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Projektet LINN består av fem huvuddelar:  

 LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder 

 Uppföljning Utvecklingsplaner 

 Studiebesök 

 Informationsinsatser 

 Goda-exempel-workshops 

LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder:   

Enligt projektplanen ska fem pilotbygder utses genom samarbete med alla tre sektorer. Bygderna ska 

själva ta initiativet och arbetet ska vara väl förankrat. Dessa fem grupper ska ta fram en 

lokalekonomisk analys.  

Knivsta kommun: Husby Långhundra har tidigare fått sitt statistiska underlag från SCB och påbörjat 

arbetet med att ta fram en lokalekonomisk analys. Arbetsgruppen har haft ett flertal möten och bl.a. 

utarbetat vilka områden de vill utveckla för att därmed utveckla den lokala ekonomin, såsom 

underlag för lanthandel, lokalt producerad mat och utveckling av en stark företagarförening i bygden. 

En check är hittills beviljad rörande elektrifiering av jordbruk och odling med hjälp av solel och 

småskalig kraftvärme med biokolproduktion. 

Sigtuna kommun: Förra pilotbygden Skepptuna vill inte fullfölja sitt intresse i LINN. Kontakt togs 

istället då med Hagha Hembygdsförening som tidigare har sökt och beviljats ett antal checkar från 

Leader Upplandsbygd. Hagha Hembygdsförening har bildat arbetsgrupp och har nu blivit ny 

pilotbygd. De har bestämt sitt geografiska område och väntar nu på det statistiska materialet från 

SCB som ska ligga till grund för den lokalekonomiska analysen.  

Östhammars kommun: Öregrund har fått sitt statistiska underlag från SCB och påbörjat arbetet med 

att ta fram en lokalekonomisk analys. Det finns ett brett intresse för projektet i bygden och 

arbetsgruppen har representanter från företagarföreningen i Öregrund och Gräsö, Söderöns 

utvecklingsgrupp och Gräsö Skärgårdsråd.  

Uppsala kommun: Åkerlänna har bestämt sig för att bli pilotbygd. Arbetsgruppen ska träffas inom 

kort för att bestämma geografiska gränser för den lokalekonomiska analysen. Åkerlänna har sedan 

tidigare ett projekt vid namn ”Resilienta Mikroregioner” vilket går ut på bygdebalans genom 

hållbarhet ur miljö- och energihänsyn. LINN kompletterar detta projekt på ett mycket spännande 

sätt. 

Tierps kommun: Örbyhus-Tobo-Vendels (ÖTV) företagarförening är intresserade av att bilda 

arbetsgrupp för att bli pilotbygd. Svar kommer inom kort. 
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Uppföljning/Utvecklingsplaner:   

Detta arbete har inte inletts än men kommer påbörjas någon gång under våren/sommaren 2013.    

Studiebesök:   

Styrelsen i Upplandsbygd har åkt på ett studiebesök tidigare till Åres Gröna Dalar under hösten 2011. 

För närvarande planeras en studieresa till Gotland i Juli för vidarebildning rörande lokalekonomiska 

lösningar. Där kommer studiebesök göras på ett antal spännande och intressanta ställen som har 

lyckats med lokal kapitalförsörjning. Inbjudan till studieresan kommer att gå ut inom kort. 

 
Informationsinsatser:   
 
Förutom informationen som förmedlas på diverse möten på landsbygden så är en konferens rörande 
lokal kapitalförsörjning inplanerad den 24 april på UKK. Här kommer allt från den lokalekonomiska 
analysen till Crowdfunding via nätet att gås igenom. 
 

Goda-exempel workshops:   
 
På konferensen som äger rum den 24 april kommer workshops att hållas där representanter från 
pilotbygderna samt andra inblandande i projektet kan utbyta erfarenheter och erhålla ny kunskap.  
 

Vad händer nu? 
 
Vad gäller pilotbygderna: Det viktigaste nu är att pilotbygderna med hjälp av projektledare Daniel 

Nilsson från Leader Upplandsbygd utformar den lokalekonomiska analysen som dels är ett mycket 

användbart dokument för att lokalisera vad som kan göras i lokalsamhället och dels är ett 

inspirationsdokument för framtida lokala åtgärder. 

Konferens rörande lokal kapitalförsörjning äger rum 24 april på UKK. Den kommer att innehålla 
föreläsningar och workshops. Här kommer deltagarna få lära sig av experter samt av varandras 
erfarenheter med hjälp av workshops. 
 
Studieresa till Visby är fastställd att äga rum 3-5 juli för i första hand representanter från 

pilotbygderna och styrgruppen för LINN. Under resan kommer studiebesök göras på ställen med bra 

och framgångsrika exempel på lokal kapitalförsörjning och bygdebalans. 

Sammanfattning av metoder: Överförbara lärdomar ska enligt projektplanen dokumenteras i form av 

metoder för att samla kapital till lokala investeringar. Metoderna ska presenteras i ett häfte som 

distribueras till alla lokala utvecklingsgrupper inom Upplandsbygds område. Arbetet med att ta fram 

metoder för olika finansieringsmodeller har påbörjats. 

Måluppfyllnad 

1. Riskkapital och lånekapital finns tillgängligt för investeringar i de lokala ekonomierna – 

Detta blir en effekt av att pilotbygderna samt andra som nås av vår information använder sig 

av alternativa och lokala sätt för finansiering av sina projekt. Under projekttiden kommer 
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projektledaren för LINN att arbeta intensivt för att implementera olika 

finansieringsalternativ i pilotbygdernas projekt. Målet bedöms bli uppfyllt under 

projekttiden. 

 

2. Minst 200 företag /föreningar i Upplandsbygd har fått information om vilka möjligheter 

som finns vad gäller lokal kapitalförsörjning – Förutom pilotbygderna så får även många 

andra företag/föreningar information på möten samt avslutningsvis i häften innehållande 

information om lokal kapitalförsörjning som kommer att distribueras i slutet av året. Målet 

bedöms bli uppfyllt under projekttiden. 

 

3. Utse fem pilotbygder som tar fram en LEA – Två pilotbygder har fått sitt statistikpaket från 

SCB och arbetar med att ta fram en lokalekonomisk analys/handlingsplan för bygden. En 

tredje, Åkerlänna  ska bestämma sina geografiska gränser för den lokalekonomiska analysen 

inom kort och intresset där  är väl förankrat. Vad gäller den fjärde, Sigtuna kommun har 

samarbetet med Hagha Hembygdsförening precis börjat, detta för att förra arbetsgruppen 

från Skepptuna inte ville fullfölja sitt arbete med den lokalekonomiska analysen. Hagha 

Hembygdsförening har bestämt sitt geografiska område för den lokalekonomiska analysen 

och väntar nu på statistikpaketet från SCB.  Slutligen så ska Örbyhus-Tobo-Vendel (ÖTV) 

företagarförening inom kort bestämma sig ifall de vill bli pilotbygd. Målet bedöms bli uppfyllt 

under projekttiden. 

 

 

 


