160824

Riktlinjer för att ta fram en lokal utvecklingsplan inom Falu kommun
I arbetet med utvecklingsplanen för er ort är det önskvärt att ni utgår ifrån följande frågeställningar.
Vi kommer att använda oss av liknande frågeställningar inför arbetet med ett landsbygdsprogram
och en fördjupad översiktsplan för landsbygden. Därför ser vi att det skulle underlätta för alla
parter om vi utgår ifrån ett liknande arbete. Det är viktigt att både invånare och aktörer på orten är
delaktiga i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan.
Inför framtagandet är det viktigt att ni tänker att frågorna är både ”mjuka” och ”hårda”.
Övergripande frågor för utvecklingsplan:
Vad är en levande landsbygd för dig? Vad behövs för en levande landsbygd?
1. Nuvarande situation
a. Hur är vår ort? (Hitta värden och styrkor som finns på orten )
Vem bor här?
Hur ser åldersfördelningen ut?
Hur bor vi?
Vad är unikt med vår ort?
b. Vilka resurser finns här?
Företag? Hur ser företagsklimatet ut?
Arbetsplatser? Pendling?
Vilken service finns på vår ort? (offentlig och kommersiell)
Föreningar?
Vilka mötesplatser finns på vår ort?
Hur ser infrastrukturen ut? (t.ex. bredband, cykelvägar, kollektivtrafik, pendlarparkering)
2. Önskad situation
Brainstorma/workshopa tillsammans fram en framtidsbild.
Hur ska orten se ut om 10 år? Hur långt har vi kommit efter 5 år?
Tillsammans tar vi fram visioner för orten.
3. Vilka möjligheter finns det på orten?

Tips! Utgå från en SWOT-analys.
Strengths (Styrkor)
Weaknesses (Svagheter)
Opportunities (Möjligheter)
Threats (Hot)
4. Vad behöver göras för att möjligheterna ska bli verklighet?
Vad kan vi själva göra får att nå möjligheterna? (konkreta åtgärder, lobbying etc.)
Finns det några hinder? Hur ska vi eventuellt arbeta med hindren?
5. Mål
Vilka mål ska vi sätta upp för att nå visionerna?
Är målen SMARTa? (specifika, mätbara, accepterade, relevanta, tidssatta)
Vilka kan arbeta med vad? Hur fördelar vi ansvaret?
Vi tar tillsammans fram en handlingsplan för att nå målen.
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