LOKAL UTVECKLING

Lokala utvecklingsplanersamlar bygdens visioner och tar er dit!
En lokal utvecklingsplan är en handlingsplan som samlar
bygdens gemensamma visioner och mål, samt beskriver
vad (mål) som ska uppnås, vem som gör vad och när det
ska vara klart.
Vanligen är en lokal utvecklingsplan uppdelad i tre delar.
Den första delen visar bygdens historia, den andra beskriver nuläget och den tredje lyfter fram tänkbara framtidsmöjligheter.

Lokala utvecklingsplaner en god strategi!
2. Behövs en handlingsplan för oss som
redan jobbar lokalt med utveckling?
Det kan vara svårt att få fler engagerade. Genom att göra
en utvecklingsplan får man hjälp att prioritera bland de
olika önskemålen och visionerna, lättare att involvera fler
då man även jobbar på att förankra planen och använder
man sig av en plan byggd på statistik är det lättare att
prioritera eller fånga upp det lokala näringslivet i utvecklingsarbetet.

4. Kan man bygga på en befintlig plan
med LEA?
Orter som redan har eller påbörjat en lokal utvecklingsplan kan med fördel bygga vidare på den med
statistik enligt verktyget Lokal Ekonomisk Analys LEA
om man vill skapa en stark grund i handlingsplanen, eller vill fördjupa sig i bygdens möjligheter till utveckling
inom näringslivet och servicen på orten.

Ni har grunderna - Coompanion
stödjer er längs vägen för att skapa
växtkraft och framtidstro i er bygd!

Planen beskriver ortens demografiska utveckling, offentlig
och kommersiell service, möjligheter till boende, föreningsliv och näringsliv. Man kan med fördel använda verktyget
Lokal Ekonomisk Analys LEA som bygger på av Statistiska
centralbyrån insamlad statistik. Allt för att visa på vilka
behov som finns samt möjligheter till utveckling
.

1. Vem kan göra en lokal utvecklingsplan?
Oftast är det ett byalag/råd som tar initiativet till att göra
en lokal utvecklingsplan. Men på orter där ingen samlad
paraplyförening finns kan det vara en enskild förening,
flera föreningar eller det lokala näringslivet tillsammans
som redan jobbar med ortens utveckling och som har ett
starkt intresse av att organisera utvecklingen på sin ort.

3. Underlättar dialog med kommunen?
När en lokalort har en tydlig utvecklingsplan som
beskriver mål man gemensamt vill uppnå, hur man
ska nå dem samt vem som ska göra vad, fungerar den
också som ett stöd i kontakt med kommunens tjänstemän och andra parter i frågor som rör förändringar i
bygden. En trend bland kommuner idag är till och med
att bygga de kommunala utvecklingsplanerna utifrån
de olika lokala planer som finns för kransorterna i
kommunen.

5. Vad kan Coompanion göra?
Bland Coompanions rådgivare finns stor erfarenhet av att
leda processer och att på olika sätt hjälpa grupper att nå
resultat. Vår erfarenhet när det gäller lokala handlingsstrategier är, att det nästan alltid krävs en oberoende processledare för att ta processen från start till mål. Inte minst då
det är lättare för en utomstående processledare att tillföra
den lokala gruppen synvinklar utifrån, samt har erfarenhet
av hur andra löst frågeställningar som man i arbetet sedan
kommer att stöta på.
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Kontakta oss - vi kan lokal utveckling!
Coompanion stockholm
Selmedalsringen 19, 129 36 Hägersten
Tel: 08-447 48 00
stockholm@coompanion.se
www.coompanion.se/stockholm

Coompanion skaraborg
Storgatan 20B, 521 42 Falköping
Tel: 0515-155 50
skaraborg@coompanion.se
www.coompanion.se/skaraborg

Coompanion roslagen
Hantverkaregatan 20, 761 30 Norrtälje
Tel: 0176-176 50
roslagen@coompanion.se
www.coompanion.se/roslagen

Coompanion sjuhärad
Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
Tel: 033-435 79 20
sjuharad@coompanion.se
www.coompanion.se/sjuharad

Coompanion Uppsala
Börjegatan 11, 753 13 Uppsala
Tel: 018-12 80 80
uppsala@coompanion.se
www.coompanion.se/uppsala

Coompanion värmland
Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad
Tel: 054-18 37 40
info@varmland.coop
www.varmland.coop

Coompanion sörmland
Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna
Tel: 016-550 00 79
sormland@coompanion.se
www.coompanion.se/sormland

Coompanion örebro
Rudbecksgatan 28, 702 23 Örebro
Tel: 019-17 02 50
orebro@coompanion.se
www.coompanion.se/orebro

Coompanion östergötland
Box 6178, 600 06 Norrköping
Tel: 011-19 65 40
ostergotland@coompanion.se
www.coompanion.se/ostergotland

Coompanion västmanland
Stora Gatan 16, 722 12 Västerås
Tel: 021-448 07 50
vastmanland@coompanion.se
www.coompanion.se/vastmanland

Coompanion jönköping
Kvarnarps Gård, 575 95 Jönköping
Tel: 0381-159 60
ronny@coompanion.se
www.coompanion.se/jonkoping

Coompanion dalarna
Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Tel: 0243-193 15
dalarna@coompanion.se
www.coompanion.se/dalarna

Coompanion kronoberg
Box 1501, 351 15 Växjö
0470-70 74 25
kronoberg@coompanion.se
www.coompanion.se/kronoberg

Coompanion gävleborg
Box 975, 801 33 Gävle
Tel: 026-12 31 46
gavleborg@coompanion.se
www.coompanion.se/gavleborg

Coompanion Kalmar län
Storgatan 21 B, 579 30 Högsby
Tel: 0706-58 73 23
kalmar@coompanion.se
www.coompanion.se/kalmar

Coompanion västernorrland
Box 109, 871 23 Härnösand
Tel: 0611-233 68
vasternorrland@coompanion.se
www.coompanion.se/vasternorrland

Coompanion blekinge
Soft Center, 372 25 Ronneby
Tel: 0457-818 80
blekinge@coompanion.se
www.coompanion.se/blekinge

Coompanion jämtland
Prästgatan 54 B, 831 33 Östersund
Tel: 063-305 33
jamtland@coompanion.se
www.coompanion.se/jamtland

Coompanion skåne
Ängelholmsgatan 1 A, 214 22 Malmö
Tel: 040-22 05 10
skane@coompanion.se
www.coompanion.se/skane

Coompanion västerbotten
Renmarkstorget 5 D, 903 26 Umeå
Tel: 090-17 81 90
vasterbotten@coompanion.se
www.coompanion.se/vasterbotten

Coompanion halland
Box 13, 432 05 Tvååker
Tel: 0340-477 65
halland@coompanion.se
www.coompanion.se/halland

Coompanion norrbotten
Köpmangatan 2, 972 38 Luleå
Tel: 0920-138 10
norrbotten@coompanion.se
www.coompanion.se/norrbotten

Coompanion göteborgs-regionen
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg
Tel: 031-744 01 60
goteborg@coompanion.se
www.coompanion.se/gbg

Coompanion gotland
Donners plats
621 57 Visby
Tel: 0730-58 05 40
gotland@coompanion.se
www.coompanion.se/gotland

Coompanion fyrbodal
Nohabgatan 12F, 461 53 Trollhättan
Tel: 0520-167 60
fyrbodal@coompanion.se
www.coompanion.se/fyrbodal

Rådgivning Online:

coompanion.se/startaegetihop
startaegetihop@coompanion.se

Kontak
ta
oss!

VI FINNS NÄRA DIG. Vår AffÄRSIDÉ:
När du vill göra skillnad är Coompanion din självklara
partner för tillväxt, affärsutveckling och medmänsklighet i din region.
Vi erbjuder företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd för dig och dina kollegor och vår specialité är
kooperativa företag. Dessutom initierar, stimulerar och
deltar vi i satsningar för lokal och regional utveckling.

