur foldern “Ett enkelt planeringsverktyg” som kan laddas hem från www.helasverige.se  • Illustration: Jan Olsson

Lokal planering handlar 
om att bygdens invånare 
gemensamt tar initiativ till 
utveckling av bygden. 

1. Start
Vem skapar vår framtid? Vem fixar 
jobben åt oss? Vem löser våra problem? 
Påverka utvecklingen: Gör en plan!

2. Nuvarande situation
Skapa en bild av verkligheten. Hur ser 
det ut i området/bygden hos er? Kartlägg 
och analysera var ni står idag och vilka 
resurser ni har. Hur många bor här? Hur 
många är barn, gamla, i arbetsför ålder? 
Vad sysslar folk med? Vad kan de? Vilka 
företag finns? Hur ser kommunikation-
erna ut? Skapa en gemensam bild!

3. Önskad situation
Skapa en enad bild utifrån en braistorm-
ing. Hur vill ni att området/bygden ska se 
ut om 5 år?

4. Utvecklingsplan/Mål
Bind ihop vision och mål! Förankra! 
Vem gör vad och hur? Vilket år ska ni nå 
målet? Vilka är de viktigaste hindren? 
Vad gör ni åt dem? Vem har ansvaret för 
att något händer? Prioritera och rangord-
na. Vad är det viktigaste att starta med?

5. Genomför
Nu gäller det att gå från ord till handling. 
Ta mål för mål och föreslå åtgärder. Fun-
dera på om åtgärden ligger på er, kom-
munen, länsnivå eller hos regeringen. När  
i tid ska åtgärden vara klar? Vad kostar 
den?

6. Utvärdera
Har målen nåtts? Är det något som åter-
står? Glöm inte att utvärdera!

7. Revidera
Cirkeln är sluten. Revidera planen regel-
bundet! Håll planen aktuell!

Metodboxen
Metodboxen är ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, 
Coompanion och Hela Sverige ska 
leva. Läs mer:  www.friametoder.se



Lokal utvecklingsplanering
Lokal planering handlar om att bygdens invånare gemensamt tar initiativ till utveckling av 
bygden. “Lokal utvecklingsplanering – En plan i varje bygd!” var ett projekt och en allmän 
mobilisering under 2008-2009.  

För att stärka och inspirera lokala processer togs olika material fram. Dessa används nu av 
utvecklingsgrupper runt om i landet. Vår vision är att 4.000 grupper ska göra lokala planer.

Stortorget 7, 111 29 Stockholm
Telefon 08-24 13 50    •  Telefax 08-24 28 05
info@helasverige.se  •  www.helasverige.se

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Vår uppgift är att stödja lokal utveckling för ett hållbart samhälle. Vi ger råd och stöd till 
lokala utvecklingsgrupper, och tillhandahåller redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi 
är också en organisation som påverkar, genom att  lyfta de frågor som är betydelsefulla för 
människorna på landsbygden. 
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“Öregrund sjuder av engagemang och framtidsanda. För 
nu finns det en plan. En plan som kommer att befästa Öre-
grunds ställning som ett centrum för båtturism i Upplands 
norra skärgård.”  Ur inspirationsblad om Öregrunds utvecklingsplan

Här pågår lokal planering i Öregrund, Östhammars kommun. Foto: Bo Lönnqvist


