
www.innotiimi.se 1

Free and Focus co-energy.

Delsbo Bygdegård, 25 mars 2018

Workshop
Delsbo Byaråd
Dokumentation av resultat från GruppExpo

Processledning och dokumentation
Rolf Lysell, Innotiimi AB
rolf.lysell@innotiimi.se
070-378 50 50



www.innotiimi.se 2

Boende

● Hur vill vi att framtidens boende i Delsbo 
utvecklas?

● Vilken/vilka typer av boenden bör utvecklas?
● Vart? 
●  + 1000? 

Boende är en av grundförutsättningarna, 

“Bo i Delsbo” hur skapar vi attraktion ?
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Boende

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Skapa byggrätter i attraktiva 
lägen

Översiktsplan
LIS -områden
Detaljplaner
Ans. Måsen, Kjell Svensson, Kommunen

2018 
Stegvis till 2030
Stegvis till 2030

Hyra ut befintliga tomma 
bostäder

Stimulera så fler hyr ut tomma stugor, hus, 
lägenheter
- Lyft upp behovet och frågan, boende portal
gör det enkelt och tryggt, behövs en kultur 
att det är möjligt 

Starta nu, info, PR
Artikel, annonser, mun-mun, För 
att ge fokus på frågan
Tjäna pengar på det!

Fler boenden för äldre och 
unga
Hyreslägenheter

Äldre- fysisk tillgänglighet, trygghetsboende
Unga- flexibelt boende

Delsbo, tryggt och attraktivt Trygg och bra skola (Åsa E)
Bra fritidsmöjligheter, positiv anda - prata 
gott om varandra- GODPRATA
Belysning - gångstråk
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Boende

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Bo-mässa, för att få fram och 
visa upp attraktiva 
boendeformer för alla och med 
ekologiskt tänk

Miniafgren? (oläsligt ord) på boende
Idrottshallen är mässhall
Utlys arkitekttävling
Arkitekter, byggfirmor, kommun, byarådet

2019
Bo 2021 på landet

65+ boende i olika delar av 
bygden

för att frigöra större gårdar 

Stärka Delsbos 
profil/varumärke genom 
byggandet

Ställ krav eller föregå med gott exempel vid 
nybyggnation, Sembomässa
Engagerad stadsarkitekt

Gör så att Länsstyrelse med 
fler säger ja och tillåter 
byggnation i attraktiva lägen

Finansiering/tid att hitta prejudikat, visa att 
de hindrar utveckling i onödan. Vi gör 
motåtgärder och motprestationer, 
tillgängliggör stränder, 
tillgänglighetsanpassar, skyddar områden
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Boende

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Gör det lönsamt att 
renovera/underhålla befintliga 
hus & gårdar

Det gör så att det blir lättare at avflytta när 
så är dags och nya kan hitta attraktiva lediga 
boenden
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Företagande

● Hur kan vi utveckla företagandet i Delsbo?
● Vad kan vi utveckla ytterligare?
● Vad saknas?
● 2030, Hur ser företagandet ut, vilka 

branscher har Delsbo förutsättningar inom?
● Hur kan vi stimulera, vilken support behövs?
● Hur kan vi själva stärka “Företagsklimatet” i 

Delsbo?
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Företagande

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Bilda företagarförening
- mottagande för nyföretag
- utveckling
- samverkan
- fortbildning

Skapa nätverk
Företagarmässa (i januari- man kan då 
presentera ev. sommarjobb)

                                      Delsbo Byaråd

Under 2018 

Lyfta närproducerade, 
ekologiska livsmedel

Tänka nytt
- alternativ byggnation
- andra livsmedelsprodukter
- exempel -Delsbostämman-lokal mat

Ungdomssatsning Praktikplatser -feriearbeten
Delsbo Electric, Företagasmässan

Besöksnäring Fler “produkter” inom besöksnäring
Utveckla info om delsbo på nätet
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Företagande

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Underlätta rekrytering Höj besöksnäringen, skapar rolig livsmiljö
Restauranger som drar
Saker att göra
Fånga trafiken på R 84

Under 2018 

Bra kommunikation/pendling Bussar
Bilvänligt på 84:an
Cykelvägar
                                                Kommunen

Företagsmässa (tillsammans 
med föreningsmässa)
Få igång en företagarförening

Behov av företagarförening
mässa för att starta upp
Även behov av paraply för föreningar
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Besöksnäring

● 2030, Vad vill vi erbjuda?
● Vad kan vi erbjuda?
● Varför vill någon besöka Delsbo, vad är 

våra USPar (Unic selling points)
● Hur hittar man till Delsbo? Vilka kanaler bör 

vi utveckla?
● Värdskapet, vad behöver vi göra för att 

skapa framgång? 
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Besöksnäring

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Öka och ingjuta stolthet i 
Dellborna
Odla myten om Delsbo

Lyfta fram kända profiler och produkter från bygden, 
ex vägskyltar med kända dellbor på, satsa på 
genomfarten
Lyft: Stömne svängrum, Klint-Olle, Ljusbacken, 
gröna vågen, först att detta är något som gör oss 
konkurenskraftiga. Ngn som skriver positivt i sociala 
medier                                                 Lars G

Våren 2019 

Bra service och info till 
besökare, enkelt, lätt 
tillgängligt
Öka antalet besökare

Vinter- längdskidor
Vattenaktiviteter, Dellensjöarna m.m.
Satsa på dt unika! Delsbostämman, Dellenbananan 
och Delsbo Station (Lars G) de drar folk till andra 
mindre aktörer. De behöver mer hjälp. Levande 
kultur året om!

Arbeta mot:
1 årsmål
3 årsmål
5 årsmål
10 ...
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Besöksnäring

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Bättre tillgänglighet/möjlighet 
att stanna över

Fler gästboenden (samordnande behövs)
Uthyrning av cyklar- se sig runt
Våga hyra ut befintliga boenden!
Air BnB Dellenbygden, föreningar/privatpersoner gör 
det! Lyft frågan! Stötta befintliga turistboenden - 
bostadsportalen - hemsida
Stötta Blodmyra, Svanbacken och Delsbo Camping

2019 och framåt

Hitta hit! Vägskylt vid E4 “DELSBO”, tänker på 
Delsbo även om man inte ska svänga
Vem gör det?        Kommunen

Våren 2019

Dragande aktiviteter under 
vintern

Vintermarknad i samband med forngårdens 
julmarknad
Knallar & istrav         Vem? Ideellt,föreningar

2019

Uppdatera campingen vid 
Klacks

Rusta strnden, stugor och servicehuset
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Besöksnäring

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Ökad tillgänglighet till våra 
vatten

Fixa sjösättningsplatser vid våra sjöar (båt 
isättning)

Service för besökare Fler centrala P-platser, även El-laddning 
med WC  m.m.
Info tavlor

Lyfta fram vår naturrikedom, 
Jakt, fiske, natur
Fritidsaktiviteter, leder

Sociala medier, bilder #delsbo, geotaggar 2018 och framåt

Lyfta varumärket Marknadsföra produkter: Mat - Stämman - 
Delsbo Electric                      Lars G

Skapa nöjda bogäster Höj standarden, hitta en bra modell för 
Delsbo Camping, Dellenbaden, Rävnäset, 
Dellenbadsparken
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Besöksnäring

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Hållbara näringar 
arbetsmässigt

Stötta och komplettera ideella och de som är 
på “gränsen”

Företag och offentliga och lokal 
organisation

Fånga fjälltrafiken Hundtoalett, bra toaletter
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Ung/ny i Delsbo

● Vad behöver vi göra för att Delsbo ska vara 
en “rolig”, stimulerande, utvecklande och 
trygg miljö att växa upp i?

● Hur kan vi bli ännu bättre på att integrera 
unga och nyinflyttade i bygden, arbetslivet, 
framtiden?

● Vilka är de största bristerna vi behöver 
åtgärda, och hur?
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Ung/Ny i Delsbo

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Mötesplats
ex vid 
Badhuset/Träningsverket

Aktivitetshus med Café
Folkets Hus, öppna upp kommunens lokaler 
exempel: “Slottehubben” Ljusdal
                                            Kommunen

Lättillgänglig service Arbetsförmedling i Delsbo

Enkelt att starta och prova ny 
verksamhet

Subventionerade lokalhyror (ett tag)

Skapa fler utrymmen för att 
utöva olika sportaktiviteter

Bygg ut utomhusbadet!
Folkets Hus

Förbättrade kommunikationer 
inom Dellenbygden, in/ut

Småbussar
Upvakta kommun, Landsting

Dellenbygds framtid
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Ung/Ny i Delsbo

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Attraktivare arbetsplatser Inom besöksnäring?
Praktikplatser, lyft mervärdet det ger

Info om föreningslivet och 
deras aktiviteter
Om man vill t.ex. idrotta-vad 
finns?

- Till alla hushåll
- Lyfta fram föreningar och aktiviteter för 
skolans elever
- delsbo.org -smörgåsbord

Mobbingfri uppväxt - Trygg skola, likabehandlingsarbete
- Trygga föreningar, anställda tränare
- Regler, utbildning för föreningar vad gäller 
likabehandling inom föreningar
- Förebygga psykisk ohälsa

Cykelvägar/gångvägar Skapa gång och cykelvägar, belysta (inom 
och utanför) Över 84:an behövs en säker 
över- alt. undergång     Kommun/Byaråd



www.innotiimi.se 17
17

 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Ung/Ny i Delsbo

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Utomhusbadet Bygg ut/rusta

Björkparken

Tekniklärare och skola 
engageras i Delsbo Electric
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Samhällsfunktion/Övrigt

● Vad kan vi göra för att skapa en 
välkomnande attityd?

● Engagera människor i Delsbo?
● Stärka varumärket ytterligare?
● Vilka bör vi utveckla samarbete med?
● Övrigt, vad som helst som kan bidra till att 

uppnå “Delsbo, Sveriges roligaste bygd att 
leva och verka i!”
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Samhällsfunktion/övrigt

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Drogfritt Delsbo - Förebyggande arbete
- Meningsfullhet
- Fler föräldrar/vuxna/pensionärer på Ede

Brett åldersspann i olika 
aktiviteter skapar trygghet och 
långsiktighet

- Krävs att nästa generation släpps in på 
egna meriter
- Lära ut äldrekunskap till nästa generation
söka medel/pengar för det (LEADER) 

2020

Skolan - Kommunens bästa 
skola!

Maten
Samarbete med företag/föräldrarförening
Skolmiljön
Behöriga lärare/ kontinuiet/långsiktighet
              Vem? Carina, Hanna

Bildekal (slogan)
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Samhällsfunktion/övrigt

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Samordning, långsiktig 
planering

Mindre stuprörstänkande i komunens 
verksamheter
(skola, fritids, förskola på 20 års plan) hus 
som är flexibla

Engagemang 
- 7 Vallsleden
- Kajvallsleden
- Pilgrimsleden

- Öppen stuga, fler helger med fika
- Hyra stuga
- Skolan ska använda leden bättre
                                                 Åsa E

Förenings- företagsmässa, 
minskad “Ö-bildning”

Samla så många som möjligt
                                                Cathrin

Vi har nätverk
Vi jobbar i hop

Utveckla medborgarkontor 
(Dellensbygdens servicecenter, 
bibloteket)
Förslagslåda, medborgarförslag

- Sprida budskapet
- Utskick till ortsbor med samhällsinfo från 
kommunen
                                                Kalle

När det används
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 Styrkort Delsbo +1000
Fokusområde, Samhällsfunktion/övrigt

Strategiska mål
(Vad är målet/målen med 
vårt ”projekt?”)

Framgångs-faktorer 
(Vad ska vi göra, hur och vem/vilka?)

Indikatorer/rapport
(Hur/när ser vi att det är gjort? 
När kan vi rapportera resultat?
Hur firar vi?

Utveckla fler samarbeten med 
omvärlden

Vänorter i & utanför landet Vi reser och lär, nya influenser, 
vi implementerar

Göra begrepp
- öppenhet i Delsbo

I Dalarna måste man ha knätofs för att få 
spela folkmusik - I Delsbo får alla spela!

Stärkt byaråd Ge förutsättningar för ökad handlingskraft
- “ni gör ett bra jobb redan!”

Stationera Polis i Delsbo


